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Karl Béla
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Sziebert Éva

BONYHÁD Április 26-án rendez-
ték meg a megyei Rendõr- és
Tûzoltónapot a Vörösmarty Mi-
hály Mûvelõdési Központban.A
nap elsõ felében kitüntetések át-
adására került sor. Filóné
Ferencz Ibolya, Bonyhád pol-
gármestere köszöntötte a meg-
jelenteket, majd átadta a Bony-
hád Város Év Rendõre kitüntetõ
címet, melyet kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként
Kucsera Renáta címzetes õr-
nagy, a Bonyhádi Rendõrkapi-
tányság Vizsgálati Alosztályának
vezetõje vehetett át. 

Folytatás a 3. oldalon

KISDOROG A Székely Hagyományõrzõ Egyesület
húsvétkor adta át a lakosságnak a Székely Em-
lékparkot. Jakab Róbert elnökhelyettes elmond-
ta, hogy Kisdorog lakosainak az ötven százaléka
bukovinai székely, és ezidáig nem volt megfele-
lõ helyük, ahol meg tudták volna tartani népszo-
kásaikat, vagy ahol meg tudtak volna emlékezni
az ünnepeikrõl. Korábban a temetõben található
kopjafánál gyülekeztek, de az nem bizonyult meg-
felelõnek. 

A Székely Emlékpark majdnem háromszög ala-
kú, területe körülbelül százhúsz négyzetméter.

Egy részét térkövezték, mindkét oldalról járdán le-
het megközelíteni, amelyek közül az egyik
akadálymentesített. A parkban két pad, szép fák,
növények találhatóak, helyet kapott a Székely-
kapu, a Bukovinát jelképezõ kopjafa, – amelyet
Ferencz István ácsmester készített –, a Fafeszü-
let, valamint még egy kopjafa, Jakab Róbert al-
kotása. A Székely Emlékpark átadásán Erõs
Boldizsárné, az Egyesület elnöke mondott kö-
szöntõt. A parkot Pál József plébános áldotta
meg. Az ünnepségen jelen volt Csibi Krisztina, a
Magyarság Ház igazgatója is.

SzékSzék ely emlékparely emlékpar kk oo t at a vv attatt akak
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Folytatás az 1. oldalról

Bonyhád Város Önkormányzata
és a Tolna Megyei Rendõr-fõka-
pitányság közös szervezésében,
a Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság közremûködésé-
vel rendezték meg a megyei
Rendõr- és Tûzoltónapot. Az ün-
nepségen részt vett Szabó Csa-
ba ezredes, Tolna megye rendõr-
fõkapitánya, Potápi Árpád János,
a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelõs államtitkára, a tér-
ség országgyûlési képviselõje,
dr. Balázs Gábor ezredes, a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója és dr.
Marcsek Sándor ezredes, a
Bonyhádi Rendõrkapitányság ve-
zetõje is.

Ács Rezsõ, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármestere
a Szekszárd Város Év Rendõre
címeket – rendészeti és bûnügyi
kategóriában – adta át az arra
érdemes munkatársainknak,
Kósik László rendõr fõhadnagy-
nak, valamint Hufnágel Tamás

századosnak. A Szõlõ-Szem
Bûnmegelõzési Mozgalom veze-
tõje, Császár János és Ács Re-
zsõ kitüntetést adományozott
Bótai Gábor századosnak a Bûn-
ügyi Osztály nyomozójának. 

A Tolna Megye Év Rendõre –
rendészeti és bûnügyi – kitünte-
tõ címet Farner János õrnagy a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Rendészeti Igazgatóság ki-
emelt fõelõadója és dr. Pakulár
Károly alezredes, a Szekszárdi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályának vezetõje érdemelte

ki a 2018-ban elvégzett kiemelke-
dõ munkája elismeréseként. 

Az ünnepséget követõen egy
kötetlen napon vehettek részt a

rendõrök, a katasztrófavédõk és
a tûzoltók. A fõzõversenyre ösz-
szesen tíz csapat nevezett. Szá-
mos különleges ételt is készítet-
tek az összeszokott csapatok. A
paksi rendõrök áfonyás, vörösbo-
ros vaddisznópörköltet, a szek-
szárdiak a Kakasdi Vadásztársa-
ság által felajánlott vaddisznóból
tárkonyos vadragut és vaddisznó-
sültet készítettek Bakonyi módra,
míg a Bûnügyi Igazgatóság mun-
katársai Thai csirkét szervíroztak
a zsûri elé.

A rendezvényt számos kulturá-
lis mûsor, mazsorett bemutató,
zenés-táncos program és a Rend-
õrség helikoptere is színesítette. 

Bonyhád Város Év Rendőre munkájának méltatása
Kucsera Renáta címzetes rendõr õrnagy 2000-tõl dolgozik a Bonyhádi
Rendõrkapitányságon.
Már gyermekkorában érdeklõdéssel figyelte a rendõrség munkáját és ha-
marosan ráébredt arra, hogy rendõrként szeretne dolgozni. Nem bízta a
véletlenre. A gimnázium elvégzése után jelentkezett a rendõrtiszti fõisko-
lára. Ottani tanulmányai során a szakmai gyakorlatát a Bonyhádi Rend-
õrkapitányságon végezte. A diploma megszerzését követõen kezdte meg hi-
vatásos rendõrként a munkát vizsgálóként. Férje szintén rendõr, a nemze-
ti védelmi szolgálat beosztottja. Két gyermekük született Mirkó és Flóra.
Kimagasló szakmai teljesítménye, emberi tulajdonságai alkalmassá tették
magasabb beosztás betöltésére, ezért 2015. április 1-tõl vizsgálati alosz-
tályvezetõként dolgozik. Az utóbbi idõben már bûnügyi osztályvezetõ-he-
lyettesként is helytáll, kiválóan teljesít. Az új büntetõeljárási törvény alkal-
mazásához való felkészülést mentorként segítette, a rendõrkapitányság
törvényes és szakszerû jogalkalmazó munkájában jelentõs szerepet vállalt
és vállal jelenleg is.
Pályafutása alatt több alkalommal részesült dicséretben és jutalomban. Az
utóbbi három évben a teljesítményértékelés során minden esetben kivételes
minõsítést kapott. Kiemelést érdemel sportteljesítménye is, kiváló úszó,
számtalan díj és elismerés fûzõdik nevéhez. Az életvitelében is példamuta-
tó magatartást tanúsít, férjével és gyermekeivel Bonyhádon laknak.
Kucsera Renáta címzetes rendõr õrnagyot szakmai munkájának színvona-
la, példamutató magatartása méltóvá teszi  a Bonyhád Város Év Rendõre
kitüntetõ címre.

FF őkők apitánapitán yi dicsyi dics érér et a szet a sz erer vezőknekvezőknek

Munkában a főzőversenyre

benevezett csapatok 

Fotó: Máté Réka

A Tolna Megye Év Rendőre kitüntető címet Farner János (bal oldali kép) és

Pakulár Károly vehette át Szabó Csabától, Tolna megye rendőr-főkapitányától
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A ggondossaan eelõkésszzíttetttt ttele-
püléssffejjlesszzttéssi kkonccepcció ééss aa
hosssszzú eesszzttendõk kkövettkezze-
ttess mmunkájjaa mmeghozzttaa eered-
ményeitt. AA ttérsségben vvezzettõ
sszzerepett bbettölttõ BBonyhád jje-
lenttõss ppályázzaatti fforrássokhozz
jjuttotttt. MMinden kkorosszzttálytt ttá-
mogaattnaak aazzok aazz iinttézzkedé-
ssek, aamelyek aa vváross jjelenétt
éss jjövõjjétt éépíttik.

– Meghaladta a hatmilliárd fo-
rintot az a pályázati forrás, ame-
lyet európai uniós és hazai, kor-
mányzati keretekbõl hoztunk
Bonyhádra az elmúlt idõszakban
– összegezte Filóné Ferencz
Ibolya. Bonyhád polgármestere
hozzátette, az e pénzekbõl finan-
szírozott fejlesztések egy része
már befejezõdött. Az elsõ, Terü-
let- és Településfejlesztési Ope-
ratív Programból (TOP) megvaló-
sult projektjük a bölcsõdei férõ-
helyek bõvítésével és óvodai fel-
újítással kezdõdött. Turisztikai
fejlesztésük során a váraljai park-
erdõben lévõ ifjúsági táborban
alakítottak ki egy ökoturisztikai
látogatóközpontot. Bõvítették az
ipari parkjukat, ahol egy új üzem-
csarnok is épült. Az ipari parkig
vezetõ, biztonságos kerékpáros
közlekedésre is alkalmas útfel-
újítás valósult meg a Perczel Mór
utcában. A Gondozási Központ
fõépülete teljes egészében meg-
újult, szintén uniós és kormány-
zati támogatásból. E 150 millió
forintos projektbe az épületre-
konstrukció mellett eszközbe
szerzésre és gépjármûvásárlás-
ra is lehetõségük nyílt. Az önkor-
mányzat által mûködtetett Gon-
dozási Központnak egyébként
járási szinten is vannak feladatai,
ami 25 település szociális ellátá-
sát jelenti. Megtörtént a zeneis-
kola energetikai korszerûsítése,
idén az intézmény környezetét
teszik rendbe. Egy új, korszerû
rendezvényteret is létrehoztak a
városközpontban.

Ebben az évben a csapadék-
víz-elvezetési rendszer bõvítésére
közel 223 millió forintot költhet-
nek. A munka 2019 végére ké-
szül el. A vízrendezés két fõ ütem-
bõl áll: a Dr. Kolta László utca és
a Völgységi patak közötti szakasz,
a dél-keleti fõgyûjtõ terület csapa-
dékvíz elvezetõ rendszerének

megépítése, valamint a Völgységi
patak jobb partján záportározó ki-
alakítása. A csapadékvíz-elveze-
tõ hálózat tervezése során a mér-
tékadó vízhozamok meghatáro-
zását követõen méretezték az
épülõ meder szelvényeit, amely a
100 cm-tõl a 170 cm fenékszé-
lességig épül, így biztosítva a lezú-
duló csapadékmennyiség elveze-
tését. Jelenleg a Mikes utcában
fektetik a zárt csatornát, majd kez-
dik a Mikes és az Alkotmány utca
közötti szakaszt, haladnak tovább
a Perczel utca felé. Az Alkotmány
utcát érintõ 30 méteres vezeték
és a teljes nyomvonalon található

fordító aknák már elkészültek. A
kivitelezés készültségi foka itt
megközelíti a 30 százalékot.

A Termálfürdõ mellett épülõ zá-
portározó hivatott a csapadékvi-
zet idõlegesen visszatartani, meg-
elõzve azt, hogy elöntse a Völgy-
ségi patak az alacsonyabban fek-
võ területeket. A földmunkák 90
százalékát már megvalósították a
szakemberek, csupán a rézsû-
képzés és a humuszterítés van
vissza. Az összes többi, ehhez
kapcsolódó munka is hasonló ké-
szültségi foknál jár. A tározási ka-
pacitás 66.845 m3, amelyhez
még hozzájárul a meglévõ

sankoló tó 56.000 m3-e. Az árhul-
lám levonulását követõen a felfo-
gott csapadékvizet vissza kell en-
gedni a patakba.

Javában zajlik a szennyvíztisz-
tító telep rekonstrukciója is, ami
1,8 milliárdos beruházást jelent.
Megfelelõ ütemben zajlik az épít-
kezés, a kivitelezõ tartja a szer-
zõdésben foglaltakat. A megfe-
szített, intenzív munkának kö-
szönhetõen várhatóan az év vé-
gén indulhat a próbaüzem. A be-
ruházás során egy új, korszerû
szennyvíztisztító telep jön létre.

A város határában létrejövõ
500 kW napelemes kiserõmû te-
lepítése is szépen halad. A kivite-
lezõ elsõként megépítette a kerí-
tést, majd elkészültek a tartószer-
kezetek, amelyekre 1980 db
napelem kerül. Ezek jelentõs ré-
sze (80 százaléka) már készen
van. A következõ lépés a hálózat-
ra való csatlakozás és a termelõi
kábel megépítése.

– Másfél milliárd forint kor-
mányzati támogatást kaptunk
egyedi döntés alapján sportcélú
infrastrukturális fejlesztésekre –
emlékeztetett a polgármester. Eb-
bõl megújul a városi sportpálya,
valamint Perczel Mór honvédtá-
bornok szülõháza, amelyet
sportrekreációs céllal használunk
a jövõben. A tervezõ kiválasztása
megtörtént, a közbeszerzést kö-
vetõen, várhatóan idén õsszel
kezdõdhet a kivitelezés – hangsú-
lyozta a városvezetõ. Mindezek
tükrében kiemelte: a 2019-es
olyan évük, amelyben immár a sa-
ját forrásaik is lehetõvé teszik azt,
hogy önerõs fejlesztéseket való-
sítsanak meg. Ez nagyságrendi-
leg mintegy háromszázmillió fo-
rintot jelent. Ilyenre az elmúlt húsz
év során nem volt példa. Ezt a
pénzt utak, járdák, árkok és par-
kolók építésére, valamint rendbe-
tételére fordítják.

Az említett fejlesztések mellett
fontosnak tartja a jelenlegi város-
vezetés a civil szervezetek támo-
gatását is. Egy pályázati keret el-
nyerése révén soha nem látott
mértékben, mintegy 83 millió fo-
rinttal segíthetik a helyi civil szer-
vezeteket, két éven keresztül. A
sportegyesületeket – szintén
emelt összeggel – 30, míg a civil
szervezeteket 6 millió forinttal se-
gítették 2019-ben.

BonBon yhád: egy vyhád: egy v árár os, amely nekos, amely nek ünk épülünk épül
Készül a záportározó

A csapadékvíz-elvezető

csövek beépítésre várnak

Jól halad a naperőmű

kivitelezése is

Bejáráson az épülő

szennyvíztelepen
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A MEZÕFÖLDVÍZ KFT. PÁLYÁZATOT HIRDET:
SZENNYVÍZ- ÉS CSATORNAÜZEMI GÉPKEZELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád, Szennyvíztisztító telep)

Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/infonews.php?mid=mvx7OsgYEOi5g0gUg7QoBk
Jelentkezési határidõ: 2019. május 31.

VILLANYSZERELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád)
Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/infonews.php?mid=BERm8jiRPxdzTF5AkUnuZo

Jelentkezési határidõ: 2019. május 31.

A fényképes önéletrajzokat személyesen a Mezõföldvíz Kft. Munkaügyi és HR Osztályán (a 7030 Paks, Kölesdi út 46. szám
alatt) kérjük leadni vagy elektronikusan a munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre kérjük beküldeni.

Amennyiben az állásajánlatokkal kapcsolatosan további információkra van szüksége kérjük, hogy hívja a Mezõföldvíz Kft.
Munkaügyi és HR Osztályát a 06 (75) 830 203 –as telefonszámon.

Cefrézéstől a minőségi
pálinkáig, párlatig

KISMÁNYOK Fenti címmel rendezett elõadás-
ra várta április 26-án az érdeklõdõket a
Kismányoki Pálinka Baráti Egyesület a he-
lyi mûvelõdési házba, amelyre Nagymá-
nyokról, Bonyhádról, Hidasról is érkeztek
vendégek. A fórumnak két elõadója volt,
Schmieder Csaba a Schmieder Pálinkaház
Kisvejke tulajdonosa, õ a pálinkafõzésrõl,
bérfõzetésrõl, otthoni fõzésrõl beszélt, míg
Füleki Zoltán okleveles bíráló a cefrézésrõl
és a kész pálinka tárolásáról tájékoztatott.

Elsõ lépésként a gyümölcsök feldolgozá-
sáról, cefrézésérõl esett szó. Felhívták a
gazdák figyelmét az esetleges hibázási le-
hetõségek elkerülésére. Tanácsokat ad-
tak, illetve apróbb trükköket árultak el a ki-
fogástalan cefre elkészítéséhez.

Ezt követõen a pálinkafõzés technológi-
ájával ismertették meg a megjelenteket, va-
lamint a fõzés, fõzetés során elkövethetõ hi-
bákat ecsetelték. A harmadik fõbb rész-
ben a kész pálinkákról esett szó, a szellõz-
tetéstõl a tárolásig. Végezetül pedig az
ágyas pálinka készítés rejtelmeivel, lehetõ-
ségeivel ismertették meg az érdeklõdõket.

Majd következett a vendégek és a házi-
gazdák által felkínált pálinkák kóstolása,
elemzése. Összességében egy jó hangu-
latú, mondhatni családias beszélgetés zaj-
lott az est folyamán. 

A következõ rendezvény július 10-én a IV.
Kismányoki Nemzetközi Pálinka és Párlat-
verseny lesz.
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BenBen yy omások Kínáromások Kínár ól, Máté Rékól, Máté Rék a fa f oott óin kóin k erer esztülesztül

nn yári pryári pr ogrogr amokamok
facebook/bonyhaditermalfurdo;

www.bonyhadifurdo.hu

Június 22. Retro party Mr. Plével
Július 6. Régiós strandröplabda torna
Július 13. Hiphop est az AK26 zenekarral
Július 27. Fényszínház, sztárvendég: 

Krisz Rudi
Augusztus 2. Családi délután lufi- és habpartyval, a

Holló Együttes gyermekkoncertjével
Augusztus 30. Szezonzáró fürdõnap, 

sztárfellépõ: Deniz

Haa vvaalaakirõl, hhátt KKircchné MMá-
tté RRékáról eel llehett mmondaani,
hogy aakttív éélettett éél. SSzzintte
mindenütttt ootttt vvaan aa ffényképe-
zzõgépével, aahol vvaalaami ffonttoss
ttörtténik BBonyhádon, ééss ssokré-
ttû kközzéletti sszzerepvállaalássaa iiss
jjól iissmertt aa vvárossbaan.

BONYHÁD Réka tavaly Kínában járt,
és természetesen nem hagyta itt-
hon a fényképezõgépét. Az ott ké-
szült rengeteg fotó közül 28-at vá-
lasztott ki, ezekbõl „Bambusztutaj-
jal a kínai rizsföldekre” címmel egy
kiállítás nyílt a Vörösmarty Mihály
Mûvelõdési Központban.

– Nem útibeszámoló-szerû ké-
peket választottam a „kötelezõ” lát-
nivalókról, inkább impressziókat,
benyomásokat szeretnék közvetí-
teni Kínáról ezekkel a fotókkal a né-
zõknek – mondta Máté Réka. –
Hatalmas ország, sok helyen jár-
tunk, nagy távolságokat tettünk
meg belföldi repülõjáratokkal vagy
éppen mágneses szupervonattal,
rengeteg élményben volt részünk,
ezekbõl próbálok valamit visszaad-

ni a kiállítás fotóin keresztül a láto-
gatóknak. A képek a megszokott-
nál nagyobb méretûek a hatáso-
sabb látvány kedvéért.

Nem az elsõ ilyen jellegû kiállítá-
sa ez Rékának, az utazásai során
készült felvételeket általában köz-
szemlére teszi egy-egy tárlat kere-
tében. Legutóbb például az Erdély-
ben, Gyimesben készült képeivel
találkozhattunk ilyen formában itt, a
bonyhádi mûvelõdési központban,

de emlékezetes volt az izlandi él-
ményeit visszaadó kiállítás is,
amellyel legutóbb Dunaföldváron
mutatkozott be.

Nagyon sok egyéni kiállítást
rendezett már Réka a fotóiból, és
számtalan elismerést, díjat tudhat
magáénak, ezek felsorolása meg-
haladná e cikk terjedelmét, ám
honlapján (matereka.hu) megta-
lálhatja az érdeklõdõ. Ugyanúgy
egyéb tevékenységeirõl is találunk

itt információt, csak példaképp:
Réka tagja a Tarka Fesztivál szer-
vezõi csapatának, a Bonyhádi
Öregdiák Szövetség elnökségi
tagja, õ az Atlétikai Club Bonyhád
elnöke és a Bonyhádi Fotóklub
alapító elnöke. 

– Ez utóbbi sok munkát ad, hi-
szen az én dolgom a havi összejö-
vetelek, a közös kiállítások meg-
szervezése, levezénylése, a képbí-
rálatok, értékelések elvégzése
Ritzel Zoltán szakmai vezetõvel sok
idõt energiát igényel, de szívesen
csinálom, van értelme – mondta.

Réka mellesleg Független
Herbalife Tanácsadó is. Talán in-
nen a plusz energia...

– Igen, biztosan – mondja ne-
vetve. – Mindig érdekelt az
egészségmegõrzés, 2010-ben
kipróbáltam, azóta is használom
ezeket a termékeket, nekem be-
váltak, és késõbb jómagam is
Herbalife tanácsadó lettem. Ez
nyilván valamennyire üzlet is, de
legalább ilyen fontos számomra,
hogy sok embernek segíthetek
az egészsége megõrzésében.

Máté Réka Pekingben, a Tiltott Városban, a kínai császárok egykori lakhelyén
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– AA 220188-aass éévett ffaalu öönkor-
mányzzaattaa nnaagyon ppozzittívaan
zzárttaa, eeredményessen ddolgo-
zzotttt aa kképvisselõ-ttessttülett ––
mondttaa SSimon LLásszzló ppolgár-
messtter. 

KISMÁNYOK Két, korábban elnyert
pályázat keretében mintegy 40
millió forint értékben került sor fel-
újításra a településen, mindegyik
a lakosság közérzetét javító beru-
házás volt, amelyet kedvezõen is
fogadtak. TOP pályázatnak kö-
szönhetõen burkolták a Kossuth
utcai vízelvezetõ árkot, mintegy
20 millió forintos keretösszeg fel-
használásával. A Petõfi utca teljes
rekonstrukciója szintén 20 millió
forintból készült el. Mindkét felújí-
tásra égetõ szükség volt a köz-
ségben, és mindkettõvel el is ké-
szültek 2018 nyarának az elejére.
A falu vezetõje a tavalyi évvel kap-
csolatban hozzátette: az önkor-
mányzat takarékos gazdálkodá-
sát mutatja, hogy közel hatmillió
forintos megtakarítással zárták az
évet.

Az idei költségvetést, amely
megközelítõleg huszonötmillió fo-
rintot tesz ki, a képviselõ-testület
márciusban fogadta el. Ebbõl
mintegy négymillió forintot tartalé-
koltak, ami alapját képezi majd a
tervezett pályázatok önerejének.

A LEADER program keretében
még tavaly adták be támogatási
kérelmüket egy fitnesz park létre-
hozásához, amelyet a meglévõ
játszótér mellett alakítanának ki,
amennyiben sikerrel jár a
pályázatuk.

Továbbá a Magyar Falu Prog-
ram keretében nyílhatnak meg
olyan források, amelyeket igény-
be szeretnének venni. Megvalósí-
tandó feladatok vannak bõven a
település vezetõje szerint. Na-
gyon rossz állapotban van a Tán-
csics utca burkolata, amelynek
helyreállítására tavaly már pályáz-
tak, de nem jártak sikerrel.
Ugyancsak szükség lenne a
Hegyalja utca burkolatának re-
konstrukciójára, szintén teljes
hosszon. Jelen ismereteik szerint
ilyen célra 30 millió forintot igé-
nyelhetnek a program keretében,
mindkét utcára beadnák támoga-
tási igényüket. Szintén felújításra

szorul a Kossuth utca páros olda-
lán a járda mintegy 400 méteres
szakaszon. Erre is pályáznának,
viszont a kiírás szerint csak az
anyagköltséget támogatja az ál-
lam, a kivitelezést önerõbõl kell fi-
nanszírozniuk. Mindenképpen
szeretnének beszerezni egy isko-
labuszt szintén támogatással. A
jármûvel elsõsorban a Nagymá-
nyokra járó iskolásokat és óvodá-
sokat fuvaroznák.

Remélhetõleg sikeres pályáza-
toknak örülhetnek majd, de e mel-
lett is lesz mit ünnepelni a telepü-
lésen. Július 19-20-án tartják
meg a falunapot, amelyet a
Kismányokért Egyesülettel közö-
sen szerveznek meg. A rendez-
vény különleges apropója, hogy a
község fennállásának háromszá-
zadik, a katolikus templom fel-
szentelésének harmincadik évfor-
dulóját, a Kismányokért Egyesü-
let megalakulásának pedig két év-
tizedes jubileumát ünnepelhetik
ebben az évben.

SzSz erer etnék egy saját isetnék egy saját is kk olabusszal hozni-vinni olabusszal hozni-vinni 
a Na N agymánagymán yy okrokr a jára jár ó óvó óv odásokodások at, isat, is kk olásokolások atat

Méltó körülmények között mutathatják be
immár a hagyományaikat

Tavaly különösen nagy kulturális értékekkel gazdagodhatott a tele-
pülés. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége autentikus szé-
kely portát alakított ki, és adott át, amely a népcsoport hagyomá-
nyait õrzi, eleveníti fel egy teljes háztartás bemutatásával. A német
nemzetiségi önkormányzattal ugyanakkor a sváb hagyományok
megõrzése céljából alakítottak ki tájházat, ahol a nemzetiség tárgyi
emlékeit, viseleteit tárják az érdeklõdõk elé.

A Petőfi utca teljes rekonstrukciója

20 millió forintból készült el

A Bukovinai Székelyek Országos

Szövetsége autentikus székely

portát alakított ki a településen

A német nemzetiségi önkormányzattal a sváb hagyományok

megőrzésére alakítottak ki tájházat
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Naagy mmunkátt ffejjezzhettetttt bbe
ttaavaasssszzaal aa nnaagymányoki öön-
kormányzzaatt. AA JJózzsseff AAttttilaa
uttccaa llaakói, hhaasszználói öörülhett-
nek aa mmegújjultt bburkolaattoknaak.
A rrekonssttrukcció ttulaajjdonkép-
pen eelkésszzültt, eegy jjárdaasszzaa-
kaasszz eelkésszzíttésse, vvaalaamintt aa
paarkossíttássi ffelaadaattok vvaannaak
még hháttraa –– mmondttaa KKaarl BBé-
laa ppolgármesstter. 

NAGYMÁNYOK Pályázati támoga-
tásból, saját kivitelezésben zaj-
lott le a József Attila utca rekonst-
rukciója, amely magában foglal-
ta a vízvezetékek cseréjét is.
Ezekkel korábban már sok prob-
léma volt, rendszeresek voltak a
csõtörések. A forrást a Belügy-
minisztériumtól kapott 15 millió
forintos támogatásból, valamint
ezen felüli ötmillió forintos köte-
lezõ és további szükséges ön-
erõbõl biztosították. 

Ugyancsak tavaly készült el a
település fedett piaca, az óvoda
és az idõsek otthona energetikai
korszerûsítése – hogy csak a na-
gyobb beruházásokat említsük. 

Pályázati támogatásoknak kö-
szönhetõen idén is nagy fejlesz-
tések zajlanak, indulhatnak a te-
lepülésen. A volt vasúti pályaud-
varon új logisztikai központot ala-
kítanak ki. A beruházás magá-
ban foglalja a meglévõ épületek
teljes rekonstrukcióját, raktár és
személyzeti helyiségek kialakítá-
sát, gépek beszerzését, a kör-
nyezõ terület rendezését, a bel-
sõ utak, a vasúti pálya felújítását.
A munka akár még idén, de leg-
késõbb 2020 elsõ felében befe-
jezõdhet. A forrást TOP pályáza-
ton elnyert 415 millió forint bizto-
sítja. 

Ugyancsak pályázati hozzájá-
rulással folytathatják az iparterü-
let infrastrukturális fejlesztését. A
80 millió forintos keretösszeg a
járda, a kerékpárút bõvítését, a
csatornahálózat, a vízvezeték-
rendszer továbbépítését és par-
kosítást tesz lehetõvé. 

Az orvosi rendelõ és a két szol-
gálati lakás felújítására reménye-
ik szerint energetikai pályázaton
nyernek támogatást. A LEADER
program keretében igényeltek
hozzájárulást 5 millió forint érték-
ben járdafelújításra, amely révén
a Petõfi utcai gyalogosutat tennék
rendbe. Az utcában a burkolatot

is elkezdhetik felújítani, mintegy
15 millió forintos elnyert forrás, il-
letve önerõ felhasználásával.

Az Újtelep 1956-ban épült
csatornarendszerének rekonst-
rukciójára 149 millió forintot
nyertek. A hálózat itt már igen le-
romlott állapotban van, ami sok
problémát okoz. A polgármester
hozzátette, a kivitelezés során a
vízvezetékeket is le kell cserélni,
hiszen itt még eternit csöveken
vezetik az ivóvizet, ami nem

egészséges. Mindez pedig az-
zal is jár, hogy az érintett utakat,
különösképpen a Malom utcát
fel kell majd újítaniuk. Addig a la-
kók türelmét kérik majd, hiszen
a beruházások az õ érdeküket
szolgálják. 

Van fejlemény a volt brikett-
gyár területének újrahasznosítá-
sában is. Az önkormányzatnak
sikerült megegyeznie a Pécsi Tu-
dományegyetemmel, és három
tanulócsoport kapta meg a ter-

vezési feladatokat. Hamarosan
megkezdõdhetnek majd a tár-
gyalások a források elõteremté-
sérõl. Az elsõdleges feladat a re-
kultiváció, a kármentesítés,
amelynek finanszírozója a kár-
okozó, jelen esetben az állam
kell, hogy legyen. A cél egy sza-
badidõs, rekreációs, szálláshely,
sport, oktatási célokat is kiszol-
gáló terület kialakítása, amely a
város talán legszebb része lesz
majd egyszer. 

NN agy beragy ber uházások indulnak a jubiláló vuházások indulnak a jubiláló v árár osbanosban

Szükség van munkaerőre
A helyi ipar munkaerõigénye
növekszik, egyre messzebbrõl
hozzák a buszok a dolgozókat
az ipaterületen mûködõ vál-
lalkozásokhoz, ráadásul azok
a cégek is építkeznek már,
amelyek telket vásároltak,
most települnek be. Így fel-
adattá vált Nagymányok la-
kosságszámának növelése. 
Ennek érdekében a rendezési
tervben kijelöltek egy családi
házas, valamint két lakóparki
övezetet. Szeretnék elkezdeni
a telkek kialakítását, ehhez
keresnek most partnereket. 

Idei rendezvények: jubileumi ünnepség 
is lesz egyben a város napja

A település legnagyobb rendezvénye a város napja idén jubileumi
ünnepség is lesz egyben, hiszen tíz éve város Nagymányok. Isten-
tisztelettel kezdõdik majd a program, majd ünnepi testületi ülést
tartanak. Délután kultúrmûsor, majd Republic és Kovács Kati
koncert, végül pedig bál várja majd az érdeklõdõket. 
Minden évben jó hangulatú rendezvény a majális, amelynek ke-
retében idén a tûzoltókra szeretnék felhívni a figyelmet, õk kap-
nak bemutatkozási lehetõséget. Az elmúlt években bebizonyoso-
dott ugyanis, hogy nagy szükség van rájuk, a munkájukra, és új
autót is megpróbálnak beszerezni a számukra. Ugyanakkor ott
lesz a rendezvények sorában a Székely Kör pityóka fesztiválja, a
Glück Auf egyesület népszerû rétes fesztiválja, és sok kisebb-na-
gyobb program, amelyekkel a helyi civilek színesítik a települé-
sen és környéken élõk napjait.

Átadták a felépült fedett piacot Elkészült a József Attila utca rekonstrukciója

Megújulhatott az idősek otthona is a városbanKészül a József Attila utcában a járda
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Naagy mmunkák nnyomátt mmuttaatt-
jjaa VVáraaljjaa llegsszzebb rrésszze, aa
paarkerdõ. EEnnek ookaa, hhogy
ttaavaaly TTOP-ttámogaattássnaak kkö-
sszzönhettõen kközzel 2200 mmillió
fforinttoss kkerettbõl eelkezzdhetttték
aa ttaavaak rrendbettéttelétt.

VÁRALJA – A parkerdõ tavainak
medrét már kikotorták, az isza-
pot a környezõ területeken el-
rendezték, a kapcsolódó mûtár-
gyak helyreállítása, javítása van
folyamatban, valamint vissza van
még a terület füvesítése – mond-
ta Sziebert Éva, a település pol-
gármestere. Ezáltal nem csak
szebb lesz a környezet, hiszen a
tavak záportározó szerepet is
betöltenek, ezért is lényeges,
hogy rendeltetésüknek megfele-
lõen tudjanak mûködni. A beru-
házás részét képezi a falun átfo-
lyó patak medrének kotrása,
rendezése, mûtárgyainak hely-
reállítása azokon a helyeken,
ahol erre a legnagyobb szükség
van. Október 31-e a pályázat be-
fejezési határideje. 

Mivel a parkerdei terület ren-
dezése még folyamatban van,
várhatóan idén sem ott tartják
meg a település legnagyobb ren-
dezvényét, a Kuglóf Fesztivált,
hanem a község futballpályáján,
ugyanott, ahol tavaly. 

A falu vezetõje elmondta, idei
terveik között szerepel, hogy mi-
nél több lehetõséggel éljenek a
Magyar Falu Program kereté-
ben. Pályáznak például a közös-
ségi terek felújítására. A legfel-
jebb 15 millió forintos igényelhe-
tõ keretbõl a mûvelõdési házban
a vizesblokkok kialakítására, fel-
újítására fordítanának. Ötmillió
forint értékben igényelhetnek tá-
mogatást programok szervezé-
sére, valamint a programokhoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre,
amit meg is tesznek majd. 

Várhatóan hárommillió forint
értékben olyan személy foglal-
koztatására, bértámogatásra is
pályáznak, aki a közösségszer-
vezés területén végzi majd mun-
káját. Az orvosi rendelõ eszköz-
beszerzésére ugyancsak bead-
ják támogatási igényüket három-
millió forint értékben. Természe-
tesen várják, hogy még milyen
lehetõségek, források nyílnak
majd meg, mert több olyan terü-
let van, amelyen szükségük len-

ne támogatásra. Ilyen például a
járda, illetve útburkolat felújítás. 

LEADER program keretében
a tavalyi Kuglóf Fesztivál szerve-
zésére, valamint a temetõ kör-
bekerítésére adtak be pályázato-
kat, amelyek eredményét már
nagyon várják. 

Ismét gyönIsmét gyön yöryör űek lesznek a parűek lesznek a par kk erer dei tdei t aa vv akak

A helyi civileknek is köszönhetõen a faluban mû-
ködik a közösségi élet, összejönnek a helybeliek
legyen szó akár fánksütésrõl, vagy éppen a húsvé-
ti tojásvásárról. Immár hagyományos program-
juk a húsvéti kiállítás, ahol a helyi asszonyok al-
kotásai mellett minden évben van egy vendégmû-
vész. Az idén Károly Éva festõnõ volt a vendég, az
õ alkotásait is megtekinthetik az érdeklõdõk a kö-
zösségi házban. Továbbá megtartották az ünnep
elsõ napján a tojásvásárt: az istentiszteletet köve-
tõen népviseletbe öltözött lányok, asszonyok vo-
nultak a Magyar dombra, ahol aztán megajándé-
kozták a keresztgyerekeket. 
A település legnagyobb rendezvénye, amely a kör-
nyéken, sõt országszerte is ismert, az a Kuglóf
Fesztivál. A programnak hagyományosan a park-

erdõ ad otthont, ám az ott tavaly elkezdõdött
munkák miatt változtatniuk kellett a helyszínen.
Idén, akárcsak 2018-ban, a település focipályá-
ján tartják meg a fesztivált, amely június 22-én re-
mélhetõleg hasonló, vagy még nagyobb sikerrel
zajlik majd le, mint egy évvel korábban. 
Különleges ünnepre is készülnek. Húsz évvel ez-
elõtt, 1999. szeptember 4-én írták alá a
testvértelepülési szerzõdésüket a németországi
Hahnheim küldöttségével. Ennek jubileumát
szeptemberben ünneplik majd: 6-án, pénteken ér-
keznek meg a vendégek és 9-éig tartózkodnak a
faluban. Mindazokkal együtt emlékeznének meg
az elmúlt évekrõl, akiknek szerepe volt a kapcso-
lat kialakulásában, illetve annak fennmaradásá-
ban.

Különleges jubileumot ünnepelnek ebben az évben

Az útburkolatok felújításra több helyen is 

szükség lenne a településen

Fent a II., lent az I. tó 

egyelőre üres medre

A falun átfolyó patak medrét

is rendezni kell
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Fesztiválok, falunapok a Völgységben
Június

8. Nudeln Fesztivál, Kisdorog
21-23. XIX. Völgységi Könyvfesztivál, Bonyhád
22. Múzeumok éjszakája, Völgységi Múzeum
22. Váraljai Jubileumi Kuglóffeszivál
22. Retro party Mr. Plével, Bonyhádi Termálfürdõ
22. Zombai falunap
29. Elszármazottak találkozója, Felsõnána
29. II. Pityóka Fesztivál, Nagymányok

Július
5-7. Országos Fogathajtó Verseny, Zomba
6. Régiós strandröpladba torna, Bonyhádi Termálfürdõ
13. Falunap és Elszármazottak találkozója, Murga
13. Hiphop est az AK26 zenekarral, Bonyhádi Termálfürdõ
14. Grábóci szerb ortodox búcsú
19-20. Kismányoki falunap
27. XIX. Völgységi Roma Nap, Bonyhád
27. Kisvejkei Kajszis Fesztivál
27. Fényszínház, vendég: Krisz Rudi,

Bonyhádi Termálfürdõ

Augusztus
2-4. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi 

Folklórfesztivál, Bonyhád
2. Családi délután lufi-és habpartyval, a Holló 

Együttes koncertjével, Bonyhádi Termálfürdõ
3. Gránit Fesztivál, Mórágy
9-10. XIX. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád
11. Sommerfest, Bonyhád
17. Mõcsényi falunap
19. Bátaapáti falunap
24. Város Nap, Nagymányok
24. Galuska Fesztivál, Tevel
30. Szezonzáró fürdõnap, vendég: Deniz, Bonyhádi Termálfürdõ
31. Izményi szüreti felvonulás és falunap

Szeptember
7. Lengyeli falunap
13-14. Závodi „Forgó” Fesztivál
14. Hajdina Fesztivál, Györe
21. Szüreti felvonulás, Bonyhádvarasd
20-21. XXI. Nagymányoki búcsú, bor és strudel fesztivál
28. Weinfest – Szüreti Nap Kakasdon

Október
5. Bukovinai Székelyek Búcsúja, Kismányok

Forrás: Völgységi Önkormányzatok Társulása

IZMÉNY Kétéves munka eredménye-
ként négy projektet avattak fel ünne-
pélyesen a faluban. A felújított épüle-
teket, erõ- és munkagépeket Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs államtitkára,
a térség országgyûlési képviselõje
adta át. Beszédében elmondta, hogy
a korábban már saját, nemzeti forrás-
ból elkészült izményi utat is beleért-
ve közel 123 millió forintos beruhá-
zást kapott a település. Az útra tizen-
ötmillió forintot, a külterületek fejlesz-
tésre tizenegy millió forintot, az új or-
vosi rendelõre európai uniós forrás-
ból ötvenöt millió forintot, a sportöltö-
zõjükre és az óvodájukra összesen
közel negyvenkét millió forintot fordí-
tottak, amely beruházások óriási elõ-

relépést jelentenek az izményieknek. 
Kelemen Ferenc polgármester kö-

szöntõjében elmondta, hogy az orvo-
si rendelõjük visszakerült a falu köz-
pontjába, a Varázskapu óvoda és böl-
csõde izményi tagintézményének te-
tejét, csatornáját és másfél millió fo-
rint értékben az udvarba telepített já-
tékait társadalmi munkában hozták
létre. A sportöltözõjük energetikai fel-
újítása során egy tizenhét kilowattos
napelemet is kapott, tizenhárom vil-
lanykályha szolgáltatja a fûtést, így té-
len nem kell vízteleníteni az épületet.
Ezen kívül munkagépeket is vásárol-
tak. Az ünnepségen felléptek az
Izményi Óvodások, az Izményi Gyer-
mek Néptánccsoport és az Izményi
Székely Népi Együttes.

ÓvÓv oda, oroda, or vv osi rosi r endelő, út, sendelő, út, s porpor tt öltölt öző is megújulhatöző is megújulhat ootttt

Kelemen Ferenc (balra), Potápi Árpád János, és a kivitelező képviselője, 

Macsek Zoltán vágták át a szalagot az óvoda előtt
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TTuuddnniivvaallóókk aa sszzeelleekkttíívv hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssrrõõll
Környezetünk megóvása közös érdek, melyet csak akkor tudunk hatékonyan megva-
lósítani, ha a mindennapokban szelektíven gyûjtjük a hulladékot, sõt, megpróbálunk
úgy élni, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásunkban. 

A szelektív hulladékgyûjtés célja:
 Környezetünk védelme, az emberi tevékenységbõl

eredõ környezetterhelés és szennyezés-kibocsá-
tás csökkentése.

 Az emberi tevékenység által megtermelt, a jövõben
már nem hasznosítható hulladék mennyiségének
csökkentése.

 A másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerése
és hasznosítása.

A szelektíven gyûjtött háztartási szilárd hulladék újrahasz-
nosítható. Megfelelõ ipari elõkészítés után
másodnyersanyag keletkezik belõle, amit újra fel lehet
használni termékgyártáshoz (pl. papírból újra papír). 

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe?

A szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe tehet minden olyan háztartásban keletkezõ hulladékot - az üvegen kívül -,
ami hasznosítható. Ebbe az edénybe tegye az üdítõs/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl. tus-
fürdõ, öblítõ, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, mûanyag kupako-
kat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, telefonkönyvet, pa-
pírzacskót, többrétegû italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítõs, sö-
rös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.

A meglévõ kommunális edénybe kerül minden nem újrahasznosítható hulladék. Jellemzõen ide tartoznak az élel-
miszerrel szennyezett olajos vagy zsíros csomagolóanyagok, fedõfóliák, papírzsebkendõ és egyéb higiéni-
ai/egészségügyi hulladékok, takarításból származó, továbbá egyéb konyhai hulladékok.

Milyen módon gyûjtse?

A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat
öblítse ki, mielõtt beleteszi a gyûjtõbe. Fontos, hogy a hulladék ne legyen élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennye-
zett! A palackokat, flakonokat, alumínium italos- és konzervdobozokat laposra taposva helyezze a gyûjtõedény-
be!

Hova teheti az üveghulladékot?

Az üveghulladékot központi, forgalmas helyeken kihelyezésre kerülõ zöld színû edényekbe dobja. Ahogy a mû-
anyag, a fém és a papír esetében is, ide is csak a tiszta, ételmaradékoktól és olajtól, zsírtól mentes üveghulladé-
kot helyezze el.

Szíves közremûködését megköszönve:

Illusztráció



12

Szeretné egy rövid
interjúban ingyenesen 

bemutatni vállalkozását? 
Kérjük, jelentkezzen 

a 06-20/466-2277-es 
telefonszámon vagy a
vot7151@gmail.com

címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél 
terjesztésével kapcsolatos 

észrevételeit is.
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Márciusi rejtvényünk megfejtése:
„Csak kerti törpéket akartam, szó sem volt Hófehérkérõl.”
A képen a nyertes Bonyhádi Gondozási Központ Idõsek Klubja
képviseletében Fazekas Gellértné veszi át a nyereményt Balázs
Henriettától, a H-WorkWear Kft. új munka- és védõruházati üzleté-
ben Bonyhádon, a Zrínyi Miklós u. 9.sz. alatt.

BONYHÁD Egy új üzletet nyitott nemrégiben a Zrínyi utca 9.
alatt a H-WorkWear Kft. Ez a második boltjuk a 2002 óta
mûködõ, a cégek, kertészkedõ, barkácsoló emberek kö-
rében jól ismert és népszerû, Cikói úti üzletük mellett.

– A két üzletnek nem azonos a profilja, azaz a termék-
kínálata – tájékoztatott Ferterné Balázs Tímea, a cég ér-
tékesítési vezetõje. – Az új üzlet CXS márkájú munka- és
védõruházatot kínál, illetve ezen felül minõségi utcai sza-
badidõs és sportruházatot, valamint gyermekruházatot is.

Mint az értékesítési vezetõ elmondta, nagyon jól fogad-
ták a vásárlók az új üzletet, illetve annak kínálatát. Az elsõ
naptól kezdve folyamatosan nõ a vevõk száma. Igen nép-
szerûek például az új üzletben a HUMMEL utcai- és sport-
ruházati termékek, nyilván azért is, mert ez egy jó minõ-
séget garantáló, ismert és elismert világmárka, amelynek
a termékei itt elérhetõ áron kaphatóak.

Több vállalkozás is bejelentkezett, illetve rendelt munka-
védelmi és munkaruházati termékeket. Népszerûek a
sztreccs anyagból készült munkaruhák, amelyek köny-
nyûek, tartósak, rugalmasak, így kellemes komfortérzetet
és mozgásszabadságot biztosítanak a használójuknak.
Építõ- és szerelõipari cégek vásároltak az új üzlet
kínálatából, de például a katasztrófavédelem is igényelt jól
láthatóságot biztosító speciális ruházatot.

Webáruházat is mûködtet egyébként a H-WorkWear
Kft., a legkényelmesebb módon otthon vagy az irodájában,
karosszékbõl válogathat a vásárló a cég teljes kínálatából,
ha felkeresi a www.hwwprofessional.com honlapot.

Gyorsan népszerű lett a vevők
körében a Zrínyi utcai új üzlet


