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BonBon yhádon a Kyhádon a Koror mánmán y támogatásávy támogatásávalal

BONYHÁD Több évtizedes szakok-
tatói tevékenysége, a népi kultú-
ra és mesterség iránti elhivatottsá-
ga, példaértékû alkotótevékeny-
sége, a székely hagyományok
megõrzése, továbbá Bonyhád
kulturális értékeinek gyarapítása
érdekében végzett munkája elis-
meréseként Szemcsuk István
kapta meg idén a Perczel-díjat az
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 171. évfordulóján zaj-
lott városi ünnepségen. A kitünte-
tést Filóné Ferencz Ibolya polgár-
mestertõl vehette át.

Folytatás a 2. oldalon

Haures Csaba

Glöckner Henrik

SzSz emcsuk Isemcsuk Is tvtv án az idei  Pán az idei  P erer czcz el -díjasel -díjas

Filóné Ferencz Ibolya adta át a kitüntetést Szemcsuk Istvánnak

BONYHÁD Magyarország Kormányának támogatá-
sával megújul a bonyhádi önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ városi sportpálya, a Perczel Mór utca 44.
szám alatti épület pedig sport rekreációs funkciót
kap a jövõben. Mindezek megvalósítására 1 milli-
árd 567 millió 180 ezer forint célzott támogatást
biztosít a Kormány a völgységi városnak. A döntést
2019. február 13-án jelentette be sajtótájékoztatón
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelõs államtitkára, a térség országgyû-
lési képviselõje és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád
polgármestere.

A sportpálya egészét érintõ fejlesztés valósul
meg, így az öltözõépület teljes felújítása és bõvíté-
se (460 m2 + 650 m2, új öltözõkkel, klubszobával
és pályára nyíló üvegfelülettel, új raktárépület kerül
kialakításra, a center- és az edzõpályát korszerû-
sítik, 36 férõhelyes, térkövezett szurkolói parkolót
alakítanak ki, megújulnak a járdafelületek és a ke-
rítés, 6 sávos rekortán borítású futó-, valamint
2000 m2-es atlétikai pálya készül szabadtéri fitnesz
eszközökkel, streetball játéktérrel és salakos te-
niszpályát is kialakítanak.

Folytatás a 2. oldalon

Potápi Árpád János (jobbra) ismertette a projekt tartalmát
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Folytatás az 1. oldalról
A Perczel Kúriát sport-rekreá-

ciós céllal felújítják, ezzel új funk-
ciót kap a jelenleg felújításra vá-
ró, kihasználatlan épület. Kiváló
helyszíne lesz a jövõben az edzõ-
táboroknak, a városba érkezõ
vendégek elhelyezésére is
alkalmassá teszik, és a szállásle-
hetõség mellett konferenciák,
különbözõ rendezvények befo-
gadására is alkalmas lesz. A be-
ruházás részeként az épületet
övezõ park is új külsõt ölt. 

A város vezetése az elmúlt
idõszak kiemelt feladatának te-
kintette, hogy minden pályázati
lehetõséget kihasználva véghez-
vigye legfontosabb fejlesztési
terveit, Bonyhád jövõje érdeké-
ben. A Kormányhoz intézett ké-

relem – amit Filóné Ferencz Ibo-
lya polgármester kezdeménye-
zett – olyan fejlesztésre irányul,
amely Bonyhád családos lakos-
ságát, fiataljait és sportolóit érin-
ti, és nincs rá pályázati lehetõ-
ség. Ugyanakkor megvalósulá-
sa kiemelten fontos. Potápi Ár-
pád János a kezdeti egyezteté-
sektõl támogatója volt a fejlesz-
tési tervnek, közbenjárásának
köszönhetõen döntött a Kor-
mány a támogatásról. Jelenleg
az elõkészítõ szakasznál tart a
beruházás. A szükséges tervek,
engedélyek birtokában és a
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követõen indulhat a város és
a térség számára egyaránt ki-
emelt jelentõségû sportcélú fej-
lesztés. V. B.

Folytatás az 1. oldalról
A program kezdetén dr. Bara Mihály,

Tardoskedd korábbi polgármestere, önkor-
mányzati képviselõ mondott beszédet. Szin-
tén hagyomány, hogy március 15-én díjazzák
a Völgység Talentumait is. A Völgységi Tehet-
séggondozó Egyesület 18 évvel ezelõtt az-
zal a céllal alakult meg, hogy kitüntesse a mû-
vészetekben, sportban, vagy éppen a tudo-
mány területén kimagasló eredményeket el-
ért fiatalokat, idén öt növendék részesült el-
ismerésben: Horváth Ákos, Amrein Roland,
Scheidler Réka, Lovász Kinga és Gáspár
Andrea. A mûvelõdési központban zajlott ün-

nepség zárásaként a Petõfi Sándor Evangé-
likus Általános Iskola „Egy szabad országért"
címû szerkesztettt mûsorának tapsolhatott a
közönség, akik ezt követõen az intézmény
elõtt a Völgység Néptáncegyüttes produkci-
óját és a Perczel Miklós Nemzetõr Bandéri-
um Hagyományõrzõ Egyesület csapatzász-
ló avatását, áldását kísérhették figyelemmel.
A megemlékezés Perczel Mór honvédtábor-
nok sírjánál, a Kálvária-dombon ért véget.
Deér Zsuzsanna szavalatát követõen rótták
le kegyeletüket a jelenlévõk a honvédtábor-
nok sírjánál, ahová a Rády József huszár-
bandérium kíséretével sétáltak ki. V. B.

Potápi Árpád János Filóné Ferencz Ibolya a sajtótájékoztatón

A szabadságharA szabadsághar c hőseirc hőseir e emléke emlék eztünk máreztünk már cius 1cius 15-én5-én

Dr. Bara Mihály mondott

ünnepi beszédet

A Völgység Talentumai – díjazottak és díjátadók felsorakoztak a színpadon
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HASZNOS TTAPASZTALATOKKAL GGAZDAGODTAK

A RRÉSZTVEVÕK AAZ OOKTATÁS SSORÁN
Baracsi Viktória egyetemi tanár tartott szakmai elõadással egybekötött oktatást január 29-én
a nagymányoki önkormányzatnál. A településmérnök a „Városközpont melletti barnamezõs te-
rület rekultivációja Nagymányokon” (TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007) címû nyertes projekthez
kapcsolódva osztott meg hasznos információkat a hivatal munkatársai és intézményvezetõk
alkotta közönségnek. Elõadásában kiemelte: azáltal, hogy a nyertes pályázat révén funkciót
kap a rekultiválandó terület, egy újabb fontos lépést tesz a város a fenntarthatóság irányába,
ami gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt kifizetõdõ. – A terület nagysága és a projekt mivolta pozitív hatást gyakorol a település
mindennapjaira – hangsúlyozta az egyetemi tanár, akinek tájékoztatóját egybehangzóan hasznosnak ítélték a résztvevõk.
A projektrõl bõvebb információt a www.nagymanyok.hu weboldalon olvashatnak az érdeklõdõk.

SZÁSZVÁR A Magyar Falu Program lakhatási,
munkába állási kérdésekkel foglalkozik, emel-
lett helyi életminõséget javító programokat is
támogat. A részletekrõl 2019.02.29-én Gyo-
páros Alpár, a Modern Települések Fejleszté-
séért felelõs kormánybiztos adott tájékoztatást
Szászváron, a Várkastélyban.

Mintegy félszáz érdeklõdõ, Baranya, illetve

Tolna megyei polgármester ér-
kezett a rendezvényre, mely a
Hungária Takarék szervezésé-
ben valósult meg. Az Önkor-
mányzati Szakmai Fórum ven-
dégeit Pintér Szilárd, a takarék-
szövetkezet hálózati igazgatója,
valamint Dunai Péter, Szászvár

polgármestere köszöntötte. Ezután a kor-
mánybiztos elmondta: nagyobb részben az
önkormányzatok, kisebb részben az egyházi
közösségek a kedvezményezettjei az idén 75
milliárd forint felhasználását lehetõvé tevõ
programnak, ami remélhetõleg jövõre folyta-
tódik.

A rendezvényen megjelent Potápi Árpád Já-
nos államtitkár is, aki közölte, hogy a kezde-
ményezés az ötezres létszámnál kisebb tele-
püléseket érinti. Úthálózat, orvosi rendelõ,
óvoda, bölcsõde egyaránt felújítható igénybe
vételével

A Hungária TA Hungária Takak arar ék Önkék Önk oror mánmán yzati Szakmaiyzati Szakmai
FFórór umoumo t rt r endezendez ett polgárett polgár mesmes terter eknekeknek
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BONYHÁD Nagy lépésre határozta
el magát a H-WorkWear Kft.,
ugyanis egy új üzletet nyitott a na-
pokban a Zrínyi utca 9. alatt. A már
2002 óta mûködõ, a cégek, ker-
tészkedõ, barkácsoló emberek
körében jól ismert és népszerû,
Cikói úti üzletük természetesen to-
vábbra is várja a vásárlókat.

– A két üzletnek nem azonos a
profilja, azaz a termékkínálata –
tájékoztatott Ferterné Balázs Tí-
mea, a cég értékesítési vezetõje.
– Az új üzletünk CXS márkájú
munka- és védõruházatot kínál, il-
letve ezen felül minõségi utcai sza-
badidõs és sportruházatot, vala-
mint gyermekruházatot is. A szak-
mai berkekben ismert CXS márka
a legkiválóbb minõségû, komplett
munkavédelmi és munkaruházati
termékcsaláddal rendelkezik. A
gyártó nagy hangsúlyt fektet a ru-
hák tervezése és gyártása során
az alapvetõ védõfunkciók mellett
az esztétikumra, a modern szín-
összeállításokra és természete-
sen a munkaruhák kényelmére is.
Érdemes tehát eljönni új üzletünk-
be, körülnézni, és megismerni a
CXS igen széles kínálatát.

A Cikói úti üzletben is talál az ér-
deklõdõ munka- és védõruháza-
tot. Olyan ismert és divatos márkák
termékeit kínáljuk, mint például a
Lee Cooper vagy az Engelbert
Strauss. Rengeteg féle cipõ, za-
kók, derekas, melles nadrágok,
pólók, pulóverek, alsóruházat mel-
lett esõruhák és élelmiszeripari
munkaruházatok is kaphatók itt.
De ennél sokkal szélesebb a vá-
laszték, hiszen ipari és barkács fel-
használásra szánt szerszámok,
eszközök, gépek közül válogathat
a vevõ. A kerti szerszámoktól kezd-
ve a hegesztõ berendezéseken át
a targoncáig sok minden kapható
itt. Webáruházat is mûködtet a cé-
günk, a legkényelmesebb módon
otthon vagy az irodájában, karos-
székbõl válogathat a vásárló a tel-
jes kínálatunkból, ha felkeresi a
www.hwwprofessional.com
honlapot.

– De nem csak kis- és nagyke-
reskedelemmel foglalkozik a H-
WorkWear Kft. – folytatta Ferterné
Balázs Tímea. – Vállalkozásunk
másik fõ üzletága a saját varro-
dánkban gyártott egyedi és akár
speciális igényeknek is megfelelõ

munka- és védõruházat készítése.
A megrendelõ igényeinek megfe-
lelõ színösszeállítású, feliratokkal,
céglogóval ellátott, a gyártási- és
felhasználási igényekre elõírt alap-
anyagból, valamint a technológiai
követelményeknek megfelelõ ter-
mékekkel tudjuk a vevõinket kiszol-
gálni. Speciális területekre is érté-
kesítünk minõsített védõruhákat,
például lángálló/antisztatikus vé-
dõruhákat. Gyártásunk rugalmas,
akár csak egyetlen darabra és akár
szélsõséges méretekben is válla-
lunk megrendelést.

Varrodai szolgáltatásunk mellett
termékpalettánkon megtalálható
többek között az egyéni védõesz-
közök teljes skálája, valamint saját
dekorációs mûhelyünk által nyúj-
tott grafikai szolgáltatások, így de-
korálunk üzletet, irodaépületet, jár-
mûveket, fóliázunk, készítünk
munkavédelmi matricát, jelzõtáb-
lát, hirdetõtáblát, molinót, rendez-
vényekre ajándékcsomagot, stb.

Olyan neves gyártó cégekkel tart-
juk a kapcsolatot, mint a 3M, MSA,
OCEAN, GIASCO, DIKE, Cover-
guard, Uvex, Peltor, Venitex, Pano-
ply, Fristads, A-Code, Kansas,
Strauss, Gildan, Sol’s, Fruit of the
Loom, Mapa, Lux Optical, SupAir,
Euro Protection, DuPont, HI-VÍZ,
Tidy, TYVEK, PLUM, CADO,
Kevlar, YKK, Meisner, stb…

Országosan értékesítünk, a be-
érkezett megrendeléseket akár
heti többszöri szállítással is el tud-
juk juttatni a kívánt címre. Kizáró-
lag olyan termékeket kínálunk,
amelyek EK megfelelõségi nyilat-
kozattal rendelkeznek. Alapvetõ
célunk, hogy a vevõ elégedett le-
gyen a nálunk vásárolt termékkel.

Új üzlet nyílt Bonyhádon, a Zrínyi utcában
Munka- és védõruházat, minõségi szabadidõs és sportruházat, gyermekruhák

A Cikói úti üzlet kínálatából: gépek, szerszámok, munkaruházat

A már régóta működő, jól ismert

üzlet a Cikói úton
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BONYHÁD A Colonia Alapítványt
1991-ben hozta létre mint alapító
Bonyhád Város Költségvetési
Üzeme. Célja elsõsorban a város
településfejlesztésének és mûkö-
désének elõsegítése és támoga-
tása. Az idõközben megszûnt ala-
pító helyébe annak jogutódjaként
Bonyhád Város Önkormányzata
lépett, emiatt módosította az ala-
pító okiratot 2013-ban, illetve leg-
utóbb 2017-ben, amikor néhány
szükségessé vált változtatás után
idén januárban új kuratórium
megválasztására is sor került.
Lõrinczné Dávid Máriát, az új
elnököt kérdeztük az alapítvány
céljairól, lehetõségeirõl, terveirõl.

Már megtartottuk az alakuló
ülést a két kuratóriumi taggal, az-
az Kult Imrénével, aki nyugdíjas
és a városi könyvtár vezetõje volt
korábban, illetve Vizin Balázzsal,
aki az önkormányzat kommuni-
kációs munkatársa – mondta az
elnök. – Beszéltünk az elõttünk
álló feladatokról, tervezett prog-
ramjainkról. A célok alapvetõen

nem változtak, csak a mûködést
szeretnénk hatékonyabbá tenni.
Így tehát továbbra is a város fej-
lesztésének segítése, illetve mû-
ködésének támogatása a felada-
tunk. Terveink, programjaink ar-
ra irányulnak, hogy szebbé, job-
bá, kellemesebbé, élhetõbbé te-
gyük a városunkat a magunk esz-
közeivel. Természetesen tovább-
ra is a Bonycom látja el a köztisz-
tasági szolgáltatásokat és egyéb,
településüzemeltetési feladato-
kat, ezeket nem akarjuk átvenni
tõlük. Viszont szervezhetünk tár-
sadalmi munkát szemétszedés-
re, a zöldterületeink, parkjaink
megtisztítására. Egyik konkrét
kezdeményezésünk például a
Perczel-kert könyvtár környéki
részének rendbetétele, illetve en-
nél nagyobb, és idõben is hosz-
szabb távú célunk a Kálvária kör-
nyékének rendbetétele. 

Tervezzük a Virágos Bonyhá-
dért program lebonyolítását. Ez
eddig is mûködött, a város több
kategóriában meghirdeti a ver-

senyt, és díjazza a legjobbakat. En-
nek sikerességét szeretnénk segí-
teni azzal, hogy minél több ember,
család, közösség, intézmény ne-
vezzen be, tegye szebbé a kör-
nyezetét, s ezzel legyen szebb, vi-
rágosabb az egész város.

A hagyományosan Bonyhád-
Majoson zajló Városi Gyermek-
napot is igyekszik támogatni az
Alapítvány, a szervezõi munkát is
segítve annak érdekében, hogy
még színesebb és gazdagabb
rendezvény várja a családokat jú-
nius elsején, szombaton.

Egy tanulmányi ösztöndíj-rend-
szeren is dolgozunk, szeretnénk
a bonyhádi lakhelyû, itt tanuló kö-

zépiskolások közül a legjobba-
kat megjutalmazni, kiemelkedõ
munkájukat elismerni, illetve a ki-
választásban valamennyire szo-
ciális szempontokat is figyelem-
be venni. A részletek kidolgozá-
sa még elõttünk álló feladat.

Összefoglalva, az a célunk,
hogy a város vezetését segítsük
ilyen és ehhez hasonló progra-
mokkal, minél jobban bevonva a
lakosságot a közösségi munká-
ba, személyes kapcsolatainkat is
latba vetve, hogy az itt lakók érez-
zék magukénak a mi szép váro-
sunkat, és lehetõleg tegyenek is
érte, hogy még szebb, még ott-
honosabb lakóhely legyen.

Colonia Alapítvány: 
a régi célokért, új lendülettel

Dolgozik a kuratórium: 

Kult Imréné, Lőrinczné Dávid

Mária és Vizin Balázs

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
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HatvHatv anmillió fanmillió f orintorint os vis maior igénos vis maior igén yt nyt n yújtyújt ootttt ak beak be
Haa ppályázzaattaaik ssikerrel jjár-
naak, iidén ssem ffognaak kkivittele-
zzéssi mmunkákbaan sszzûkölködni
CCikón, ééss rrendezzvények ttekin-
ttettében iiss ttaarttaalmaass llesszz aazz éév.

CIKÓ Mozgalmas évet tudhat ma-
ga mögött a cikói önkormányzat.
Haures Csaba polgármester el-
mondta, a Petõfi utca felsõ része
mintegy 160 méteres szakaszon
kapott új ágyazatot és betonbur-
kolatot. Ennek összköltsége 13
millió forint, amibõl 8 millió forin-
tot finanszírozott a Társadalmi El-
lenõrzõ és Tájékoztató Társulás-
hoz kapcsolódó forrásból a tele-
pülés. Ugyancsak a társulási tá-
mogatási keretbõl fordított az ön-
kormányzat mintegy kétmillió fo-
rintot az óvoda felújításra. Elké-
szült a festés, a nyílászárók cse-
réje, illetve a parketta csiszolása
és lakkozása.

A könyvtár is új helyre költözhe-
tett, amelyet ünnepélyes keretek
között december 7-én adtak át.
Mintegy hárommillió forintos pá-
lyázati támogatásnak, valamint
négymillió forintos TETT forrás-
nak és önerõnek köszönhetõen
kerülhetett méltó körülmények
közé a könyvállomány, amelynek
eddig a mûvelõdési ház alagsora
adott otthont. 

Rendezvényekben is gazdag
volt a 2018-as év. Május elsején
lovas ünnepet tartottak a helyi lo-
vas civil baráti kör, illetve Kajtár
János fõszervezésében. Nyáron
a falunap jelentett kikapcsolódási
és összejöveteli lehetõséget a
helybeliek és a környezõ telepü-
lésekrõl érkezõk számára. A ha-
gyományoknak megfelelõen
szeptember 20-án szüreti felvo-
nulást és mulatságot tartottak a
helyi közösség összefogásában.
Október 23-án is szórakoztató
program várta a lakosságot: fer-
geteges amatõr színházi elõadást
tartott a Ditrói, Szárhegyi, Orotvai
színjátszó csoport. Ugyancsak
októberben az idõsek napja al-
kalmából köszöntötték a falu
szépkorúit, decemberben pedig
a háztartásokhoz karácsonyi
ajándékcsomagot juttattak el.

Idén sem fognak kivitelezési
munkákban és rendezvényekben
szûkölködni. A zártkerti területek
fejlesztésére kiírt pályázaton 10
millió forintot nyert a település,
amely összegbõl az önkormány-

zat kertjénél betonutat alakítanak
ki, bekerítik a területet, amelyre
gyümölcsfákat és szõlõt telepíte-
nek. A munka jelenleg is nagy
erõkkel zajlik. 

Még nem született eredmény,
de 60 millió forintos vis maior
igényt nyújtottak be a tavaly szep-
temberi vihar okozta károk utáni
rekonstrukcióra. A legfontosabb
helyreállítási feladatokat ellátták,
de a támogatásból még utat, hi-
dat, támfalat, valamint árkokat kel-
lene helyrehozni a településen. 

Ugyancsak elbírálás alatt van

az a beadványuk, amelyet a mû-
velõdési ház energetikai korsze-
rûsítésére nyújtottak be. A mint-
egy 50 millió forintos keretbõl a
nyílászárók cseréje, az épület szi-
getelése mellett napelemeket te-
lepítenének, valamint hõszivaty-
tyús fûtési rendszert alakítanának
ki. 

Várják a LEADER pályázatuk el-
bírálásának eredményét is,
amelynek keretében járda- és út-
felújításra adtak be támogatási
igényt mintegy ötmillió forint ér-
tékben.

Ugyanakkor várják a modern
falvak program pályázati kiírásait,
és szeretnének élni a számukra
elérhetõ fejlesztési lehetõségek-
kel.

Az idén a TETT társulási keret-
bõl a pályázatok önerejének biz-
tosítása mellett a mûvelõdési ház
villamos hálózatának felújítására
fordítanának, kiegészítve a pályá-
zati támogatásból megvalósuló
beruházást, de lehetõség szerint
az önkormányzati ingatlanok,
utak, járdák felújítására is fordíta-
nának. 

Rendezvények tekintetében az
év elsõ nagy eseménye a lovas
hagyományõrzõ locsolás lesz áp-
rilis 22-én, amikor népviseletbe
öltözött fiatal legények járják a fa-
lut, illetve viseletes lányok várják a
locsolókat. Érdekesség, hogy
Magyarországról tavaly a cikói lo-
csolásról készült fotó került be a
neves The Times lap húsvéti nép-
szokásokat bemutató sorozatá-
ba. Ezt követi a focis lovas majá-
lis május 11-én, faluébresztõ lo-
vas felvonulással, színes gyer-
mekprogramokkal (fajátékokkal,
csúzli készítéssel, arcfestéssel,
habpartyval, lovaskocsikázással),
fõzõversennyel, foci meccsekkel,
tizenegyes rúgó megmérettetés-
sel, májusfaállítással, lovas felvo-
nulással, amatõr lovas baráti há-
tas- és fogathajtó versennyel, es-
te tábortûzzel, majd szabadtéri
retró diszkóval. 

Július utolsó hétvégéjén meg-
tartják a falunapot, nem törik meg
a hagyományt és szeptemberben
lesz szüreti felvonulás, õsszel kö-
szöntik a falu szépkorú lakosságát
az idõsek napja alkalmából. 
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Azz eelmúltt éév ggaazzdaag vvoltt kkivitte-
lezzéssi mmunkákbaan, ééss aamennyi-
ben aa mmosstt kkörvonaalaazzódó ppá-
lyázzaatti llehettõsségek ssikertt hhozz-
naak mmaajjd, aa ffolyttaattáss ssem llesszz
esseményttelen. 

MÓRÁGY Döcögõsen kezdõdött
az év – mondta a 2018-as eszten-
dõrõl Glöckner Henrik, Mórágy
polgármestere, hozzátéve, hogy
mivel a fejlesztéseik jelentõs ré-
szét a Társadalmi Ellenõrzõ Tájé-
koztató Társuláshoz (TETT) kap-
csolódó támogatásra alapozták,
nem indíthatták el a beruházáso-
kat amíg nem történt meg az eh-
hez kapcsolódó szerzõdés aláírá-
sa. 

A második félév annál mozgal-
masabb lett a kivitelezések tekin-
tetében, és 2018 végére így is el-
készültek a fejlesztések, amelyek-
hez sok esetben jelentõs pályáza-
ti támogatást is nyertek. A Sza-
badság utcában járdákat építet-
tek pályázati, illetve TETT forrás-
ból. Ugyancsak társulási támoga-
tásból épülhetett meg a kismó-
rágyi járdaszakasz, ebbõl alakítot-
tak ki a Gránit Fogadónál grille-
zõt, bográcsozót, valamint oldot-
ták meg a konyha fûtését, illetve
rendezték a forrás környékét.
Megújulhatott az Alsónánai utca
burkolata, valamint az Alkotmány
utcai szolgálati lakás is. Sikerrel
járt a könyvtár felújítására beadott
támogatási kérelmük, ennek kö-
szönhetõen az olvasni vágyók, il-
letve a könyvtári programok részt-
vevõi immár sokkal szebb körül-
mények között vehetik igénybe a
szolgáltatásokat. 

Nagyobb, felújított helyiségbe
költözhetett a Mórágyi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
így jobban elférnek sikeres pályá-
zataiknak köszönhetõen gyara-
podott holmijaik, eszközeik. Ön-
kormányzati forrásból szereltek
fel közvilágítási lámpatesteket a
Szabadság, valamint az Alsónánai
utcában.

A kõbányába tervezett beruhá-
zás viszont csak részben valósul-
hatott meg. Õsszel elkészültek a
parkolók, ám a szabadtéri szín-
pad az e célra beadott LEADER
pályázat elbírálásának hiányában
nem épülhetett meg.

Az idei évet tekintetve Glöckner
Henrik elmondta, az elõzetes in-
formációk szerint a modern fal-

vak program keretében nyílik
több új pályázati lehetõség, ame-
lyeket kifejezetten a kisebb tele-
pülésekre szabtak. Ugyanakkor
Mórágy ezek közül többön nem
tud indulni, mert vannak olyan le-
hetõségek, amelyek esetében
nem felelnek meg a követelmé-
nyeknek, illetve vannak, amelyek

olyan fejlesztésekre irányulnak,
amelyet a településen már meg-
valósítottak. 

Fontos, hogy ezek között van
olyan kiírás, amelynek keretében
támogatási kérelmet tudnak be-
nyújtani a Petõfi utca burkolatá-
nak felújítására, illetve a megkez-
dett munka folytatására, ami na-

gyon lényeges beruházás lenne,
tekintve az út leromlott állapotát.

Tervezik, hogy a modern falvak
program kiírása keretében pá-
lyáznak gépbeszerzésre. Egy
traktort szeretnének vásárolni,
amely könnyítené a település-
karbantartási feladatok ellátását. 

Ugyancsak a program kereté-
ben lehet forrást nyerni a közös-
ségi terek fejlesztésére. Ebben
támogatási igényt nyújtanának be
a mûvelõdési ház felújítására. A
probléma az, hogy a teljes re-
konstrukció összköltségének
mindössze 10 százalékát fedezné
a pályázható összeg. Így abból a
10-15 millió forintból megvalósíta-
nák a rendezvényterem, valamint
a kiszolgáló helyiség korszerûsíté-
sét, viszont már nem futná a fûtés-
korszerûsítésre, amire nagy szük-
ség lenne, továbbá az udvar rend-
betételére, a külsõ- és belsõ hom-
lokzat felújítására sem. Ezek a fel-
adatok továbbra is megoldásra, il-
letve forrásra várnak majd. 

Úgy tûnik, lesz lehetõség pá-
lyázni a temetõ infrastruktúrájá-
nak fejlesztésére, amelynek ke-
retében az út- és terepviszonyo-
kat rendeznék, továbbá bõvíte-
nék az urnafalat is, ha lesz rá le-
hetõség. 

További feladat az idei évre,
hogy az önkormányzat épületé-
nek egyik oldalán lecseréljék a
cserepeket, valamint szeretnék
az egyik önkormányzati lakást fel-
újítani és szolgálati lakássá alakí-
tani. Azt még egyelõre nem látják,
hogy ezekhez a munkákhoz idén
tudnak-e majd pályázati lehetõsé-
get kapcsolni. 

Tavalyról áthúzódott az idei év-
re a volt gránit bányában kialakí-
tandó szabadtéri színpad megva-
lósítása. Az ígéretek szerint most
tavasszal megtörténik a célra be-
adott LEADER pályázat elbírálá-
sa, és még idén meg is épülhet a
színpad, amelynek közelében
egy vizesblokkot is kialakítaná-
nak. 

A polgármester hozzátette, ter-
mészetesen nyitottak az új lehe-
tõségekre is, a terveken még for-
málhatnak az év közben megjele-
nõ új pályázati kiírások. Minden
fejlesztési lehetõséget igyekez-
nek megragadni, természetesen
úgy, hogy az önkormányzat mû-
ködésének anyagi biztonságát is
megõrizzék. 

Minden fejlesztési lehetősMinden fejlesztési lehetős éget igyéget igy ekek eznek megreznek megr agadniagadni



10

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

Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/res/allasajanlat_bonyhad_csatornauzemi_gepkezelo_20190213.pdf
Jelentkezési határidõ: 2019. március 31.

VILLANYSZERELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád)
Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/res/villanyszerelo_bonyhad.jpg

Jelentkezési határidõ: 2019. március 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.

MUCSFA A legnagyobb médiafi-
gyelem kísérte az elsõ ízben, kö-
zösségépítõ szándékkal létreho-
zott eseményt, mivel a Népújság
hírverésére a Budapesti Metro-
politan Egyetemrõl nyolc mé-
diaszakos fiatal fotós érkezett ta-
nárukkal együtt,és lépésrõl lépés-
re megörökítették az esemény
minden fázisát. Nagy örömmel
vetették magukat a számukra már
kevésbé ismert hagyományok fel-
elevenítésébe, vizsgamunkájuk-
nak szánják a képeket. Így, az or-
szág több helyére, és egy leány-
zó révén még Nagykárolyba is el-
jut a kis településünk híre. Hajdu
D. András tanár úr hálásan kö-
szönte a barátságos fogadtatást
és a legnagyobb törõdést, amit a
szervezõk nyújtottak az ismeret-
lenbõl érkezõ vendégeknek.

Külön köszönjük a Mucsfai Kó-
rusnak, fõleg a vezetõjének,

Biliczkiné Máté Máriának a szer-
vezést, a támogatók bevonását
és a rengeteg munkát. 

A szakmai munka zömét id.
Gibuscsák János, a fõ böllér vé-
gezte, de a csapat teljes létszám-
mal kivette a részét a munkából.

A hagyományoktól nem tértek el,
reggel a fogópálinka, a forralt bor,
meleg tea, kitûnõ lángos nem ma-
radhatott el. Móka, kacagás,
anekdoták mellett a rég nem hal-
lott nótákat énekelgetve vidáman
zajlott a disznóvágás, igazi folk-
lórt adva a Budapestrõl érkezett
vendégeknek, akiknek emléke-
zetessé tették a Tolna megyei ka-
landjukat,rengeteg anyagot gyûj-

töttek, azon kívül jó hírét viszik
megyénknek.

Este 130 fõre terítették a va-
csorához az asztalt. Húsleves
cérnametélttel, töltött káposzta,
hurka, kolbász is volt, és egy re-
mek mûsorral kedveskedtek a te-
lepülés lakóinak, majd vidám han-
gulatban fejezték be a Malacko-
dós napot..

A folytatása következik...

MucsfMucsf ai malackai malack odások márodások már cius másodikáncius másodikán
Elsõ közösségépítõ disznóvágás a Mucsfai Kórus szervezésében
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TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. SZOLGÁTATÁSI
TERÜLETÉN VÉGZETT LOMTALANÍTÁS ÉS ZÖLDHULLADÉK

GYÛJTÉS RENDJÉRÕL
LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK:
 a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyûjtõ edényben méretük miatt el nem helyezhetõ, kiselejtezett lom

hulladékot (pl. nagyobb méretû berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).

A lomtalanítás keretén belül NEM SZÁLLÍTJUK EL:
 építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg);
 a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);
 háztartásokban keletkezõ vegyes hulladékot (kommunális hulladék);
 elkülönítetten gyûjthetõ papír, mûanyag- és fémhulladékot;
 ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képzõdött fém- és egyéb hulladékot (pl: autóalkatrész, szerszámok);
 állati tetemet, trágyát;
 elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió,

TV, lejátszók, szerszámgépeket);
 veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezõszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer,

gumiabroncs, stb.).

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az önkormányzati rendelet szabályai szerint
hulladékudvarainkban helyezhetõ el (http://new.delkom.hu/hulladekudvarok).
A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy szétszerelve adják át a
közszolgáltatónak.
A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük ügyeljenek arra, hogy azok kézi erõvel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne
szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végzõ személyt veszélyeztetõ anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a
zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉS
A gyûjtés kiterjed:
 ágnyesedék (max. 5 cm átmérõjû és 1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve);
 fûkaszálék, falomb (mûanyag zsákba).

Tájékoztatjuk, hogy
 amennyiben a hulladék közé kommunális jellegû anyag kerül, munkatársainknak a kihelyezett növényi részeket nem áll módjukban

elszállítani;
 a zsákolást és kötegelést csak úgy szabad elvégezni, hogy az szóródás mentesen alkalmas legyen a kézi emelésre, rakodásra a

közterület tisztán tartása érdekében;
 a kötegeléshez kizárólag lebomló zsineg használható (mûanyag és fém drót nem megengedett);
 a zsák megrakodása, terhelése alkalmazkodjon a zsák vastagságához, súlya a 20 kg-ot ne haladja meg.

A lom, illetve zöldhulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyûjtõjárat számára!
Köszönjük együttmûködését!

Lomtalanításkor az elektronikai hulladékot, például a tévét nem szállítják el. A füvet, lombot megfelelő zsákokba kell gyűjteni (a képek illusztrációk)
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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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A rejtvény megfejtését 2019. április 18-ig, le-
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Kromer-Fa, az akác specialistája
NAGYMÁNYOK Azt hittem, eltévedtem, de aztán Majsainé Mát-
rai M. Ágnes gazdasági igazgató megnyugtatott, hogy jó he-
lyen járok. Szóval, ha Nagymányokon végigmegyünk a Pe-
tõfi, majd jobbra kanyarodva az Ady utcán, kiérünk a város
szélére, szemben találjuk magunkat egy Agromann Kft. fel-
iratú hatalmas kapuval, azon áthaladva találjuk meg a
Kromer-Fa Kft-t. és a Luc-Gatter Kft.-t is. Ottjártunkkor
Kromer Ferenc, a cégek alapító-tulajdonosa, ügyvezetõje
épp üzleti úton külföldön tartózkodott, így a gazdasági igaz-
gató mutatta be az ezen a telephelyen mûködõ faipari vál-
lalkozásokat, amelyek 20-25 dolgozónak és családjaiknak
nyújtanak biztos megélhetést.

A Kromer-Fa cég különlegessége, hogy fõként akácot dol-
goz fel. Majsainé Mátrai M. Ágnes elmondta, hogy Magyar-
országon nem nagyon van fûrészárunak megfelelõ akácfa,
ezért õk kizárólag Horvátországból származó akácrönköket
dolgoznak fel. A beérkezõ alapanyagot méret szerint szétvá-
logatják. A vékonyabbakból készülhetnek csiszolt-mart hen-
geres oszlopok, amelyeket például játszóterek, rönkházak ké-
szítéséhez lehet használni. A vastagabb rönköket felfûrésze-
lik, igény szerint gerenda, deszka, kerítésléc, szõlõkaró ké-
szülhet belõlük. Utóbbiból például rengeteget szállítanak
Franciaországba. Megrendelésre a legjobb minõségû ukrán
fenyõt is beszerzik, feldolgozzák, de ez a forgalmuknak csak
mintegy 20 százalékát teszi ki, a fõ profil az akác.

Az akác kemény fa, tartós, erõs, kopásálló, jobban ellen-
áll az idõjárás viszontagságainak, mint például a fenyõ. Ezek
a tulajdonságai határozzák meg a felhasználását is: játszó-
terek, rönkházak, teraszburkolatok, oszlopok, gerendák,
szõlõkarók, kerítéslécek készülhetnek belõle, és tûzifának
sem utolsó. Mellesleg a helyi önkormányzat szociális tûzifa
igényét is õk biztosítják. A keménysége miatt azonban az
akác feldolgozása is nehezebb, nagyon gépigényes, úgy-
mond „eszi a fûrészlapokat”, külön mûhelyük van, ahol a gé-
peket, eszközöket javítják, karbantartják. 

Bérfeldolgozást is vállal a
Kromer-Fa, azaz, ha valakinek
van például egy szép diófa
vagy cseresznyefa törzse,
amit sajnál eltüzelni, inkább
készítene belõle asztalt, lép-
csõt, kerti bútort, azt a fát is fel-
fûrészelik a kívánsága szerint. 

Kromer-Fa Kft., 
7355 Nagymányok, 
Kültelek 6.
Telefon (+36) 74/458-884
Kromer Ferenc ügyvezetõ
(+36) 30/261 89 41
kromer.ferenc@kromerfa.hu

B E M U TAT J U K

A gatter is nehezen birkózik meg az akáccal

Óriási halmokban hever a

sok feldolgozásra váró

akácrönk a telephelyen


