
Fantasztikus sikert aratott a
Bonyhádi Richter Egész-
ségváros: közel 8,4 millió
forint adományt gyûjtöttek
össze közösen a helyi kór-
ház javára mindazok, akik
ellátogattak a többszörö-
sen is hasznos eseményre. 

BONYHÁD Egyre többet hallani az
egészségtudatosság és a meg-
elõzés fontosságáról. Hazánk-
ban ugyanakkor még mindig ala-
csony azok száma, akik rendsze-
resen járnak szûrõvizsgálatokra,
pedig ezek életeket menthetnek.
„Egészség ezreknek, milliók a

kórházaknak” – ez a Richter
Egészségváros program mottó-
ja. A programon évrõl évre nõ a
lakossági részvétel, ami igazolja
létjogosultságát. A Richter Ge-
deon Nyrt. országjáró prevenci-
ós programsorozatának három
legmagasabb adománya idén
gyûlt össze, Bonyhád lakossága
is remekelt a rendezvényen, hi-
szen az idei összesített rangsor-
ban Bonyhádon gyûlt össze a
harmadik legmagasabb összeg:
8.338.400 forint.

A rendezvénysorozat második
õszi állomásaként érkezett Filóné
Ferencz Ibolya polgármester kez-

deményezésére Bonyhádra a
Richter Egészségváros. Reggel
9 és délután 5 óra között várták
az egészségükért és kórházukért
tenni vágyókat a szervezõk. Egy
napon, egy helyen több fontos
szûrõvizsgálaton – csontritkulás,
asztma, prosztataszûrés, kolesz-
terinszint mérése – is részt vehet-
tek az eseményre kilátogatók, rá-
adásul ingyen. Sõt, aktivitásukkal
nemcsak saját egészségükért,
hanem kórházukért is tettek. Min-
den egyes tanácsadáson, szûré-
sen, elõadáson való részvételért
ugyanis 300 forintnak megfelelõ
adománypont járt. Az így össze-
gyûlõ pénz a nap végén hozzá-
adódott a Richter által minden al-
kalommal felajánlott 2 millió forin-
tos alapadományhoz. A Bonyhá-
di Kórház és Rendelõintézet kór-
háztechnikai eszközök és korsze-
rû, funkcionális betegágyak be-
szerzését tervezi az összegyûlt
adományból. 

Filóné Ferencz Ibolya elmond-
ta, a bonyhádi az országos soro-
zat 60. programja volt, és a
8.338.400 forintos teljesítmény-
nyel a lakosság számarányához
viszonyítva a legeredményesebb
rendezvények egyike lett. 

A város vezetése hálás a helyi
és a völgységi emberek szerep-
vállalásáért, az összefogásért a jó
cél érdekében.
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Nagy siker volt a Richter Egészségváros bonyhádi programja

Filóné Ferencz Ibolya 

és dr. Barcza Zsolt

kórházigazgató 

a Richter 

Egészségnapon

Karl Béla polgármester Nagy Miklós polgármester Héri Lászlóné polgármester
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A beruházásoknak, a szép-
nek, az újnak mindenki örül,
de ezért gyakran áldozatokat
is kell hozni. Akiknek a kör-
nyezetében nagy zajjal, por-
ral, forgalommal járó építke-
zés, felújítás zajlik, azok való-
színûleg türelmetlenül várják
a befejezést. Éppen ezért
döntött úgy Filóné Ferencz
Ibolya, Bonyhád polgármes-
tere, hogy lapunkon keresz-
tül is tájékoztatja a lakossá-
got a városban zajló nagyobb
munkálatok állásáról. 

BONYHÁD mintegy négymilliárd fo-
rintot nyert az elmúlt idõszakban
fejlesztésre, beruházásra külön-
bözõ pályázatokon – mondta a
polgármester a Perczel utca men-
tén nemrégiben tartott sajtótájé-
koztatóján. Azért itt, mert ennek
az útnak a felújítására, illetve ke-
rékpárút kialakítására is nyert egy
komoly összeget a város, és most
az utca teljes szakaszán folyik a
munka.

A kivitelezõ mindent szeretne
még ebben az évben megvalósí-
tani, így a kerékpárutat – amely-
nek lesznek valóban új építésû,

az úttesttõl elkülönülõ vonalve-
zetésû szakaszai és csak felfes-
téssel megoldott részei is –, a
20-22 férõhelyes parkolót, vala-
mint a térkövezett járdát. Egye-
dül az úttest újraaszfaltozását ter-
vezik jövõ tavaszra a templomtól
egészen az ipari parkig – folytat-
ta a polgármester. – Bár ez ko-
rábban kérdésként felmerült, ter-
mészetesen egyetlen Perczel ut-
cai vagy Perczel-kerti fa sem
esik áldozatul a beruházásnak –
fûzte hozzá.

A másik nagy beruházás, a
bonyhádi sportcsarnok felújítása
kapcsán még egy kis türelmet
kért Filóné Ferencz Ibolya a la-
kosságtól, mert a befejezés határ-
idejét módosítani kellett október
végérõl január 31-re. A kivitelezõ
a 40 éves épület bontása során
ugyanis olyan nem várt nehézsé-
gekkel szembesült, amelyek mi-
att kérte a módosítást. 

Az ott lakók türelemmel viselik
a megpróbáltatásokat – mondta
–, amiért a város köszönetét feje-
zi ki, és természetesen ennek
meglesz a jutalma a gyönyörû, új
létesítmény képében. Tudni kell,
hogy sokan nagyon várják már a

sportcsarnok elkészültét, hiszen
ez hétfõtõl vasárnapig szinte fo-
lyamatos kihasználtsággal mûkö-
dött a felújítás elõtt.

A város egyik büszkesége lesz
az a nagyszerû rendezvénytér,
amely a mûvelõdési központ mö-
götti területen készül – folytatta a
városvezetõ. – Eddig nem volt
Bonyhád központjában olyan,
könnyen megközelíthetõ he-
lyünk, ahol a fesztiváljainkat, váro-
si nagyrendezvényeinket méltó
körülmények között tarthattuk vol-
na. Ez most végre megoldódik, a

Zöld Város projekt keretében jö-
võ tavaszra elkészül a színvonalas
rendezvénytér.

Filóné Ferencz Ibolya szót ejtett
még arról, hogy óvodák felújítá-
sára, bõvítésére is lehetõségük
nyílt összesen 350 millió forint pá-
lyázati pénzbõl. Már megújult ed-
dig a Varázskapu Bölcsõde és
Óvoda két tagintézménye, a
bonyhádi Ficánka és a kisvejkei
óvoda, az év végéig még elkészül
a kisdorogi, és a jövõ év tavaszá-
ra tervezik az izményi és a váral-
jai intézmények felújítását.

"FÛTÕMÛ"
SZOLGÁLTATÓ 
és KERESKEDELMI KFT.
7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 14.
Telefon (74) 450-102 , Fax: (74) 451-601
www.futomukft.hu; e-mail: info@futomukft.hu
Hibabejelentés a nap 24 órájában:
Üzenetrögzítõs telefon: (74) 451-031
Telefon: (74) 550-440

BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.
7150 Bonyhád, Mikes K. utca 3.

telefon/fax: 74/451-701, mobil: 20/395-3317
www.bonycom.hu - E-mail: info@bonycom.hu
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Térköves járda 

és kerékpárút készül 

a Perczel utcában

A művelődési

központ mögötti

területen is

folyik a munka,

készül a város

rendezvénytere
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MUNKALEHETÕSÉG
Hamarosan induló foglalkoztatóba várunk helyi és környékbeli lakosokat.

Cégünk megváltozott munkavégzõ képességû, aktív korú személyeket foglalkoztat,
tehát legalább 40%-os egészségkárosodott munkavállalókat alkalmazunk.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akiknek varrodai tapasztalatuk, gyakorlatuk
van, vagy vállalnák az általunk helyben szervezett betanított varrodai képzést.

Jelentkezni, feliratkozni 

a 30/338-4722 telefonszámon lehet.

Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén csoportos tájékoztatót tartunk, 
melynek idejét és helyét ismertetjük a jelentkezõkkel.

Minden kedves dolgozni vágyó hölgyet és urat szeretettel várunk!

Molnár István területi vezetõ

Emlékezetes, gazdag prog-
rammal fejezte ki a szépko-
rúaknak õszinte megbe-
csülését a város vezetése
az idõsek napja alkalmából.

BONYHÁD - A mai alkalom egy jel-
kép, egy kiragadott pillanat a hét-
köznapokból, mert õszinte hálán-
kat és megbecsülésünket nem le-
het egyetlen eseményen csokor-
ba kötve átadni Önöknek - ezek-
kel a gondolatokkal köszöntötte a
mûvelõdési központban helyet
foglaló nyugdíjas korúakat Filóné
Ferencz Ibolya szeptember 29-én
este. A város polgármestere az
idõsek napja alkalmából szerve-
zett, nagy sikerû eseményen hoz-
zátette: a mindennapi munkához
az elõdök példáiból meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot. - Így tet-
tünk mi is, amikor a jelenben
megterveztük városunk jövõjét.
Mára az álmaink egy része való-
sággá vált: olyan sokrétû, vala-
mennyiünk számára fontos prog-
ramok, építkezések indultak el,
amelyek alapjaiban meghatároz-
zák Bonyhád következõ éveit.

A gyermekeink, unokáink szá-
mára megújítjuk az óvodáinkat.
Épül az új sportcsarnokunk. Se-
gítünk megtartani, valamint bõvít-
jük a munkahelyeket az Ipari Par-
kunk fejlesztésével. Felkaroljuk a

rászorulókat, segítõ kezet nyúj-
tunk nekik önmaguk, egy sikeres
és boldog élet megtalálásában.
Mindeközben folyamatosan épít-

jük, szépítjük Bonyhádot. Például
a minden eddiginél látványosabb
Zöld Város beruházással - emelt
ki néhányat a jelenleg zajló, ösz-

szesen több mint hárommilliárdos
fejlesztési programok közül a pol-
gármester.

A helyi nyugdíjasklub kórusá-
nak fellépése és Ferencz Orsolya
operettslágerei gazdagították az
estét, amely során - Vizin Balázs
mûsorvezetõ kezdeményezésé-
re - a közönség is dalra fakadt. A
város vezetése a mûsor mellett vi-
rággal és finom vacsorával lepte
meg az idõseket, akik hálásak vol-
tak a figyelmességért. 

Tartalmas műsor és vacsora várta az időseket
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A közelmúltban fordulópont-
hoz érkezett Nagymányok
fejlõdése. A város vezetése
az elmúlt tíz év során az
iparfejlesztésre, munkahely-
teremtésre fektette a legna-
gyobb hangsúlyt. Nem ma-
radt el a munka eredménye,
ez a terület – bár van még
mit tenni - beindult, megy a
maga útján, és elkezdte ter-
melni a bevételeket. 

NAGYMÁNYOK – Elkészült a város
új rendezési terve, amely megte-
remti a további fejlesztések lehe-
tõségeit, itt elsõsorban új lakótel-
kek kialakítására, a kö-
zösségi terek fejleszté-
sére gondolok - mond-
ta el Karl Béla, a város
polgármestere. 

Jelenleg is zajlik a
Nagymányoki Pitypang
Óvoda és Bölcsõde, va-
lamint a Váraljai Õszikék
Szociális Intézmény
nagymányoki Idõsek
Otthonának felújítása.
Mindkét beruházás a
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program kereté-
ben elnyert támogatásból, a TOP-
3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése pályá-
zat keretén belül valósul meg, ma-
gában foglalja az óvodaépület tel-
jes fûtéskorszerûsítését, hõszige-
telését, akadálymenetesítését, és
az épület külsõ megjelenése is
megújul. Az idõsek otthonában
sor kerül a melegvízrendszer cse-
réjére, azbesztmentesítésre, a te-
tõ cseréjére, és teljes akadály-
mentesítést hajtanak végre. Utób-
bi azért is fontos, mert évek óta
ennek hiánya miatt mûködnek ide-
iglenes engedéllyel. A két beruhá-
zás együtt mintegy 130 millió fo-
rintot tesz ki.

A TOP-1.1.3-15 Helyi gazda-
ságfejlesztés pályázat keretében
nyertek támogatást a piactér és a
városközpont felújítására, mely
során parkolókat, járdákat is épí-
tenek. A 70 millió forintos beruhá-
záshoz kapcsolódóan, de saját
erõbõl építik ki a Hunyadi utca és
a városközpont közötti sétányt, il-
letve kerékpárutat. 

A polgármester kiemelte, remé-
nyeik szerint több beadott pályá-
zatuk is sikerrel jár, és a megkez-
dett programokat folytatni tudják.

Ugyanakkor döntésre vár
még egy iparfejlesztés-
hez, valamint egy barnamezõs be-
ruházáshoz kapcsolódó támoga-
tási igényük is.

A településüzemeltetés köré-
ben a kisebb karbantartási és fel-
újítási munkákat önerõbõl végzi
el a település. Elkezdték a rossz
állapotú, felújításra szoruló, veszé-
lyes járdaszakaszok felújítását. 

– A Petõfi utca belterületi sza-
kasza, valamint a József utca út-
burkolata is nagyon rossz állapot-
ban van, mindkettõvel kell kezde-

nünk valamit – mondta a város ve-
zetõje. Hozzátette, utóbbi eseté-
ben a vízközmû cseréhez már
elõteremtették a forrásokat, az út
alapozását és a burkolat teljes
cseréjét talán jövõre meg tudják
oldani önerõbõl. A Petõfi utca vi-
szont nagyon nagy, 700-800 mil-
lió forintos beruházás lesz, ehhez
mindenképpen szükség lesz pá-
lyázati támogatásra. 

A további tervek között szere-
pel még egy munkásszálló építé-

se. Erre a célra is pályáznak. A vá-
rosban munkaerõhiánnyal küzde-
nek, már most is több százan jár-
nak be más településekrõl. Nem
titkolt céljuk, hogy a munkásszál-
lásra érkezõknek kedvet csinálja-
nak a letelepedéshez is. Ez is fon-
tos lenne, mert a jelenlegi lakos-
ságszámhoz képest nagyon sok
a fenntartandó zöldterület, út, jár-
da, közmû, ami nehezíti az önkor-
mányzat gazdaságos mûködését. 

Közmûvelõdési érdekelt-
ségnövelõ támogatás révén le-
hetõség nyílott a Nagymányoki
Közmûvelõdési Központ Mû-
velõdési Háza nagytermének

teljes felújítására, valamint beszer-
zés alatt van szintén ebbõl a tá-
mogatási forrásból a Sportcsar-
nok új parkettavédõ-burkolata.
Mindezeken felül az önkormány-
zat új feladatot is vállalt: a korábban
a zeneiskola keretein belül mûkö-
dõ, jó hírû ifjúsági zenekar mûköd-
tetését és mûködésének finanszí-
rozását „Nagymányoki Városi Fú-
vószenekar” néven szeptember-
tõl Nagymányok Város Önkor-
mányzata látja el.

A település egyik legnagyobb rendezvénye a Nagymányoki
Városnap, amelyet minden évben augusztus 20-hoz kap-
csolódóan tartanak meg a Nagymányoki Közmûvelõdési
Központ szervezésében. Idén augusztus 19-én Hucker
Ferenc festménykiállításának megnyitójával vette kezde-
tét a program, amely hagyományõrzõ csoportok fellépé-
sével, kulturális és szórakoztató mûsorokkal folytatódott.
A nap sztárfellépõje Sipos F. Tamás volt, aki a szabadtéri
bál hangulatát is emelte. A másik nagy rendezvényük, a
szeptemberi Bor-, Búcsú és Strudelfesztivál a Glück Auf
Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében valósul meg
minden évben. A felvonulás a meghívott tánccsoportok-
kal a mûvelõdési háztól indul, és a pincesorhoz viszi az ér-
deklõdõket. Itt pedig kulturális mûsorral, jó borokkal, ré-
tesekkel várják õket, majd este bállal zárják a napot.

Az év hátralevõ része sem eseménytelen. Október
28-án városunk a Vass Lajos Népzenei Találkozónak
adott helyet. A rendezvény kísérõprogramjaként bemu-
tatta munkáit egy kiállítás keretében Sebestyén István
amatõr fafaragó, valamint a Székelykör Egyesület kézi-
munkái is kiállításra kerültek. 

Nagy sikernek örvend a Márton nap, amikor több szá-
zan összejönnek, óvodások iskolások lámpásokkal vo-
nulnak a mûvelõdési házhoz, ahol zsíroskenyér, forralt
bor, tea, várja õket, és ahol a résztvevõk órákig elbe-
szélgetnek, énekelnek a tûz körül. 

Ezen felül tartanak Erzsébet és Katalin bált, az advent
során hétvégenként gyertyát gyújtanak kis elõadás kísé-
retében, a Mindenki Karácsonyára pedig bensõséges
hangulatú mûsorral invitálják a város lakóit.

Rendezvények eerõsítik aa kközösséget
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A faluban az idei év legna-
gyobb beruházása a telepü-
lés központi árkának helyre-
állítása volt. De emellett sok
más fontos dolog is történt.

NAGYVEJKE Tavaly júniusban vis
maior esemény következett be:
a települést átszelõ árok medre,
a híd és a partfal is megsérült –
tájékoztatta lapunkat Nagy Mik-
lós polgármester. A belügyminisz-
térium 28,5 millió forint támoga-
tást ítélt meg a rekonstrukcióra, a
testület döntése értelmében a te-
lepülés ehhez az éves költségve-
tés terhére bruttó 5,5 millió forin-
tot tett  hozzá. A megvalósításra
rendelkezésre állt összeg végül
18,2 millió forint lett, mivel az ál-
lami támogatás összege 12,7 mil-
lió forintra módosult. A keretösz-
szeg fedezte a központi árok fe-
letti egyik híd teljes rekonstrukci-
óját – a másik már korábban
megújulhatott –, valamint a meder
rendezését, kövezését, ahol erre
szükség volt, vízfogók építését. 

Tavaly õsszel a település továb-
bi 2 950 000 forint vissza nem té-
rítendõ központi költségvetési tá-
mogatásban részesült, melybõl a
Fõ utcán végeztek el járdaburko-
lat javítási munkákat.

Ezen fejlesztések és a kötelezõ
önkormányzati feladatok ellátása
mellett elvégeztek kisebb-na-
gyobb munkálatokat.

A temetõ bejáratánál nemrég
társadalmi munkában építettek

30 méter hosszon beton járdát,
valamint nemrég megoldották a
sírkert és a templom, illetve rava-
talozó fala között rendszeresen
felgyülemlõ esõvíz elvezetését.
Hamarosan az utóbbi épület
homlokzata is megújul majd, szin-
tén társadalmi munkában, az ön-
kormányzatnak csak az anyag-
költséget kell fedeznie.

Örvendetes, hogy a falu lakos-
sága gyarapodott, 10-12 fõ költö-
zött a településre, elsõsorban idõ-
sebb visszatérõk. Ugyanakkor
négy gyermek is született. Utób-
bi fejlemény is indokolja az önkor-
mányzat egyik további tervének
megvalósítását, a játszótér kialakí-
tását. A mûvelõdési ház mögötti
területen már most is tudnak ját-
szani, kosarazni, röplabdázni a
gyerekek, de a polgármester sze-
retné még néhány hintával,
csúszdával, egy kis kuckóval gya-
rapítani a helyet. A településnek
ugyanis negyven éve nincs ját-
szótere. Ezen felül tervezik még
az orvosi rendelõ felújítását nyí-
lászáró cserével, fûtéskorszerûsí-
téssel.

IIII dddd éééé nnnn     mmmm eeee gggg úúúú jjjj uuuu llll hhhh aaaa tttt oooo tttt tttt     aaaa     ffff aaaa llll uuuu     kkkk öööö zzzz pppp oooo nnnn tttt iiii     áááá rrrr kkkk aaaaIIII dddd éééé nnnn     mmmm eeee gggg úúúú jjjj uuuu llll hhhh aaaa tttt oooo tttt tttt     aaaa     ffff aaaa llll uuuu     kkkk öööö zzzz pppp oooo nnnn tttt iiii     áááá rrrr kkkk aaaa

A falunap a legnagyobb rendezvényük
Rendezvényeik között a legkiemelkedõbb a falunap, amelyen
idén a Tücsök Zenés Színpad adott nagy sikerû mûsort. Nyár
közepén tartották meg a gyermeknapot, és hamarosan az idõ-
sek korosztályát is köszöntik. Október 28-án minden 60 év
felettit vendéglátással, mûsorral és egy-egy ajándékcsomag-
gal várnak majd.

Szép híd, ravatalozó és aszfaltos járda, 

sok minden megújult Nagyvejkén
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Nagy, régóta idõszerû és
fontos beruházáson van túl
Tevel, hiszen a község éle-
tében jelentõs feladat a
konyha üzemeltetése.

TEVEL Héri Lászlóné polgármester
elmondta, tavaly év végén érte-
sültek róla, hogy pályázatukat el-
fogadták, és 36,8 millió forint tá-
mogatást kapnak. Azért nem töb-
bet, mert az összeg alapjául csu-
pán az óvodai gyermeklétszámot
vették, és nem számolták bele az
iskolásokat. Az önkormányzatnak
ezért 10 millió forintot hozzá
kellett tennie a beruházás-
hoz. Ezt viszont muszáj volt
eszközölniük, mivel bezárták
volna a létesítményt, ha nem
tudják megoldani a szenny-
vízelvezetés, a vízvezeték-
hálózat, a fûtés korszerûsíté-
sét, a belsõ tér felújítását.
Ezen munkák elvégzését ki-
egészítették új konyhai gé-
pek, eszközök beszerzésé-
vel. Része volt a pályázatnak
a megújuló energia alkalma-
zása, így napkollektorokat
szereltek fel a tetõre, ame-
lyek révén a melegvíz ellátást
biztosítják télen gáz rásegítéssel.
Szeptemberre elkészült a felújí-
tás. Jelenleg 240 fõre fõznek: a
teveli ovisokra és iskolásokra, a
závodi ovisokra és szociális étke-
zõkre, illetve néhány helybeli
megrendelõre.

Tavaly év végén az önkormány-
zat épületének rekonstrukciójára
is nyertek 17,5 millió forint támo-
gatást, ehhez kevesebb, mint
egymillió forint önerõt kellett ten-
niük. Ebbõl megvalósult az épü-
let falainak vizesedését meggátló
szigetelés, a külsõ homlokzatot
hõszigetelték, új fûtésrendszert
építettek ki, valamint klímákat he-
lyeztek el.

A polgármester hangsúlyozta,
mindkét beruházás kiemelkedõ
eredmény, tekintve, hogy egyéb-
ként a település éves beruházá-
sokra fordítható kerete két-három
millió forint.

Ugyanakkor további, megvaló-
sításra váró terveik is vannak. A
csapadékvíz-elvezetés megoldá-
sára is adtak be támogatási kérel-
met, ám ennek sikeréhez nem

fûznek sok reményt. Ezen felül
pályáznak még a mûvelõdési ház
felújítására, mindenképpen sze-
retnék megoldani az épület tete-
jének rendbehozatalát és nyílás-
záróinak cseréjét, a fûtésrendszer
korszerûsítését, valamint két új vi-
zesblokk kialakítását.

A település legnagyobb és legnevesebb rendez-
vénye a Teveli Galuska Fesztivál, amelyet idén
augusztus 26-án, immár 12. alkalommal rendez-
tek meg. Emelte a program fényét, hogy testvér-
településükrõl Csíkdánfalváról is 57 vendégük
érkezett, akik részt vettek a mûsorban, valamint
a kulináris élmények gyarapításában, hiszen az
asszonyok fenséges kürtõskalácsokat sütöttek. 

Az október 23-i ünnepségen az iskolások ad-
tak mûsort, mindenszentek napján a hõsi emlék-
mûnél tartanak megemlékezést, karácsony elõtt
pedig a nyugdíjasokat a gyermekek mûsorával
és egy-egy csomaggal ajándékozzák meg. Ezen
felül telente több – székely, sváb és sport – bált
is szerveznek a településen és tavasszal termé-
szetesen tartanak anyák napi ünnepséget, vala-
mint megtartják a gyermeknapot is.

A civil szervezetek igen aktívak. A Teveli Fi-
atalok Egyesülete sok helyen fellép táncaival,
kultúrházi estéket szerveznek, ahol számos hí-
res elõadó tart havonta nagyon szép elõadást.
Most augusztus 6-án a Római Katolikus temp-
lom 220. évfordulójára emléktáblát készíttet-
tek, melyet Dr. Udvardy György megyéspüs-
pök ünnepélyes keretek közt áldott meg, és ka-
rácsony környékén ápolják a Csobánolás szé-
kely hagyományát. 

A Székelykör, a Svábkör, a Dalárda, a Nyug-
díjasok Rozmaring kórusa rendszeres fellépõi
a helyi rendezvényeknek, ahol kórusaikkal
szórakoztatják a közönséget, ápolva a régi
hagyományokat. A vidéki meghívásokon pe-
dig mindegyik csoport jó hírét viszi Tevel köz-
ségnek. 

OOOO vvvv iiii ssss oooo kkkk rrrr aaaa ,,,,     iiii ssss kkkk oooo llll áááá ssss oooo kkkk rrrr aaaa ,,,,     iiii dddd őőőő ssss eeee kkkk rrrr eeee
ffff őőőő zzzz nnnn eeee kkkk     aaaa     ffff eeee llll úúúú jjjj íííí tttt oooo tttt tttt     kkkk oooo nnnn yyyy hhhh áááá bbbb aaaa nnnn

A Teveli Galuska Fesztiválnak már híre van
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Tolna megyében még nincs átfogó klímastratégia, és nem mû-
ködik olyan szervezet vagy fórum, amely rendszeresen és
szervezetten képviselné a klímaváltozás negatív hatásainak
mérséklésére irányuló törekvéseket. A Tolna Megyei Önkor-
mányzat 30 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós
támogatást nyert arra a célra, hogy a 2017. év során kialakít-
sák a megyei klímastratégiát, ennek keretein belül meghoz-
zák azokat a döntéseket, meghatározzák azokat az elvégzen-
dõ feladatokat, amelyek a klímatudatosság fejlõdését szolgál-
ják Tolna megye elkövetkezendõ éveiben.

A Tolna Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azo-
nosítószámú, „Klímavédelem és fenntarthatóság – klímastratégia ki-
dolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és mûködteté-
se – Tolna megyében” címû pályázatára 30 millió forint vissza nem
térítendõ európai uniós támogatást nyert. A program fõ feladatai a
Tolna Megyei Klímastratégia kidolgozása, az önkormányzati veze-
tõk klímaadaptációs, klímaváltozás-megelõzési ismereteinek bõví-
tése és a Tolna megyei lakosság klímatudatosságának elõsegítése. 
A Tolna Megyei Önkormányzat, Tamási Város Önkormányzata és a
Dipol Csoport szervezésében 2017. szeptember 21-én a került
sor a projekt tizenkettedik rendezvényére a Nagymányoki
Közmûvelõdési Központ Nagytermében. 

A városi klímakonferencia
megnyitóján Karl Béla pol-
gármester elmondta, hogy
„Nagymányok természetföld-
rajzi szempontból kedvezõ
adaptációs képességekkel
rendelkezik. A Mecsek közel-
sége, nagy biológiai aktivitá-
sú, regionális szinten jelentõs
kompenzációs területek (er-
dõségek) jelenléte, az
Izmény-Györei-vízfolyás és az
arra felfûzött tórendszer, to-
vábbá a Völgységi-patak jelen-
léte mind fontos helyi értékek.
A zöldfelületek nagy mennyi-
sége jó alapot biztosíthat a te-
lepülés klímaadaptációs tö-
rekvéseihez. A lakosság kedvezõtlenül alakuló korösszetéte-
le, az Önkormányzat kedvezõtlen külsõ finanszírozási helyze-
te, továbbá a lakosság csekély anyagi terhelhetõsége azon-
ban gátjai lehetnek a fejlesztéseknek. A települési szereplõk
tudatosságának és szaktudásának fejlesztése szintén fontos
jövõbeli feladat – zárta gondolatait a város vezetõje.

A rendezvény szakértõ elõadói, Kovács Szilvia társadalomku-
tató és dr. Bóna Csaba településmarketing szaktanácsadóelõ-
adásaikban elmondták:
„számos eddigi kutatás
rávilágított arra, hogy
Magyarország éghajlati
szempontból a különö-
sen sérülékeny térsé-
gek közé tartozik. Kö-
zéptávú elõrejelzések
szerint hazánkban a hõ-
mérséklet további emel-
kedése várható, amely-
nek mértéke 2050-re el-
éri az 1°C-ot, az évszá-
zad végére pedig a nyá-
ri hónapokban a 4 °C-ot
is meghaladhatja. Mivel
Tolna megye erõsen ag-
rárorientált, ezért a klímaváltozás hatásai a mezõgazdaság, az er-
dõgazdaság, a turizmus vagy éppen a víziközmû-szolgáltatás te-
rén a legerõsebbek. 
Ilyen körülmények között a megyei szintû tervezés kitüntetett fel-
adata a hatásmérséklés, és az adaptáció területi szinten történõ

elõsegítése. A hatásmérséklés alapja a társadalom, valamint a
gazdasági és területi szereplõk felkészültsége és tudásbázisa,
amely jelentõsen csökkentheti a megye éghajlatváltozással
szembeni sérülékenységét.

A kétórás konferencián ismertették a megyei klímastratégia kidol-
gozott, de még nem véglegesített tervezetének fõbb pontjait, kü-
lönös tekintettel a településspecifikus hatásokra és intézkedések-
re, cselekvési alternatívákra. 

A projekt keretében 2017 szeptemberében elkészült a Tolna
Megyei Klímastratégia társadalmasítási egyeztetési változata. A
konferenciák, workshopok alkalmával és a lakossági szemlélet-
formálási akciók keretében a tervek szerint összesen 2050 Tol-

na megyei lakos kerül köz-
vetlen kapcsolatba a pro-
jekttel, és ezzel jelentõs
mértékben nõhet a megye
lakosságának klímaérzé-
kenysége és javulhat klíma-
tudatossága. 
További információk a

www.tolnamegye.hu
weboldalon.  

Tolna Megyei Önkormányzat
KEHOP-1.2.0-15-2016-00009.

KLÍMASTRATÉGIAI KONZULTÁCIÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KLÍMAVÉDELEM ÉS FENNTARTHATÓSÁG – KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA ÉS 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS MÛKÖDTETÉSE – TOLNA MEGYÉBEN

Karl Béla
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Székely porta épül Kismányokon
KISMÁNYOK Letették az épülõ székely porta alapkövét Kismányokon a
római katolikus templom szomszédságában. A jeles esemény pont a
templom felszentelésének huszonnyolcadik évfordulójára esett, ugyan-
is dr. Cserháti József megyés püspök 1989. október 8-án szentel-
te fel azt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. 

Az ünnepségen Pater Illés Albert jezsuita szerzetes celebrált búcsúi
szentmisét a templomban, illetve õ szentelte meg az elhelyezett alap-
követ is. Az eseményen felidézték a székelység hányattatásait, így a
madéfalvi veszedelem borzalmait, a bukovinai falvak alapítását, a bács-
kai letelepítést, az 1944-es menekülést, és azt, hogy végül Tolna, Ba-
ranya és Bács-Kiskun megyékben otthonra leltek.

Szüreti nap dupla évfordulóval
CIKÓ A szüreti napon megünnepelték a cikói templom fennállásának
250. évfordulóját, és megújították testvértelepülési kapcsolatukat a
németországi Dautphetallal.
Haures Csaba, Cikó polgármestere a településük és Dautphetal kö-
zött fennálló testvértelepülési kapcsolatuk jubileumi ünnepségén meg-
köszönte a vendégeknek, a két település lakóinak, hogy õk is „tolták
a kapcsolat szekerét”. Az emelkedett, ugyanakkor jó hangulatú
eseményen nemcsak a testvértelepülési kapcsolat fennállásának 20
éves évfordulójáról, hanem a római katolikus templom fennállásának
250. évérõl is megemlékeztek. A délelõtti német nyelvû misét dr.
Udvardy György püspök celebrálta Wigand István plébánossal, majd
megkoszorúzták a két világháborúban elhunytak, kényszermunkára el-
vittek és kiutasítottak emlékmûvét 

Ezt követõen látták el a két önkormányzat polgármesterei, Haures
Csaba és Bernd Schmidt kézjegyükkel a partnerségi kapcsolatot meg-
újító dokumentumokat, abbeli reményüket is kifejezve, hogy a kötelék
továbbra is ilyen erõs marad. 

Potápi Árpád János is átvette a díjat
BÁTAAPÁTI Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje a Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) szeptember 28-i ülésén,
Bátaapátiban vette át a szervezet Gránit-díját Darabos Józsefnétõl. A
társulás minden évben ezzel a díjjal mond köszönetet azoknak, akik
kiemelkedõ tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak a
TETT sikeres mûködéséhez. Idén is ketten részesültek az elismerés-
ben: Bakó Józsefné, a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje korábban vette át a kitüntetést. Potápi Árpád János számára – mél-
tatása szerint – országgyûlési képviselõként kiemelkedõen fontos vá-
lasztókerületének képviselete; nincs olyan település, amelynek fejlesz-
téseit ne segítette, támogatta volna. Így a TETT-nek, illetve tagtelepü-
léseinek érdekeit is
aktívan képviselte,
és teszi ezt a mai na-
pig. – Képviselõként
az elsõ megszólalá-
som egy TETT ülé-
sen volt, azóta min-
dig részt vettem a
szervezet mûködé-
sében, munkájában
– idézte fel köszöne-
tét kifejezve a díja-
zott, majd méltatta a
társulás sikereit és az
azok mögött álló
együttmûködés je-
lentõségét.

Gyönyörű veteránok a kolostornál
GRÁBÓC Látványos programnak adott otthont nemrégiben Grábóc. A
völgységi települést választotta ugyanis Nemzetközi Veteránjármû-ta-
lálkozójának helyszínéül az Oldtimer Club Pécs. A grábóci szerb ko-
lostor területén éltes, de korukhoz képest magukat nagyon jól tartó gép-
jármûcsodák sorakoztak fel.A találkozón mintegy 80 autóval és motor-
kerékpárral jelentek meg a résztvevõk a helyi önkormányzat tájékoz-
tatása szerint. A legöregebb gépcsodák között volt egy 1917-es T-Ford,
egy 1928-as A-Ford, egy 1931-es Aero 10-es, és ide lehetett még so-
rolni az 1937-es Citroënt is. A rendezvény egyik legszebb veterán jár-
mûve pedig egy bézs és króm fényezésben pompázó 1951-es MG
Cabrio volt. A helyiek és környékbeliek nagy számban és nagy érdek-
lõdéssel tekintették meg a gyönyörû jármûveket. Számukra a környé-
ken nem mindennapos látványnak számító oldtimerek, míg az autós
és motorkerékpáros résztvevõk számára a szerb templom meglátoga-
tása jelentette az élményt.
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REJTVÉNY

Dallosné Pásztor Katalin vagyok, három fiú-
gyermek édesanyja. Neveltetésembõl faka-
dóan erõs szociális érzékenység jellemez. 14
éves koromtól az egészségügy, a szociális
szféra és a természetes gyógymódok vonzá-
sában élek. Dolgoztam szülésznõként,
gyermekszakápolóként, asszisztensként, fõál-
lású anyaként, majd évekig ápoltam édes-
anyámat. A gyermeknevelés és az ápolási
munka mellett különbözõ képzéseken vettem
részt: természetgyógyászati alapképzésen,
frissítõ masszõr képzésen, reflexológia képzé-
sen, majd gyógy- és sportmasszõr képzésen. 

45 évesen döntéshelyzetbe kerültem, visz-
sza kellett térnem a munka világába. Két év ál-
láskeresés után olyan életformát kerestem,
amelyben szakmailag és emberileg is kitelje-
sedhetek és amely a családom számára is el-
fogadható, ahol rugalmasan tudom beoszta-
ni az idõmet. A Tolna Megyei Kormányhivatal

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõ-
osztálya által kiírt „Álláskeresõk vállalkozóvá
válásának támogatása” pályázatának köszön-
hetõen vállalkozást indítottam. 

A támogatás révén egy technikailag jól fel-
szerelt üzletben várom kedves vendégeimet,
akik lelkileg, szellemileg, fizikailag fáradtak,
túlterheltek és felfrissülésre, regenerálódásra
vágynak. A masszázsok során elsõdleges cé-
lom az izomzat ellazítása a szervezet harmo-
nikus mûködésének érdekében, ezzel a moz-
gásszervi és belsõ szervrendszeri problémák
megelõzése. Olyan kezeléseket végzek, ame-
lyekkel magam is élek és amelyek hatékony-
ságát magam is megtapasztaltam. 

A következõ gondolat motivál: amíg itt va-
gyunk, testileg és lelkileg is a lehetõ legegész-
ségesebben tegyük a dolgunk. Mindannyian
ajándékba kaptuk az életünk, kötelességünk vi-
gyázni rá, hogy azt a hivatást, amire születtünk,

a lehetõ legteljesebben tudjuk betölteni. Aki a
segítõ szolgáltatásomat szeretné igénybe ven-
ni megtalál a 06-70/6160-200 -as telefonszá-
mon. Rendszeresen visszajáró vendégeimnek
kedvezményes bérletet ajánlok fel, de szeret-
teik számára ajándékutalványt is vásárolhatnak
nálam. 

Kérem, ne felejtse, hogy:
„Kati szigete a nyugalom szigete”, 

ahová szeretettel várom Önt is!

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.

Rejtvénypályázat 
Kati Szigete támogatásával

Júliusi rejtvényünk megfejtése:
„Nem kéne ennyire félned az UV sugárzástól.”
A képen a nyertes, Lángi Norbertné bonyhádvarasdi

lakos (balra) veszi át a nyereményt Dallosné Pásztor
Katalin masszõrtõl Bonyhádon, a Perczel Mór utca 12.
sz. alatt. 

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2017.
november 20-ig, levelezõlapon kérjük postára adni.

Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása
7151 Bonyhád Pf. 56. 

Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõsé-
güket is!

„KATI SZIGETE” Masszőr, talpmasszőr vállalkozás
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