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N agy sz er ű hangulatban telt idén is
az idősek napi r endezvén y

– Ha közösen visszagondolunk az
elmúlt években szervezett idõsek napi programokra, akkor valamennyirõl elmondhatjuk,
hogy nagyszerû hangulatban teltek, ismert dallamok, finom vacsora színesítette ezeket. Bízom abban, hogy ma sem lesz ez másképp –
így vezette fel az október 1-jei rendezvényt
Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere hozzátette, ami változott az a rendezvény
helyszíne. Már az elsõ alkalommal látszott –
folytatta –, hogy kinõttük a mûvelõdési házat,
ezért is öröm számomra, hogy ma a felújított Városi Sportcsarnokban ünnepelhetünk. Kényel-
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mesen, mégis majdnem kétszer annyian lehetünk együtt, szívbõl köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat! – szólt a több
mint 500 vendéghez a város polgármestere.
A kiváló hangulat, a finom ételek és Kovács
Kati énekes színvonalas mûsorának együttese ezúttal is remek programot eredményezett. Sõt, a közönség visszajelzése alapján talán minden eddiginél jobbat. – Ha végiggondolom városvezetõi munkám eddigi legszebb
pillanatait, az idõsekkel való találkozásokat
mindenképp ide sorolom. Az a határtalan és
õszinte kedvesség és szeretet, jó szándék és

figyelmesség, amit az elmúlt években Önöktõl kaptam, mindig új erõt adott a sokszor gondokkal teli hétköznapokra. Szívbõl köszönöm!
– emelte ki beszédében Filóné Ferencz Ibolya, aki a szavakon túl és a rendezvény jelentette élmény mellett ajándékkal is kedveskedett a szépkorúaknak: a város újonnan elkészült szakácskönyvét adta át valamennyi résztvevõnek. Azt a kötetet, amely csokorba gyûjti a Bonyhádon élõ népcsoportok szokásait és
gasztronómiai hagyományait, és amelynek elkészítésében sokan és sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban.
V. B.
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To v ább fejlődik Bon yhád
Klíma
atuda
atoss fejjlessztéssek Bonyhádon:
A közzvilágíttáss modernizzálássa zajlik,
ha
ama
arossan újabb önkormányzzati
épülettek energettika
ai korsszerûssíttésse és
úttburkola
at felújjíttáss kezzdõdik a völgységi várossba
an. Mindezzekrõl dr. Égi
Csaba
a alpolgármesster, az 1. sz. vála
asztókerülett képvisselõjje számoltt be.
BONYHÁD A képviselõtestület
döntésének
megfelelõen szeptember
3-án elkezdõdött a közvilágítási lámpatestek cseréje - tájékoztatott dr. Égi
Csaba. Összesen 2013
korszerû, nagyobb fényerejû, takarékosabb LED
lámpatestet szerelnek
fel. A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes,
szekszárdi székhelyû
KÖZ-MEG-VILL Kft. végzi a közvilágítás zavartalan üzemelése mellett. A
csere folyamatosan zajlik, a város számos utcájában már be is fejezõdött. Hamarosan elkezdõdik a Jókai
utca 3-as szám alatti iskola, valamint a Fáy
lakótelepen az Ifjúság étterem felújítása is.

A projektet Magyarország Kormánya és az
Európai unió 400 millió forint támogatásban részesítette, az "Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése" pályázat
keretében.
Az épületeken teljes nyílászárócsere,
homlokzat- és tetõszigetelés, továbbá fûtéskorszerûsítés valósul meg 31 kilowatt
teljesítményû napelemekkel kiegészítve. A
munkák befejezésének
határideje 2020 novembere.
Nagy lépés lesz, a József utca felújítása is. A
2019. évi költségvetési
rendelet megalkotásakor döntöttünk a rekonstrukcióról és 70 millió forintot különítettünk
el erre a célra. A Belügyminisztérium további 30
millió forinttal támogatta
a felújítást, így nemcsak
az út és járda felület kap
új térköves burkolatot,
hanem az ivóvíz és
szennyvízvezetékek cseréjére is sor kerül.
A munkálatok az idõjárás függvényében
jövõ év elején kezdõdnek – nyilatkozta Dr.
Égi Csaba.

Váralján tartotta
cikluszáró tanácskozását
a bonyhádi grémium
VÁRALJA Az önkormányzati ciklus utolsó
képviselõ-testületi tanácskozásának a megújult Váraljai Ifjúsági Tábor adott otthont
szeptember 27-én. A város vezetõi 12 napirendi pontról határoztak, valamennyinek
zöld utat adva szavazatukkal. Többek között jóváhagyták a Varázskapu Bölcsõde és
Óvoda 2019/2020-as nevelési évére vonatkozó heti nyitva tartását és munkatervét.
Az itt élõ fiatalokat támogatva és segítve a
Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázat soron következõ fordulójához is csatlakozik a város. És ugyancsak döntés született arról, hogy pályázatot írnak ki a
BONYCOM Nkft. ügyvezetõi álláshelyére,
mivel a jelenlegi igazgató megbízatása
2019. december 31-én lejár. A tanácskozás
végén Filóné Ferencz Ibolya polgármester
megköszöntve dr. Puskásné dr. Szeghy
Petra jegyzõ, valamennyi képviselõ, bizottsági tag, kolléga munkáját, akik az öt év során részt vettek, szerepet vállaltak a testületi döntéshozásban, vagy annak elõkészítésében.
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Méltán lehet büszk e a v ár os a z eneis k olár a
Megújjultt inttézzménybe költtözzhetttek a bonyhádi Barttók Béla
a
Zeneisskola
a növendékei és peda
agógussai. A fejjlessztéss jelentõss, mind tarttalmátt, mind öszszegétt tekinttve. Az újabb komoly eredményrõl ünnepélyess
áttadó kerettében, a helysszínen
adottt összegzzésst Filóné Ferenccz
Ibolya
a polgármesster.
BONYHÁD Az intézményben tartott
ünnepség emelkedettségét az adta, hogy a város és egyúttal a zeneiskola egy 2014-ben megkezdett út újabb szakaszához érkezett. Öt évvel ezelõtt az önkormányzat saját forrásából nekilátott
a patinás épület felújításának,
hogy méltó környezetet teremtsen
az itt zajló magas szintû szakmai
munkának. Akkor, a belsõ munkálatok elvégzésére, eszközbeszerzésre és egy hangversenyterem
kialakítására nyílt lehetõség, az intézmény vezetésének valamennyi
kérését szem elõtt tartva. Miután
még maradt megoldásra váró feladat, ígéret hangzott el arra nézve, hogy a lehetõségekhez mérten mihamarabb folytatódik az
épület felújítása. A tervek 2018
nyarán váltak valósággá.
– Ekkor kezdõdött annak a pályázatnak a megvalósítása, amelynek köszönhetõen folytathattuk a
megkezdett munkát – tekintett
vissza az elõzményekre ünnepi
beszédében Filóné Ferencz Ibolya. – Több mint 83 millió forintot

Köhler János, a kivitelező K-PLAN Kft. képviselője, Varga Gáborné, a Tamási Tankerület szakmai igazgatóhelyettese, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Bérces Emese, a Zeneiskola tagintézményvezető-helyettese

nyertünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az intézmény energetikai
korszerûsítésére, amelyet az önkormányzat 2018-ban közel 13
millió forinttal, 2019-ben pedig 32
millió forinttal egészített ki. Így
összesen 128 millió forintot fordíthattunk a felújításra. Elkészült az
épület födém- és homlokzati hõszigetelése, megvalósult valamennyi nyílászáró cseréje – folytatta a város vezetõje.

– Komoly gond volt az épület
vizesedése, a kivitelezés során
ezt is orvosoltuk. A járda bontása és a földkiemelés után a lábazati falak felületének helyreállítása is megtörtént. A teljességre törekedve, elkészült saját forrásból még: az épület belsõ udvarának és a parkolójának térkövezése, akadálymentes parkoló kialakítása és a parkosítás
is, hogy ez által még szebb, rendezettebb környezet fogadja a

zeneiskolában dolgozókat, a
gyermekeket és szüleiket. Mindezeket összegezve kijelenthetjük: a végeredmény egy energetikailag korszerû, megjelenésében ízléses, bátran mondhatjuk szemrevaló felújítást valósítottunk meg, amelyre méltán lehetünk büszkék – hangzott el
Filóné Ferencz Ibolya beszédében, aki végezetül azt kívánta,
hogy mindenki lelje örömét a felújított intézményben.

Átgondolt
fejlesztések
– A zeneiskola felújítása is része volt annak a jól átgondolt és
elõkészített munkának, amely a
városfejlesztési terveink között
szerepelt ebben az önkormányzati ciklusban. A 9 milliárd forintot is meghaladta az az öszszeg, amely egyrészt a sikeres
pályázatok, másrészt egyedi kormánydöntés eredményeként került Bonyhádra. A város vezetése azt tartotta és tartja szem
elõtt, hogy olyan értékteremtõ
beruházásokat, intézkedéseket
valósítson meg, amely az itt élõ
emberek javát szolgálja - hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya.
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V ár osuk tiz edik születésnap ját
ünnepelték N agymán y ok lak ói
Szzíness, gazda
ag és sikeress
progra
amma
al ünnepeltte a településs városssá ava
atássána
ak 10.
évffordulójjátt augussztuss végén
Na
agymányok. A rendezzvényen nem csak a helybeliek
vetttek résszt, de távola
abbi településsekrõl is érkezzettek érdeklõdõk.
Nagymányok Reggel, a helyi fúvószenekar térzenéjét szabadtéri szentmise követte. A délutáni
program a Glück Auf együttes fellépésével kezdõdött, majd Kovács Kati következett. Fellépett
Tóth Andi, az X Faktor gyõztese is.
A polgármester köszöntõjét a
Republic együttes nagy sikerû
koncertje követte.
A tûzijátékot még megtartották,
a szabadtéri bál azonban elmaradt a menetrendszerûen megérkezõ vihar miatt. A gyerekek szórakozásáról is gondoskodtak, volt
csillámtetoválás, arcfestés, légvár,
gokart és trambulin. Sokan megtekintették a veterán autók kiállítását és vettek részt a tombolán. A
kiemelt díjak között wellness hétvégék is szerepeltek. A színvonalas programokat pályázati pénzbõl, szponzori támogatásból és
az önkormányzat hozzájárulásából finanszírozták.
– Nagymányok méltán lehet
büszke arra, amit az elmúlt évtizedben elért – mondta Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a
térség országgyûlési képviselõje
a várossá válás tizedik évfordulója
alkalmából. A Közmûvelõdési Központban rendezett ünnepségen
hozzátette továbbá: a város olyan
fejlõdésen ment keresztül, amilyet
az elmúlt tíz évben kevés település
mondhat magáénak.
– A település lakói közül 2009ben kevesen hittek abban, hogy
Nagymányok várossá válhat, azóta azt látjuk, hogy a városi cím jó
helyre érkezett – folytatta az államtitkár. A nagymányoki fejlesztések között megemlítette, hogy
ipari parkot alakítottak ki, megújultak az utak, járdák, a közintézmények, köztük a városháza, az
iskola, az egészségház, az óvoda, és már bölcsõde építésén

gondolkoznak a városban. – Minden, ami itt épült, az itt élõ emberek közös munkájának az eredménye, sokan tettek érte, mindenekelõtt a polgármester, a mindenkori képviselõ-testület, az önkormányzati hivatal, az itt dolgozó
cégek és emberek - hangoztatta.

Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott, aki az Országgyûlés
elnökeként tíz éve a várossá nyilvánítás dokumentumát átadta
Karl Béla független polgármesternek, kiemelte: Nagymányok példát mutat a hagyományok õrzésében, a nemzetiségekkel való

együttélésben, és ápolja a bányásztradíciókat is.
Karl Béla a város eredményei között kiemelte, hogy az elmúlt években nõtt Nagymányok lélekszáma,
javult az önkormányzat adóerõ-képessége, és az iparterületen ma
már hétszázan dolgoznak.
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Meger ősítették
a bar átságo t
BONYHÁD A XIX. Tarka Marhafesz-

tivál részeként valósult meg az az
ünnepi képviselõ-testületi ülés,
amelynek emelkedettségét többek között az adta, hogy a házigazda Bonyhád és az erdélyi Borszék öt évvel ezelõtt fûzte szorosabbra a kapcsolatát egymással
a testvérvárosi szerzõdés aláírásával.
A városok ígéretet tettek arra,
hogy a magyar nemzeti és európai értékeket továbbra is szem
elõtt tartják, és szorgalmazzák az
emberek közötti kapcsolatteremtést és tiszteletet, mind kulturális,
mind pedig szociális téren.
A testvérvárosok kölcsönös látogatásaik és közös programjaik
által továbbra is segítik a székely
kultúra és hagyományok ápolását,
és arra törekszenek, hogy lehetõségeket teremtsenek a sokoldalú
mûvelõdési, kulturális, sport, illet-

ve gazdasági kapcsolatok kialakítására és erõsítésére. Támogatják
a lakosság baráti, rokoni kapcsolatainak megerõsítését, a településeken mûködõ szervezetek és intézmények közötti kapcsolat építését, fórumot biztosítanak a civil
szervezõdések munkáinak, céljainak bemutatására, jó gyakorlataik megismerésére, átadására. Segítséget nyújtanak minden egyéb,
a két település közötti együttmûködés elmélyítését segítõ kezdeményezések megvalósításához, a
közös pályázati lehetõségek kihasználásához. A két testvérváros
kapcsolata a magyar egységet jelképezi. A megállapodás megerõsítésével tovább mélyül Borszék
és Bonyhád között 5 éve létrejött
partnerkapcsolat - hangzott el az
eseményen, amely Magyarország
Kormányának támogatásával valósult meg.

Fela v atták a Per cz el
k er ti ar bor étumo t

A megújult, megszépült Perczel kert felavatására családi
délutánt szervezett vasárnapra a város a COLONIA Alapítvánnyal, a
Solymár Imre Városi Könyvtárral, a BONYCOM Nkft.-vel és a közösségi program szervezésében, megvalósításában közremûködõkkel
karöltve. A jó hangulatú, vidám városszépítõ rendezvény kezdetén
Filóné Ferencz Ibolya polgármester foglalta össze köszöntõjében,
hogy az elmúlt idõszakban milyen fejlesztések valósultak meg a Perczel
kertben, amelyeket lehetõség szerint folytatni szeretnének. A jelenlévõk ezt követõen közös életfa- és virágültetéshez, valamint játékos feladatokhoz csatlakozhattak. A délutánt a Perczel kert környékén lakó
háziasszonyok által készített finom sütemények kóstolása is megédesítette.

BONYHÁD

Bon yhádiak at is kitüntettek a megy enapon
PAKS-BONYHÁD Az idei megyenap helyszíne Paks

volt, ahol a hagyományokhoz híven kitüntetéseket adtak át a térséget gyarapító embereknek.
Ezúttal is volt bonyhádi kötõdése a rangos programnak. A Tolna Megye Közszolgálatáért díjat
Havasi Béla, a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának munkatársa vehette át. Beszédes József-díjban pedig Bölcsföldi Árpád, a BONYCOM
Nkft. nyugalmazott ügyvezetõje részesült.
– Szívbõl gratulálok a Megyenap valamennyi díja-

zottjának, különösen a bonyhádi kitüntetetteknek,
akiket személyesen is köszöntöttem a programon
– mondta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere úgy fogalmazott, örül annak, hogy nem
csak a beruházások és a fejlesztések terén tartozik az élmezõnybe a völgységi város, hanem az
értékteremtésben is, amelyben kiemelkedõ szerepük van az itt dolgozó, az élet számos területén
sikereket elérõ szakembereknek. – Büszkén tekintünk rájuk! – tette hozzá a polgármester.

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. október 31.
VILLANYSZERELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád)
Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/infonews.php?mid=BERm8jiRPxdzTF5AkUnuZo
Jelentkezési határidõ: 2019. október 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.
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Bát aapátiban t ör etlen a fejlődés
tek, zöldterületek karbantartása során vennék nagy hasznát.
Ahogyan a korábbi években,
az önkormányzat idén is gondoskodik a szociális juttatásokról. Négyévente hirdetik meg tatarozási pályázatot, amely révén
most tíz család jutott 230 ezer
forintos vissza nem térítendõ tá-

A korábbi években megsszokottt módon idén is törettlenül
folyttatódottt, folyttatódik a fejjlõdéss Báttaapáttiba
an, jelenleg
iss jelenttõss beruházzássok kivittelezzésse zajlik, illettve vanna
ak,
amelyekett már le is zárttak.
BÁTAAPÁTI Szeptember végére
elkészült a falu külterületén a
mintegy 11 méter magas kilátó,
amely révén a látogatók csodálatos panorámában gyönyörködhetnek, remek rálátást kapnak a környezõ tájra és a településre. Pályázati forrásból az
önkormányzat még szeretné
megvalósítani a kilátóhoz vezetõ út egy rövidebb, földes szakaszának burkolását. Ebbõl a
pályázati támogatásból oldanák
meg a Petõfi utca egy szakaszának a helyreállítását is – tudatta Darabos Józsefné polgármester.
Folyamatban van egy vízrendezési beruházás, melynek keretében az Ady utcában tisztítják
és burkolják a medret, átépítik a
telkekhez vezetõ bejárati hidakat, új padkát és parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Dózsa utcai árkon is dolgoznak a munkások, ott terméskõ térdfalat építenek és két
hidat újítanak fel. A munkákkal
októberben készülnek el.
Mint azt a falu vezetõje elmondta, ugyancsak pályázati
forrásból szeretnék megoldani
az óvoda épületének felújítását.
A Magyar Falu Program keretében 30 millió forintra nyújtották
be támogatási igényüket. Ebbõl
az összegbõl nem csak az épületen hajtanának végre rekonstrukciós munkákat, hanem eszközbeszerzésre is fordítanának.
Szintén napirenden van a temetõ területének fejlesztése,
amelyet ugyancsak állami hozzájárulással végeznének el. Ez
a beruházás magában foglalná
a sírkert bõvítését, a gyalogos
feljárónál lámpatestek felszerelését, a kerítés felújítását, valamint két új kapu beszerzését. A
Magyar Falu Program keretében igényeltek támogatást kisgépek - traktor és rézsûkasza beszerzésére, amelyeknek a
meglehetõsen nagy közterüle-

Méltón ünnepelték az államalapítást
Az elmúlt hónapok legjelentõsebb eseménye Bátapátiban az augusztus 20-i nemzeti ünnep méltó megtartása volt. A rendezvényen Darabos Józsefné ünnepi beszédében köszöntötte az egybegyûlteket, majd Potápi Árpád János, a térség országgyûlési képviselõje szólt a megjelentekhez. Ezt követõen Sümegi József diakónus megáldotta, Darabos Józsefné pedig megszegte az új kenyeret,
melynek szeleteit a helyi Aranyfácán Néptánc Egyesület fiataljai
kínálták körbe. Miután megnyílt a sörcsap, a felnõtt közönség
már „folyékony kenyérhez” is juthatott. A kulturális mûsorok sorát az Aranyfácán Néptánc Egyesület nyitotta meg, majd a délután sztárvendégeként Kiss Grófo adott nagy sikerû koncertet.
Kuris Jázmin és Horváth Virág K-pop elõadását követõen kínálták
a vacsorát, vegyes pörköltet nokedlivel és savanyúsággal. Az esti
órákban a Best Street Team, majd Hauser Beáta lépett a közönség
elé. Este nyolc órakor Simon Gábor zenéjére kezdõdött a bál, amit
tíz órakor a tûzijáték színes fényei világítottak meg.

mogatáshoz. Ebben az évben
is indultak a szociális tûzifa pályázaton, amely révén mintegy
negyven család jut majd kiegészítõ tüzelõanyaghoz a településen. Az áramdíjak kiegyenlítéséhez is hozzájárul az önkormányzat, fejenkénti 3500 forintos támogatást nyújtottak a célra. Megtörtén az önkormányzat
által ingyenesen mûködtetett
kábeltelevízió hálózat fejlesztése is, így a lakosság HD minõségben nézheti a mûsorokat.
Darabos Józsefné a jövõt illetõ tervekrõl elmondta, felkészülten, új célokat megfogalmazva szeretné még élhetõbbé
tenni a községet. Hozzátette,
bízva a lakosság megtisztelõ támogatásában õszintén reméli,
hogy hittel, tenni akarással, összefogással, akárcsak az elmúlt
idõszakban, a jövõben is szép
sikereket érhetnek el.
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A vízelvezetés pr oblémája is megoldódik
Azz elmúltt bõ egy évben jelentõss beruházzássok zajlotttak
Kissdorogon. Tava
aly az egyik
legna
agyobb volumenû és jelenttõsségû munka
a az orvossi
rendelõ felújjíttássa voltt – tájjékozztatottt Klein Mihály polgármesster. Több pályázzatott is beadttak a célra
a, végül a negyedikkel járttak sikerrel.
KISDOROG A Területfejlesztési
Operatív Program (TOP) támogatásával és az önrésszel együtt
rendelkezésre álló 23 millió forintból felújították a tetõt, szigetelték
az épületet, lecserélték a nyílászárókat, rendbe tették a vizesblokkokat és a várótermet, továbbá
akadálymentesítették az épületet.
A falu vezetõje elmondta, az épületen még van munka, erre további 5,3 millió forint értékben adtak
be támogatási igényt.
Szintén 2018-ban, pályázati támogatással újítottak fel egy szakasz útburkolatot a Rákóczi utcában, valamint önerõbõl térköves
járdát építettek a Petõfi utcán.
Bonyháddal konzorciumban
beadott – szintén TOP – pályázat
révén újulhatott meg az óvoda régi épülete. Itt a nyílászárók cseréjére került sor, szellõzõ vakolattal
látták el a falakat, megújultak a vizesblokkok, akadálymentesítették a bejutást, korszerûsítették
a fûtést, napkollektorokat szereltek fel. A beruházás összesen közel 23 millió forintot tesz ki, amibõl
az önkormányzat is önerõt vállalt.
Sikeres volt a település közétkeztetés fejlesztésére benyújtott
pályázata is. Ennek keretében 23
millió forintot nyertek a helyi konyha felújítására, amihez szintén jelentõs önerõt kellett hozzátenniük. A teljes összegbõl 11,4 millió
forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre, a fennmaradó részt
pedig építészeti munkákra költhetik. Klein Mihály elmondta, a
beruházás építõipari része szinte
teljesen elkészült, az eszközbeszerzések vannak még hátra.
Hozzátette, nehezíti a dolgukat, a
megvalósítás folytatását, hogy a
pályázat utófinanszírozású, és
ugyan elõleget igényeltek, de az
még nem érkezett meg.
Az önkormányzat épületén is
szükséges lenne elvégezni néhány
helyreállítási munkát, de a Magyar

Falu Program keretében már nem
tudtak indulni a célra alkalmas kiíráson. Bíznak benne, hogy nyílnak
még hasonló lehetõségek.
A továbbiakkal kapcsolatban a
polgármester elmondta, az utak
és járdák felújítása, továbbá a vízelvezetés jelent gondot a településen. A Magyar Falu Program ke-

retében pályáztak a Petõfi és az
Ady utca teljes burkolatának helyreállítására, valamint a Dózsa utca egy rossz szakaszának rekonstrukciójára. Ugyanakkor a
Belügyminisztériumhoz is benyújtották igényüket a Petõfi és a Dózsa utca egy-egy szakaszának
rendbetételére.

A vízelvezetéssel az a legnagyobb probléma, hogy a MucsiHidas-patak medre jelentõs mértékben feltöltõdött, így a község
egy részét már egy kisebb esõzés alkalmával is elönti a víz. Néhány évvel ezelõtt kikotorták az
összes elvezetõ árkot, de a telített
patakmeder visszaduzzasztotta a
vízelvezetõket, nem tudott elfolyni a csapadék, és újra lerakódott
az iszap. Klein Mihály elmondta,
sokat kereste az ügyben az illetékes vízügyi igazgatóságot, és várhatóan október közepén el is kezdik a meder kotrását, ráadásul a
korábbiaknál jóval nagyobb mértékben. Ezt követõen lesz értelme a község árkait rendezni, amire várhatóan lesz pályázati kiírás is
a Magyar Falu Program keretében.
Az elmúlt egy évben két vis
maior pályázatot is beadtak. Az
egyik leromlott állapotú Kossuth
utcai híd helyreállítására tízmillió
forintot igényeltek, és ugyan sikerrel jártak, de a megítélt hozzájárulás mindössze ötmillió forintot
tesz ki. Bíznak benne, hogy ekkora összegbõl is sikerül megoldaniuk a kivitelezést. A Rákóczi utcában pedig egy pincebeszakadás okoz problémát – ezen a településrészen a pincék egy része
sajnos az útburkolat alatt vezet át,
így nem ez volt az elsõ alkalom,
hogy megoldást kellett keresniük
–, az üreg tömedékelésére mintegy hárommillió forintot igényeltek. Beadványuk jelenleg elbírálás
alatt áll.
A falu vezetõje elmondta, számos támogatási igényük vár elbírálásra, problémájuk az önerõvel,
illetve az elõfinanszírozást igénylõ pályázatokkal van, elsõsorban
olyan lehetõségekkel tudnak élni,
amelyek nem igényelnek saját
hozzájárulást.

A civileknek is köszönhetően színes a rendezvénynaptár
Ebben az évben is négy nagyobb rendezvény fõszervezõje az önkormányzat. A gyermeknapot idén is a
majálissal egybekötve tartották meg, nagy sikerrel. Az idõsek napja alkalmából megvendégeléssel és
mûsorral várják a település szépkorú lakosságát, Hagyományaiknak megfelelõen október hatodikán
most is méltóképpen emlékeznek meg az aradi vértanúkról, valamint az elsõ és a második világháború áldozatairól, a Falukarácsony alkalmával pedig a gyerekeknek kedveznek majd kis ajándékkal.
Ezen felül is igen gazdag a programkínálat, hiszen a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a
helyi civil szervezetek – Kisdorogi Székely Hagyományõrzõ Egyesület, Kisdorogi Német Hagyományõrzõ Egyesület, Kisdorogért Egyesület, valamint a Kisdorogi FC –, igen aktívak, sok rendezvényt szerveznek. Mûködésüket pedig igyekszik támogatni az önkormányzat is.
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Számos pályázati beruházás megvalósult
Jelenttõss idõsszakott zár le mind
Tevel, mind a sajátt élettében
Héri Lásszlóné, a közzség vezzetõjje, hisszen nem indul az idei
önkormányzzati vála
asztássokon.
TEVEL Az elmúlt 17 évet összegez-

ve a polgármester elmondta, ez
idõ alatt sok feladatot igyekeztek
megoldani, volt amit sikerült, de
olyan is akadt, amit sajnos nem.
Összességében azonban pályázati beruházások „tömegét” valósították meg, melyek közül a
2000-es évek elején a legnagyobb volumenû munka a szennyvízhálózat kiépítése volt, de ezen
felül is folyamatosan voltak például – a település adottságaiból kifolyólag – pince, illetve partfal programjaik. Mindez jelentõsen befolyásolta a Tevelen élõk komfortérzetét.
A település hosszú távú jövõje
szempontjából az önkormányzat
egyik legfontosabb feladatának az
iskola és az óvoda fenntartását,
fejlesztését, a nevelési, oktatási
körülmények minél korszerûbbé
tételét tekintette. Ez ügyben is sikerült jelentõs lépéseket tenniük.
A legutóbbi nagy beruházás keretében megújulhatott, korszerûbbé vált az intézmények konyhája.
Ugyanakkor folyamatban levõ pályázataik között most is szerepel
egy ötmillió forintos kerettel beadott kérelem, amely révén az
óvoda udvar egy részének gumiburkolását szeretnék megoldani.
Tevelen is nagy feladatot jelent
az utcák burkolatának, a közterületeknek a felújítása, fejlesztése,
rendben tartása. Ez ügyben is
számos lépést tettek. Két évvel
ezelõtt is próbálkoztak, és idén is
pályáznak a zártkerti utak rekonstrukciójára, most 10 millió forintot
igényelnek. Belterületi utak felújítására tavaly kaptak belügyminisztériumi támogatást, amibõl a Petõfi utcán sikerült jelentõs beavatkozást végrehajtaniuk. Idén is beadták támogatási igényüket a tárcához a Dobó köz és az Ifjúság utca
felsõ szakaszának helyreállítására, de elsõ körben nem jártak sikerrel. Remélik, év végén az elutasított pályázatok között még nyertes lehet beadványuk. Ezen felül
a Magyar Falu Program keretében
a Vásár utca felújítására igényelnek közel 30 millió forint hozzájárulást.

A fejlesztések között említendõ
a ravatalozó felújítása, amelyet néhány évvel ezelõtt a mezõgazdasági minisztérium támogatásával

valósítottak meg, most pedig
LEADER pályázaton négymillió forintot nyertek a temetõ körbekerítésére.

Kinőtte magát a Galuska Fesztivál
Nemrég tartották meg a 14. Galuska Fesztivált, amely az évek során egyre nagyobb hírre tett szert a környéken. A program célját is
sikerült megvalósítani, ápolják a nemzeti értékeket, valamint megpróbálják visszacsalogatni az elszármazottakat.
Idén is rengetegen gyûltek össze, közel hatezer darab töltött káposzta rotyogott az edényekben. Újdonság volt, hogy most elõször
adták át a Tevel Község Díszpolgára és a Tevel Községért címeket.
Elõbbit a falu szülötte, az ismert fotómûvész-író Moser Zoltán kapta, utóbbit pedig az idén elhunyt közkedvelt tanárnõnek, Avar Ervinné Kásler Katalinnak ítélte oda a képviselõ-testület. A rendezvényre
Tevel testvértelepülésérõl, Csíkdánfalváról ötven vendég érkezett,
és a fúvószenekaruk színvonalas koncerttel örvendeztette meg a
nagyérdemût. A változatos kultúrmûsorra az est sztárvendége, Zoltán Erika tette fel a koronát. A fesztivált a Neonverebek fellépése és
diszkó zárta.

A község vezetõje hozzátette,
az elmúlt években felújították az
orvosi rendelõt, valamint játszóteret is kialakítottak a településen.
A már említetteken felül két pályázatuk van még folyamatban.
Závoddal közösen 14 millió forint
támogatást igényelnek a közterületek karbantartásához szükséges
eszközök - kistraktor, fûkasza, hótoló adapter - beszerzésére. A Területfejlesztési Operatív Program
keretében pedig a faluárok rendezését célozzák meg, több mint
300 millió forint támogatási igénnyel. Ha sikerrel járnak, a következõ idõszak legnagyobb beruházása indulhat el a településen, amely
magában foglalja például a meder
tisztítását, a kiemelt helyeken
gabionos burkolattal való ellátását.
A polgármester sajnálattal említette, hogy megoldandó feladat
marad a mûvelõdési ház felújítása.
Az ügy érdekében is folyamatosan próbálkoznak, a LEADER és
a Magyar Falu Program keretében
is benyújtották támogatási igényüket, de nem jártak eredménnyel.
Reméli, hogy a következõ években sikerül majd megoldást találni a problémára, hiszen az épület
teteje és homlokzata is felújításra
szorul, valamint vizesblokkok kialakítására is szükség lenne.
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BONYHÁD A Maros Gazdabolt lassan három évtizedes közvetlen
múltja sem csekély, de a kereskedelem gyökerei a családban jóval régebbi idõkbe nyúlnak vissza. Erre utal, hogy az üzlet logója
Maros László aláírása, aki vegyiáru kereskedését több mint nyolcvan évvel ezelõtt nyitotta meg a Völgység fõvárosában. Fia, Maros Endre 1991-ben vette át egy helyi gazdabolt üzemeltetését,
amely a város központjában mûködött. Tíz évvel késõbb a fiával,
Maros Péterrel vezetett vállalkozást a piactérre költöztették, ahol
jóval nagyobb alapterületen, mintegy 90 négyzetméteren tudták
fogadni a vásárlókat. Az elmúlt években a fejlõdés újabb fokát érték el: jelentõs beruházást követõen saját tulajdonú telephelyet alakítottak ki, ahova tavaly a gazdaboltot is átvitték.
Jelenleg mintegy 300 négyzetméteres alapterületû, teljesen
felújított üzlethelyiségben, modern körülmények között várják a vásárlókat. Az igények minél gyorsabb és szélesebb körû kiszolgálását segíti jelentõs méretû raktárhelyiségük, a vásárlók kényelmét
pedig az udvarban kialakított parkolóhelyek szolgálják.
Az alapterület növekedése a kínálat bõvülésével is együtt járt,
amelyet meghatározott, hogy a háztáji veteményesek helyét
egyre inkább a dísz- és pihenõkertek veszik át. Ennek megfelelõen kiemelt helyet foglal el profiljukban az uszodatechnika, a
kerti medencék, valamint a jakuzzik (elsõsorban mobil, felfújható maszszázsmedencék) forgalmazása. Ugyanakkor foglalkoznak például kerti tavak kialakításához szükséges technika értékesítésével is.
Széles választékban, a környék egyetlen márkakereskedõjeként kínálnak kiváló minõségû Oleo-Mac gépeket, valamint kiegészítésként forgalmazzák az Einhell gépcsalád egyre magasabb
minõséget képviselõ termékeit. Természetesen mindezek mellett
megmaradt, csak bõvült a hagyományos gazdabolti cikk kínálat
is, amely a kerti szerszámoktól kezdve a mûtrágyákon, növényvédõ szereken, kiskerti vetõmagokon, állattartáshoz szükséges
cikkeken, fémárun át egészen a kéziszerszámokig terjed.
Mint azt Maros Péter elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy
a vevõk a számukra legmegfelelõbb terméket találják meg, amiben a szakszerû és udvarias kiszolgálás segíti õket. Például gépet csak összeszerelten, beüzemelten, a mûködést bemutatva és
ismertetve adnak át. Úgy fogalmazott, azt szeretnék, hogy a vevõ ne csak elvigye, hanem megkapja azt, amit keres.
A családi vállalkozás a gazdabolt üzemeltetése mellett a hatalmas telephely használaton kívüli helyiségeinek bérbeadásával is
foglalkozik. Az épület elsõ részében egy orvosi centrum, a „Praxis dr. Zénó” mûködik magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítva. Az itt rendelõ orvosok öt rendelõben és a kiszolgáló helyiségekben, modern körülmények
között fogadják pácienseiket, valamint a
rendelkezésre álló
csúcsminõségû eszközpark révén szinte
minden vizsgálatot
helyben el tudnak végezni.

