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Mi újság a völgységi településeken?

KiemelkKiemelk edően jedően j ó évet záró évet zár hathat
BonBon yhád önkyhád önk oror mánmán yzatyzat aa

BONYHÁD A hagyományoknak
megfelelõen 2019 utolsó testületi
ülése után, december 12-én év
végi polgármesteri fogadást tartot-
tak Bonyhádon. Az eseményre a
városban kiemelkedõ eredményt
elért cégek, vállalkozások képvi-
selõi, intézmények vezetõi kaptak
meghívást. Az ünnepi hangulatot

Metz Csilla és Marcsek Máté kö-
zös produkciója alapozta meg, ezt
követõen került sor a 2014-ben
alapított Pétermann Jakab-díj át-
adására. Ez alkalommal Csibi 
Csaba vehette át az elismerést
Filóné Ferencz Ibolyától, Bonyhád
polgármesterétõl. A vállalkozó nem
csak sikeres gazdasági tevékeny-

ségével, hanem kiemelkedõ köz-
életi, társadalmi szerepvállalásával
is kiérdemelte a megtisztelõ címet.
Ennek megfelelõen a díjjal járó
összeget most is felajánlotta, még-
pedig a fogyatékkal élõ fiatalok
nappali ellátását biztosító „Együtt 1
Másért” intézmény javára.

Folytatás a 2. oldalon
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Deccember 112-één éév vvégi ppol-
gármesstteri ffogaadásstt ttaarttotttt
Filóné FFerencczz IIbolyaa. AAzz eesse-
ményre aa vvárossbaan kkiemelke-
dõ eeredménytt eelértt ccégek, vvál-
laalkozzássok kképvisselõi, iinttézzmé-
nyek vvezzettõi kkaapttaak mmeghívásstt.

Folytatás az 1. oldalról

Filóné Ferencz Ibolya, a város
polgármestere évértékelõjében
bemutatta az önkormányzat mû-
ködésének gazdasági környeze-
tét, összefoglalta az esztendõ lezá-
rult és még folyamatban levõ pályá-
zati projektjeit, az önkormányzat
egyéb beruházásait, megvalósu-
lás kapujában álló terveit, csokor-
ba gyûjtötte rendezvényeit, büsz-
keségeit.

Beszámolójából kiderült, min-
den eddigi számot meghalad a vá-
ros idei, megközelítõen 6,5 milliár-
dos költségvetési fõ összege, és
az ebbõl több mint 4,2 milliárd
forint fejlesztésre fordított keret.
Bonyhád város vagyona pedig 40
százalékkal nõtt 2015-höz képest.

Ehhez hozzájárultak a megvaló-
sult pályázati projektek, amelyek
idén összesen 418 millió forintot
tettek, továbbá az a 1,5 milliárdos
egyedi kormányzati döntésen ala-
puló támogatás, amelybõl sport-
infrastrukturális beruházásokat va-
lósít meg a város. Megemlítette a
városi könyvtár és parkja helyreál-
lítását, amely egy 55 millió forintos
beruházás keretében valósult
meg. A zeneiskola energetikai kor-
szerûsítésére 128 millió forintot for-
díthattak. Hozzátette, az épület ál-
lagmegóvása érdekében önerõ-
bõl finanszírozták annak szigetelé-
sét. A Neológ Izraelita temetõ ke-
rítésének, támfalának helyreállítá-
sára ötmillió forintot nyertek,
amennyiben további forrást talál-
nak, szeretnék folytatni a megkez-
dett munkát. Záportározó építésre
és csapadékvíz-rendezésre 230
millió forintot fordíthattak.

A folyamatban levõ beruházások
közül a város vezetõje elsõként a
SPAR áruháznál készülõ körforga-
lom építését emelte ki. A 280 mil-
lió forintos projekt a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. irányításával valósul
meg. Itt hangsúlyozta, hogy a mun-
ka helyszínén felállított támogatási
tábla ugyan milliárd feletti összeg-

rõl szól, de ez a Közút több, me-
gyeszerte megvalósuló beruházá-
sát foglalja magába. A bonyhádi
körforgalom kialakítására az önkor-
mányzat és a Közút konzorcium-
ban nyert forrást. 

Javában zajlik a szennyvíztelep
építése is, ami 1,8 milliárd forintos
keretösszegbõl valósul meg. Fo-
lyamatban van a helyi foglalkozta-
tási paktum programjainak lebo-
nyolítása, amire mintegy 250 mil-
lió forintot fordíthattak. A helyi iden-
titás és kohézió erõsítésére pedig
30 millió forint áll rendelkezésre.

A nem pályázati finanszírozású
beruházásokra áttérve elmondta,
novemberben megtörtént a
naperõmûpark átadása. A kialakí-
tásra ugyan nem nyertek pályáza-
ti támogatást, de a rendelkezésre
álló szükséges tervek, dokumen-
tációk birtokában a megvalósítás
mellett döntöttek. A célra felvett hi-
telt pedig a termelésbõl fogják fi-
nanszírozni. A közvilágítás korsze-
rûsítése közben közel kétezer lám-
patestet cseréltek korszerû ledes
berendezésre, aminek köszönhe-
tõen az energiafogyasztás 60 szá-

zalékkal csökken. Ugyancsak ön-
erõbõl több utcában megújultak a
járdák és parkolókat alakítottak ki,
az önkormányzati intézmények, in-
gatlanok felújítása is folytatódott.

Mindezen felül már a város ren-
delkezésére állnak a források az
agrárlogisztikai központ építésé-
hez, a bonyhádi iparterület fejlesz-

téséhez, az önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerûsítéséhez,
a családi pihenõpark építéséhez,
a sportpálya és Perczel Mór szü-
lõházának felújításához. Összes-
ségében mintegy hárommilliárd fo-
rintnyi beruházás megvalósítása
elõtt áll a város.

Rendezvények tekintetében is
gazdag volt az év, röviden ezeket
is bemutatta a polgármester asz-
szony. Végül, de nem utolsósor-
ban azokat említette meg, akik a
város elismeréseit kiérdemelték.
Idén a Perczel-díjat Szemcsuk Ist-

ván, a Merész Konrád-díjat Seleljo
Alexandra vehetett át, Az év rend-
õre Kucsera Renáta lett, a Boros
Dezsõ-díjat Máté Norbert, a
Pétermann Jakab-díjat pedig Csibi
Csaba kapta.

A rendezvény zárásaként Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért fe-
lelõs államtitkár, a térség ország-
gyûlési képviselõje mondott pohár-
köszöntõt, kiemelve Bonyhád pél-
daértékû fejlõdését.

KiemelkKiemelk edően jedően j ó évet záró évet zár hat hat BonBon yhád yhád 
Névjegy: Csibi Csaba

Csibi Csaba 1959. május 8-án
született Szekszárdon, család-
ja Kismányokon élt. 1980-ban
házasodott meg, bonyhádi
lányt vett el, és ekkor indították
el vállalkozásukat is. Mint azt
bemutatkozó kisfilmjében el-
mondta, rögös és nehéz volt
az indulás, de végül sikerült talp-
ra állniuk. Halboltjukat 1985-
ben nyitották, késõbb kezdtek
élõ hallal nagy tételben, te-
nyésztõkként foglalkozni. Nagy
segítségére volt egy idõs szak-
ember, akitõl elsajátította a
szakma csínját-bínját. Eleinte a
környékbeli horgászegyesüle-
teket, üzleteket látták el, ám ha-
mar rájöttek, hogy érdeme-
sebb a kereskedelemmel fog-
lalkozni. A külkereskedelem irá-
nyába indultak, külhoni piaco-
kat kerestek, három évig szál-
lítottak Romániába. Ma már
Lengyelországba, Németor-
szágba, Ausztriába és Francia-
országba is exportálnak. Mint
mondta, ez a szakma nagy
odafigyelést igényel, csak az
tudja csinálni, aki szereti is. A
díjat átvéve köszönetét fejezte
ki munkatársainak és különös-
képpen feleségének, akinek
hatalmas szerepe volt abban,
hogy idáig jutottak.
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2019. 12. 03.
NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 A NAGYMÁNYOKI IPARTERÜLET ALAPINFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS

ELÉRHETÕSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSÛ PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SIKERESEN PÁLYÁZOTT A  TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005
A NAGYMÁNYOKI IPARTERÜLET ALAPINFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS ELÉRHETÕSÉGÉNEK FEJLESZ-

TÉSE ELNEVEZÉSÛ PROJEKTJÉVEL. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 80.000.000 MILLIÓ 
FORINT, 100 % INTENZITÁSÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁST NYERT.

A projekt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipar-
terület fejlesztésére, alapinfrastruktúra kiépítésére, bõvítésére, az iparterület elérhetõségét és feltárását segítõ vo-
nalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszált.

A sikeresen megvalósított projekt hozzájárul új munkalehetõségek megteremtéséhez, valamint a foglalkoztatás nö-
veléséhez, továbbá az önkormányzat hosszú távú céljainak teljesítéséhez: a már az iparterületen lévõ és az újonnan
betelepülõ vállalkozások támogatásához az infrastrukturális háttér biztosításával. A 2019. 12. 03-án tartott projekt-
záró rendezvényen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség ország-
gyûlési képviselõje, Orbán Attila, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének alelnöke és Karl Béla, Nagymányok
Város Polgármestere köszöntötte a jelenlévõket és méltatta a település számára kiemelt jelentõségû beruházást.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt legfõbb infrastrukturális adatai: a Nagymányok 1077; 1112; 1239; 1240; 1241; 1242 hrsz-ú ingatlanja-
it érintették, amelyek Nagymányok Város rendezési terve alapján Gip-1 (ipari-gazdasági terület) besorolású terü-
leten helyezkednek el. Az iparterület mérete ca. 20 ha. A projekt keretében az Iparos utcában új út és járda léte-
sült, továbbá részlegesen kiépült a gravitációs szennyvízcsatorna és vízgerinc vezeték.

A projektrõl bõvebb információt 
a www.nagymanyok.hu oldalon 
olvashatnak.

További információ kérhetõ:

Melcherné Nagy Bernadett 
pályázati referenstõl
06-74/558-040/13. mellék
palyazat@nagymanyok.hu

Bonyhád Nemrégiben mutatták be a
város önkormányzatának kiadásában a
Népcsoportok konyhája - Bonyhád
ízei címû hiánypótló kötetet a könyvtár-
ban.

„Ez a könyv olyan, mint Bonyhád, sok-
színû, érdekes, megférnek benne egy-
más mellett a felvidéki, székely, német
és cigány ételek egyaránt. Biztosak va-
gyunk abban, hogy – ahogyan mi is –,
mindenki talál az ételek között olyat,
amely felidéz benne rég elfeledett ízeket,
szülei vagy nagyszülei fõztjét; vagy ha
egy számára ismeretlen étellel találkozik,
akkor érdeklõdéssel fõzi meg, mert az

talán a szomszédjában elevenít fel ha-
sonló nosztalgikus emlékeket.” E gon-
dolatokkal ajánlja Ferencz Zsolt és
Schlitt Norbert mesterszakács az érdek-
lõdõk figyelmébe a kiadványt. 

A kilencven oldalas kötetben a helybe-
li cigányság, németség, bukovinai szé-
kelység és felvidéki magyarság nyolc-
nyolc jellegzetes receptje olvasható. Az
említett nemzetiségek-népcsoportok
képviseletében Kincses Ibolya, Lohn
Zsuzsanna, Bíró Sándorné és Kolozsiné
Gergely Cecília foglalt helyet a bemuta-
tón és osztotta meg ismereteit a közön-
séggel.

HHHH iiii áááá nnnn yyyy pppp óóóó tttt llll óóóó     ssss zzzz aaaa kkkk áááá cccc ssss kkkk öööö nnnn yyyy vvvv     ssss zzzz üüüü llll eeee tttt eeee tttt tttt

A kiadványt bemutató rendezvényen Filóné Ferencz Ibolya

polgármester a szerzőkkel

Bátaapáti 
és Mórágy is 
csatlakozik a

közös hivatalhoz
Bonyhád Az idei év utolsó kép-
viselõ-testületi ülésé a bony-
hádi városvezetés összesen
16 napirendi pontról döntött, a
képviselõk valamennyinek
zöld utat adtak szavazatukkal.
Többek között elfogadták a
2020-as munkatervet, vala-
mint a központi háziorvosi
ügyelet jövõ évi feladatellátá-
sának biztosítását. Megalkot-
ták a közmûvelõdési rendele-
tet, a város sportkoncepció-
ját, és elfogadták Bátaapáti,
valamint Mórágy január 1-jé-
vel történõ csatlakozási szán-
dékát a közös önkormányzati
hivatalhoz. 

Ugyancsak támogatták a
testvértelepülés, Madéfalva
polgármestere, Csibi József,
illetve Potápi Árpád János ál-
lamtitkár, országgyûlési képvi-
selõ azon javaslatát, mely sze-
rint a két település „Összetar-
tozunk... Bonyhádtól Madé-
falváig” címmel valósítson meg
közös programokat. 

Az ülés végén Filóné
Ferencz Ibolya polgármester
megköszönte mindazok sze-
repvállalását, akik az év során
segítették a testület és az ön-
kormányzat munkáját. Vala-
mennyiüknek meghitt, szép
karácsonyt, valamint egész-
ségben és sikerekben gaz-
dag, boldog új esztendõt
kívánt. V. B.
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ÜNNEPI KÖZSZOLGÁLTATÁSI REND
2019. december 24-25-26-án, 31-én és január 1-én
lesz hulladékszállítás Pécsen, illetve azokon a telepü-
léseken, ahol ezekre a napokra esik a szokásos szál-
lítási nap.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az edényeket a szál-
lítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihe-
lyezni, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dol-
gozik és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál
hamarabb érkezhetnek. Ezeken a napokon a szelek-
tív, illetve zöldjáratunk is szünet nélkül közlekedik a
megszokott módon.

Hulladékudvaraink 2019. december 21-tõl 
2020. január 1. napjáig zárva tartanak. 

NN agyagy szsz erer ű sű s porpor tsiktsik erer eknek örülhettünk idéneknek örülhettünk idén

OrOrszágos hírszágos hírű a Mikű a Mikulás fénulás fényáryárban úszó házaban úszó háza

BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK!

BONYHÁD – A Magyar Olimpiai Bizott-
ság (MOB) is jegyzi a kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó bonyhádi sportoló-
kat és azt az ünnepséget, amit min-
den évben az õ tiszteletükre rende-
zünk – emelte ki köszöntõjében
Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád pol-
gármestere indoklásul hozzátette:
szép hagyománnyá vált, hogy egy
olyan évkönyvet vehetnek át a völgy-
ségi díjazottak, amit a MOB ajánl fel
számukra. Így volt ez december 11-
én is, amikor a Városházán 19 egyé-
ni versenyzõ és 4 csapat, továbbá
felkészítõik részesültek elismerés-
ben az elmúlt idõszakban elért sike-
reikre való tekintettel. V. B.

VÁRALJA Gûth Balázs megirigyel-
te, amit az amerikai filmekben
gyakran látott, hogy a karácsony-
kor ünnepi fényárban pompáznak
az épületek. A látvány annyira
megtetszett neki, hogy megfo-
gadta: õ is gyûjteni fogja az égõ-
sorokat és egyéb dekorációkat.
Huszonnégy esztendõ telt el, és
Gûth Balázs háza, immár egyúttal
a Mikulás Háza Váralja, a megye,
sõt, az ország egyik látványossá-
ga lett. Advent elsõ vasárnapjától
vízkeresztig látogatható, sötéte-
déstõl éjfélig a hét minden nap-
ján, és bár magánvállalkozás, té-
rítésmentes a belépés. Az épüle-

ten és környezetében mintegy
25-30 ezer égõ világít. 

Tavaly a melléképület gyarapo-
dott, a tulajdonos a múlt év nyará-
ra megépítette a Mikulás szobá-
ját. A szépen feldíszített, mesebe-
li nappaliban a látogatók elé egy
nyitott tûzterû kandalló tárul: Tél-
apó a kéményen keresztül gond
nélkül leereszkedhet a szobába.

Egyre nagyobb az érdeklõdés,
ezért látogatási rend lépett életbe.
Hétfõtõl csütörtökig a Mikulás Há-
zát a kapun kívülrõl lehet megte-
kinteni. Péntektõl vasárnapig az
udvar és a Mikulás szobája is nyit-
va áll a közönség elõtt. 

Fotó: Máté Réka
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NN agyagy on sikon sik erer esek a Magyesek a Magy ar Far Falu Pralu Pr ogrogr ambanamban
BONYHÁDVARASD A mûvelõ-
dési ház és az önkormányzat
felújított közös épületének,
valamint az ott állított székely
kapu átadó ünnepsége volt
az idei év egyik legnagyobb
eseménye Bonyhádvaras-
don, március 2-án. TOP pá-
lyázati támogatásnak kö-
szönhetõen a homlokzati fa-
lak külsõ oldalát hõszigetelt-
ék, kicserélték a nyílászáró-
kat, a padlásfödém kiegészí-
tõ hõszigetelést kapott, a fû-
tést pedig immár egy új,
energiatakarékos gázkazán-
nal oldják meg. A gépészeti
szerelvények, alapvezeté-
kek, továbbá a villamos hálózat és
szerelvények cseréje is megtör-
tént. A tetõn napelemeket helyez-
tek el, és megvalósult a teljes kö-
rû akadálymentesítés is.

A felújított épület ékessége az
Ömböli Zoltán fafaragó által készí-
tett székely kapu lett, amelyet a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. tá-
mogatásával állítottak fel.

A következõ évben is lesz mit
ünnepelni, hiszen a Magyar Falu
Program keretében beadott pá-
lyázataival meglehetõsen sikeres
volt a település. Így nyertek közel
830 ezer forintot az orvosi ren-
delõ eszközfejlesztésére, valamint
ennek köszönhetõen alakíthatnak
ki sportparkot a játszótér terüle-
tén. A nemzeti és helyi identitás-
tudat erõsítése címû kiírásra be-
adott, Bonyhádvarasd Mûvelõdé-
si Ház eszközbeszerzése címû
pályázattal elnyert összeg több
mint 2,1 millió forint, melybõl szé-
keket, asztalokat szereznek be.
A Falu- és tanyagondnoki szolgá-
lat támogatása címû pályázaton
közel 15 millió forint támogatás-
hoz jutnak falubusz beszerzésé-
re. Ennek elõzménye, hogy idén,
május másodikától mûködik a fa-
lugondnoki szolgálat a települé-
sen. Ezzel még mindig nem ér
véget a sor, hiszen szintén a Ma-
gyar Falu Program keretében
nyertek a belterületi közterületek
karbantartásához szükséges esz-
közfejlesztésre csaknem 4,6 mil-
lió forintot, amelybõl kisebb esz-
közöket, gépeket vásárolnak.

A Faluszépítés Leader módra
pályázaton a ravatalozó elõtetejé-
nek bõvítésére, valamint új játszó-
tér kialakítására közel négymillió
forint hozzájárulást nyert a falu.

A csapadékvíz okozta károk
helyreállítására vis maior támoga-
tást igényelt az önkormányzat.
Beadványuk nyomán a Belügymi-
nisztérium közel nyolcmillió forint-
tal támogatja a települést. Az ösz-
szegbõl a Táncsics utca útpadká-
ja, az út menti árkok, surrantók,
földrézsû helyreállítása valósul
meg. Valamennyi projekt kivitele-
zését igyekszik lebonyolítani az
önkormányzat a 2020-as évben.

A nagy volumenû márciusi átadó ünnepség mellett számos prog-
ramot szerveztek Bonyhádvarasdon. A Tájházak Napja alkalmából
április 27-én egész nap nyitva tartást biztosítottak a Tájházában a
Csaba Józsefné által összefogott önkéntesek segítségével.

Május elsején majálisra várták a falu lakosságát sportprogra-
mokkal, akadályversenyekkel, fõzéssel.

Augusztus 24-én tartották meg a Nyárzáró Partit a Bonyhád-
varasdi Gyermekekért Alapítvány szervezésében, szintén színes
programkínálattal. Szeptember 21-én a szüreti felvonulás vitt színt
a település utcáira, a hagyományoknak megfelelõen idén is nép-
viseletbe öltözött Bonyhádvarasd apraja, nagyja és zenekari kísé-
rettel vonultak fel. November 8-án Márton Napi lampionos menet
jelentett látványosságot. A Falukarácsonyt december 21-én tartot-
ták meg. Fellépett a Helyi Székely Hagyományõrzõ Kórus, valamint
a helyi gyerekek is mûsort adtak. A 63 év feletti lakosoknak és a
gyermekeknek (14 éves korig) ez alkalomból ajándékkal, illetve
csomagokkal is kedveskedtek.

Programokban gazdag év

Segítséget adnak a 
digitális felzárkózáshoz
A Digitális Jólét Program (DJP)
keretében 14 helyi lakos ingye-
nes alapszintû informatikai
képzését bonyolította le 3-4
fõs csoportokban a helyi DJP
pont mentora. Az oktatáson
hátrányos helyzetû, megválto-
zott munkaképességû, köz-
foglalkoztatási programból ki-
kerülni vágyó személyek, vala-
mint az idõsebb, nyugdíjas
korosztály képviselõi vettek
részt. Ugyanezen program ke-
retében augusztusban Digitá-
lis Médiamûveltség szülõk-
nek, nagyszülõknek „Hogyan
segíthetik gyermekeiket a di-
gitális médiakörnyezet bizton-
ságos használatában?”  cím-
mel tartott elõadást a mentor.

Az őszi önkormányzati
választások eredménye
Az õszi önkormányzati válasz-
tásokat Csibi Zsolt nyerte meg,
aki immár második ciklusát
tölti a település élén. A képvise-
lõ-testület tagjai: Sebestyén Gá-
bor alpolgármester, János Sza-
bolcs, Bachmann Ádám és
Erdõsné Csibi Emõke. A Német
Önkormányzat Bonyhádvarasd
elnöke Bábelné Rein Mária, el-
nökhelyettese Erdõsné Csibi
Emõke lett, tag Fodorné Kling
Hajnalka.
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NyNyerer tes pályázattes pályázatok megvok megvalósítása indulalósítása indul
Az önkormányzat, az óvoda és a faluház épületén is jelentõs fejlesztést hajtanak végre.

LENGYEL Sajnálatos veszteség ér-
te idén a falut, amikor türelmesen
viselt, hosszantartó betegség
után elhunyt Lõrincz Andrea pol-
gármester. Az õszi önkormányza-
ti választásokat Braun János
László nyerte meg, akit falugond-
nokként is jól ismer a település la-
kossága. Alpolgármester Nagy Ti-
bor Lászlóné, a lengyeli óvoda ve-
zetõje lett, aki korábban képvise-
lõ-testületi tagként tevékenyke-
dett a község érdekében. Tagok:
Fábián György Endre, Fábián Ti-
bor, Kovács Jánosné.

Jelentõs feladatok állnak elõt-
tük, hiszen több nyertes pályá-
zat megvalósítása kezdõdik ha-
marosan. Braun János László el-
mondta, az óvoda, az önkor-
mányzat és a faluház energetikai
rekonstrukciójára több mint 130
millió forintos támogatást nyer-
tek. Napelemes rendszerek ki-
építését, fûtéskorszerûsítést, nyí-
lászárók cseréjét is magában
foglalja a projekt.

A faluház udvarán is munkák
zajlanak majd, hiszen támogatást
nyertek annak térkövezésére,
egy rendezvénytér kialakítására.

Az óvoda udvarán pedig már
hozzá is láttak a munkához, hi-
szen a terület fejlesztéséhez ötmil-
lió forint hozzájárulást kaptak. Je-
lenleg a terep elõkészítése zajlik.
Mindenekelõtt ki kellett vágniuk
néhány nagyon öreg, már életve-
szélyessé vált fát, de jövõre elkez-
dik a kivitelezést is, és reménye-
ik szerint a gyerekek már nyár ele-
jén birtokba vehetik a számukra
kialakított teret.

Nemrég adták be 200 millió fo-
rintos pályázatukat a csapadék-
víz elvezetés megoldására. Na-
gyon számítanak rá, hogy bead-
ványuk sikeres lesz, hiszen a te-
lepülés domborzati adottságai mi-
att a napjainkban gyakran elõfor-
duló erõs zivatarok alkalmával a
jelenlegi árokrendszer nem tudja
elvezetni a lezúduló vizet.

A távolabbi tervek között az
egyik legfontosabb a Lengyel és
Szárász közötti út helyreállítása
lenne. Ez a közel két kilométe-
res külterületi, de önkormányza-
ti tulajdonban levõ szakasz na-
gyon leromlott állapotban van.
Próbálják toldozni-foldozni, és
megtenni, amit csak lehet, ami-

ben Egyházaskozár, valamint
Bikal is a segítségükre van, de
átfogó rekonstrukcióra lenne
szükség. Ezen felül a belterüle-
ti utak rendbetétele is napiren-
den van.

A településen idén is számos program szolgálta
a közösség építését. Mint azt a polgármester el-
mondta, tapasztalataik szerint elsõsorban a gye-
rekeknek szóló rendezvények azok, amelyek a
leginkább meg tudják mozgatni a falu lakosságát,
az aktív korosztályt. Az ovisoknak volt farsangi
báljuk, de a község ifjairól szólt elsõsorban a
gyermeknap is, igaz egész családokat mozgatott
meg játékokkal, közös fõzéssel. Idén nyáron is
megtartották a foglalkoztató tábort, kézmûves
programokkal, játékokkal, ügyességi feladatok-
kal. Ezt is nagyon szeretik a gyerekek.

Szeptember elején a falunap hozta össze a
lengyelieket számos fellépõvel, változatos prog-
ramokkal, fõzõversenyekkel. Minden évben meg-
tartják a Márton-napi felvonulást, idén sem volt ez
másként. A gyerekek elõzetesen kézmûves fog-
lalkozáson készíthettek saját lampiont, a felvonu-
lás után pedig kaláccsal, teával vendégelték meg
õket és az érdeklõdõket a szervezõk.

A település szépkorú lakosságára is gondoltak.
November 24-én köszöntötték az idõseket, óvo-
dások, iskolások fellépésével,
továbbá szerepeltek a szom-
szédos Mucsfáról érkezett
vendégek is, akik nótacso-
korral örvendeztették meg a
publikumot. Az összejövetel-
nek nagyon jó volt a vissz-
hangja, remélik, hogy jövõre
is ilyen, vagy még sikeresebb
programot szerveznek. A

polgármester hangsúlyozta, a falu lakosságának
harmada a hatvan év feletti korosztályt képviseli,
fontosnak tartja, hogy róluk gondoskodjanak. Pró-
bálják õket más úton is segíteni, karácsony elõtt
5000 forint értékû vásárlási utalványt kaptak.

Az advent hétvégéire is jutott program. A ha-
gyományoknak megfelelõen a német nemzeti-
ségi önkormányzat idén is adventi koncertet
szervezett. A programra Tolnáról és Nagymá-
nyokról is érkeztek fellépõk. A roma nemzetisé-
gi önkormányzat ugyancsak mûsoros program-
ra várta az érdeklõdõket. Braun János László
hangsúlyozta mindkét nemzetiségi önkormány-
zattal nagyon jó a kapcsolatuk, és mindig számít-
hatnak a segítségükre. Hozzátette, idén újdon-
ság volt a várakozás idõszakában, hogy a ren-
dezvények alkalmával a résztvevõkkel együtt
gyújtották meg a gyertyákat a falu központjában
kihelyezett adventi koszorún.

Az év utolsó rendezvénye a Falukarácsony
volt, amely alkalmával a gyerekeket ajándékkal
is meglepték.

Programokban gazdag volt ez az év

Betlehem a Faluház előtt

Az első gyertyagyújtás

Polgármesteri Hivatal: komoly korszerűsítés kezdődik

Az óvoda udvarán már

elkezdődtek a munkák

Adventi koncertFalunap
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TToo vv ábbi fejlesztésekábbi fejlesztések et, ket, k özössözöss égépítéségépítés tt
Azz uuttaak, áárkok rrendbettéttele,
jjáttsszzóttér kkiaalaakíttássaa iiss sszzere-
pel aa nnaagyvejjkei öönkormány-
zzaatt ttervei kközzötttt.

NAGYVEJKE Az õszi önkormányza-
ti választások alkalmával változott
a falu vezetése. Nagy Miklós ko-
rábbi polgármester nem indult új-
ra a posztért, a választást pedig
Palló Lajos Béláné nyerte meg.
Mint mondta, egy nagyon jól
együttmûködõ képviselõ-testület-
tel dolgozhat, melynek tagjai: Ka-
tona András István alpolgármes-
ter, valamint Katona Andrásné,
Beszterczán Jánosné és Palkó
Andrásné Tabacsár Katalin. Az
alakuló ülést október 24-én tar-
tották meg.

Jelenleg az aktuális feladatok
megoldása, a település helyzeté-
nek, lehetõségeinek felmérése az
elsõdleges teendõ. Tervek és teen-
dõk természetesen vannak. Töb-
bek között, hogy a legszüksége-
sebb helyeken – például a Kossuth
utcában, ahol erõsen leromlott a
burkolat állapota – helyreállítják az
utakat és a járdákat, erre azonban
még forrásokat kell találniuk.

A falu fiataljainak elképzelését is
figyelembe véve tervezik egy ját-
szótér kialakítását. Ugyan a célra a
település már nyert pályázati támo-
gatást, de azt a szükséges másfél
millió forintos önerõ hiányában
visszamondták.

A völgyben fekvõ faluban mindig
is kiemelt feladat volt az árkok, kü-
lönösen a fõ árok rendben tartása.
A község központi részén az el-
múlt években helyreállítottak egy
jelentõs szakaszt, valamint a hida-
kat is felújították. Ezt a munkát sze-
retné folytatni Nagyvejke jelenlegi
vezetése azzal, hogy rendbe ten-
nék a vízelvezetõ további részeit,
valamint újabb, bevezetõ árkot is
kialakítanának.

További feladat, hogy a temp-
lomnál, amely mellett a temetõ is
található, egy vizesblokkot alakít-
sanak ki, hiszen sokan, fõként idõ-
sek járnak arra – mondta a falu ve-
zetõje.

Mindehhez pályázati forrásokat
is szeretnének majd igénybe ven-
ni, de elsõsorban olyan lehetõsé-
geket kell keresniük, amelyek nem
igényelnek nagy önerõt, hiszen
csekély költségvetésbõl gazdál-
kodnak.

A fejlesztések mellett kiemelt
szerepet szánnak a közösség
szervezésének, megerõsítésé-
nek. Ennek egyik eszköze a ren-
dezvények szervezése. Idei idõ-
sek napi programjuk jól sikerült. A
mûvelõdési házban megtartott
összejövetelen a falu szépkorú la-
kosságát huszonöten képviselték,
õket zenés, verses, dalos mûsor-
ral köszöntötték. Karácsonyra is
készülnek újabb programmal, a
helyi asszonykórus fellépésével, a
gyerekek bevonásával, megven-
dégeléssel, forralt borral, teával.
Jövõre pedig szeretnék folytatni a
sort.

A település vezetõje hangsúlyoz-
ta, fontosnak tartja a falubeliekkel
való élõ kapcsolat kialakítását, ápo-
lását, hogy mindig meghallgatásra
találjanak problémáik, megtalálják
a közös hangot, megoldásokat  

terter vez a fvez a f alu vezalu vez etéseetése

Hobbiját az emberek jelentik
Palló Lajos Béláné 19 éves kora él Nagyvejkén. Harminchat évig
dolgozott a bonyhádi cipõgyárban, majd külföldön vállalt munkát.
Három ciklusban tagja volt a képviselõ-testületnek. Két fia és
négy, 12 és 24 év közötti unokája van. Hobbiját az emberek je-
lentik, szeret közösségben lenni, beszélgetni.
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Az építési jellegű fejlesztések után Az építési jellegű fejlesztések után 
a ka közössözösség erég erősítése lesz a fő célősítése lesz a fő cél

Jelenttõss llépéssekben ffejjlõdik
Závod, eezztt mminden ttúlzzáss nnél-
kül llehett áállíttaani, hhisszzen sszzá-
moss ffejjlesszzttéss zzaajjlotttt lle, zzaajjlik
éss ffog zzaajjlaani aa vvölgysségi ttele-
püléssen.

ZÁVOD A pályázati támogatások-
kal megvalósuló beruházásokat
László Attila polgármester foglalta
össze. Mint elmondta, a LEADER
program keretében a település ar-
culatának egységesítéséhez nyer-
tek támogatást. Ennek nagyobb
részét a ravatalozó felújítása teszi
ki: kialakítanak egy öltözõhelyisé-
get, vizesblokkot, felújítják az elekt-
romos hálózatot, a burkolatot és a
festést. A fennmaradó összeget
a temetõ bekerítésére fordítják. 

– A felújításra illetve kerítésre 4
millió forint támogatást kaptunk,
ez 75 százalékos támogatás, eh-
hez 1.335.000 forint önerõt te-
szünk hozzá, így a költségvetése
bruttó 5.335.0000 forint. Mind-
erre régóta van igény, de lehetõ-
ség most adódott – mondta a te-
lepülés vezetõje.

Elkészültek a tájház rekonstruk-
ciójával, mely folyamán a korábbi
munkák során még ki nem cse-
rélt nyílászárókat újították fel, illet-
ve cserélték. A vállalt kötelezettsé-
gen túl az épület belsõ festésérõl
is gondoskodtak. A célra 1,5 mil-
lió forintot kaptak, és ugyanennyi
önerõt tettek hozzá.

Fontos, a tájházat érintõ lépés,
hogy húsz év után a helyi ifjúság
itt kap klubhelyiséget, mintegy ka-
rácsonyi ajándékként. Ez egy ta-
lálkozási pont lehet a fiatalok szá-
mára, ahol összejöhetnek. A cél-
ra egy bebútorozott, technikai
eszközökkel is ellátott helyiséget
használhatnak majd, ahol akár
megnézhetnek együtt egy filmet,
vagy zenét hallgathatnak.

A falu különleges ékessége a
mérlegház, amelyet nem szeret-
tek volna veszni hagyni, ezért ön-
erõbõl, a helyi építészeti szokáso-
kat figyelembe véve újították fel. A
fa szerkezetet, a tetõt is helyreál-
lították, nyílászárót cseréltek. Az
épületet még mindig használják
funkciójának megfelelõen, disz-
nóvágási szezonban gyakran ott
mérik le az állatokat.

A belterületi utak felújítására két

pályázaton is nyertek pénzt. A Ma-
gyar Falu Program keretében négy
utca burkolatának helyreállításá-
hoz kapnak támogatást. Kettõ sza-
kaszosan, kettõ pedig teljes hos-
szon megújulhat. Az elõkészítõ
munkák már elkezdõdtek, várható-
an tavasszal, nyár elején kerül sor
a kivitelezésre.  A Belügyminiszté-
riumtól 15 millió forintot nyertek a
Petõfi utca újraaszfaltozására,
ebbõl az összegbõl, valamint a
hozzátett önerõbõl a burkolat 70
százaléka újulhat meg.

Szintén a Magyar Falu Program
keretében nyertek hozzájárulást a
TOP-os forrásból már megújult
épületû óvoda udvarának re-
konstrukciójára. A beadványt
igényfelmérés alapján, szakem-
ber bevonásával készítették, fon-
tos volt, hogy a gyerekek fejlesz-
tését szolgáló eszközöket, kör-
nyezetet alakítsanak ki. Ehhez ra-
gaszkodnak, még úgy is, hogy így

az egyébként nem önerõs pályá-
zati támogatás összegét saját for-
rásból kell kiegészíteniük.

Befejezõdött az önkormányzat
és az orvosi rendelõ épületének
TOP forrásból finanszírozott fel-
újítása is. Ez azonban nem foglal-
ta magában a homlokzat renová-
lását. Erre a célra a Teleki László
Alapítvány Népi Építészeti Prog-
ramja keretében igényeltek támo-
gatást. Év végéig várhatóan kide-
rül, hogy megvalósulhat-e az ösz-
szesen nyolcmillió forintos beru-
házás, amelynek felét tenné ki az
állami támogatás.

Reményeik szerint a közeljövõ-
ben megoldódik a buszmegálló
felújításának kérdése is. A célra
már korábban is szerettek volna
pályázatot beadni, de kiderült,
hogy az épület állami tulajdonban
van. Elsõsorban a burkolat felújí-
tására lenne szükség, de nyílászá-
rót is kellene cserélni. Az ehhez

szükséges összeg a rendelkezé-
sükre áll, a közútkezelõ hozzájá-
rulásán múlik a megvalósítás.

A polgármester hangsúlyozta,
inkább emberközpontú, mint pro-
fitorientált gazdálkodásra töreked-
nek. Iparûzési adót nem vezettek
be, és nem is tervezik, a kommu-
nális adót pedig már öt éve nem
emelték. Jelenleg jól állnak a fej-
lesztésekkel, ha sikerül az építési
jellegû beruházásokat megvaló-
sítaniuk, új célra fordíthatják ener-
giáikat. Ez pedig a közösség erõ-
sítése lesz. Egyre több például a
külföldi lakos – a legtöbben hol-
landok és belgák, de vannak né-
met és ausztrál ingatlantulajdono-
sok is –, õket is szeretnék minél
jobban bevonni az aktív falusi élet-
be. Egy olyan rendezvény szerve-
zését tervezik, amely kifejezetten
a más országból érkezett lakók-
ról, kultúrájukról, gasztronómiá-
jukról szól.

Rendhagyó jellegû karácsonyi
ünnepséget tartottak december
23-án, amikor a bonyhádi széke-
lyek bemutatták betlehemes játé-
kukat, a csobánolást. Az ünne-
pek alkalmából a gyerekeknek
karácsonyi ajándékkal kedveske-
dett a települési és a német nem-
zetiségi önkormányzat, egyaránt
5-5 ezer forintos (összesen tíz-
ezer forint értékû) utalvánnyal .

Jelentõs, civil kezdeményezés-
re létrejött program a Fénykö-
szöntõ Ünnep, melynek kereté-
ben december 28-án immár ha-
todik alkalommal tartják meg a
Fényünnepet, 29-én pedig a
nyolcadik Bortúrára kerül sor.
Mónus József, világrekorder táv-
lövõ íjász ismét velük lesz, hogy
bemutassa a závodi lövést. A kö-
vetkezõ nagy rendezvény február
második szombatján a falusi disz-
nóvágás lesz.

A mérlegház

A készülő tájház

A polgármesteri hivatal

és orvosi rendelő 

épületének homlokzata

és udvari része
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A Bonyhád Városi Tanuszoda 
nyitvatartási ideje az ünnepek alatt:

2019. december 23. (hétfõ)

2019. december 24-26.
(kedd, szerda, csütörtök)

2019. december 27-31.
(péntek, szombat, vasárnap, hétfõ, kedd)

2020. január 01. (szerda)

2017. január 02-05.
(csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

HÉTFÕ, SZERDA, 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK

KEDD

SZOMBAT, VASÁRNAP

09:00 – 18:00

ZÁRVA

09:00 – 18:00

ZÁRVA

09:00 – 18:00

06:00-07:30 és 17:30-22:00

17:30 – 22:00

09:00 – 18:00

Az uszoda nyitvatartási ideje 2020. január 6-tól:

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS

A Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft., mint felelõs szolgáltató felhívja fo-
gyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az intézmények figyelmét arra, hogy
a tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, az aknákban vagy a
fûtetlen pincékben lévõ vízmérõkben, sõt a falakon belüli vízvezeték-há-
lózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket,
hogy elkerüljük a fagy hatására bekövetkezõ mérõ-meghibásodásokat
és a jelentkezõ kellemetlenségeket, többletköltségeket.

Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg
csöpögõ víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biz-
tosra vehetõ, hogy elfagyott a mérõeszköz. A fagy elleni védekezésrõl csakúgy,
mint a mérõhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az in-
gatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 64. § (8) bekezdése szerint az elszá-
molás alapjául szolgáló fogyasztásmérõk és a leszerelésüket megakadályozó zá-
rak sértetlen megõrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérõ fagy
elleni védelméért a bekötési vízmérõ vonatkozásában a felhasználó, a mellék-
vízmérõ vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelõs. Továbbá a 70. § (2)
bekezdés e) pontja alapján a felhasználó részérõl szerzõdésszegésnek minõ-
sül, ha a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérõ elfagyás elleni vé-
delmérõl nem gondoskodik.

A hideg idõ hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott vízmérõk komoly ká-
rokat okozhatnak az ingatlanokban, a talajban, a fûtetlen pincékben. Nagy ösz-
szegû kiadásokat jelent a feleslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen ma-
gas helyreállítási költség, különösen igaz ez az épületekben keletkezett károk
esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse folyhat
el egy átlagos család napi vízfelhasználásának.

A kellõ gondossággal elvégzett fagy elleni
védelem a fogyasztónak nem csak köteles-
sége, de egyben érdeke is, hiszen néhány
lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár kelet-
kezzen értékeiben:

 Vízmérõ-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett akná-
ban lévõ vízmérõket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A ve-
zetéknek és a mérõórának is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie,
ilyen mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az jelenti a gondot,
hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, így a fedélen keresztül a
fagy mélyebbre tud jutni.

Rendszeresen ellenõrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk
arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, ha sérült, cseréljük, illetve alulról
hõszigetelni kell. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatetõ al-

jára rögzíteni. Az esetek döntõ hányadában ez megfelelõ védelmet biztosít, de
aki még óvatosabb, az a vízmérõt is leszigetelheti. Erre akár egy pléd vagy pa-
pírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre helyezni, így
a talajból felfelé áramló kevés hõt ott tartja.

 Pincék, fûtetlen helyiségek: Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is
ki vannak téve a fagyveszélynek a vízmérõk. Ebben az esetben mindenképp
ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, ki-
cseréljék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztá-
sát mérõ szerkezetet legtöbbször a közmûalagút és a folyosó mellett kialakított
tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség fel-
adata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében gyõzõdjünk
meg a helyiség nyílászáróinak épségérõl is. Ha a falban levõ vezetékben a hi-
deg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a
víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a prob-
lémát. Legtöbbször ugyanis egy fûtetlen helyiség falában fut a vezeték, amely-
ben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfûtése jelenti a megoldást.

 Épületek fagymentesítése: A télen nem lakott épületeknél vagy a falakon kívül
lévõ, illetve a nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén legbizto-
sabb módszer a víztelenítés. Elõször nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután
zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévõ víz ilyenkor az ürítõ szelepen keresztül
távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmen-
tes lesz, és tavaszig biztosan nem okozhat gondot a fagy. Ha késõn látunk hoz-
zá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordí-
tani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévõ jeget, majd ezt köve-
tõen elvégezhetjük a víztelenítést.

Javasoljuk, hogy a hidegre való tekintettel tegyék meg a szükséges óvintéz-
kedéseket, hogy elkerüljük a fagy okozta kellemetlenségeket. Különös tekintet-
tel azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy egyáltalán nem használ-
ják, illetve nyaralóknál, hétvégi házaknál. Mielõtt bárki szakemberhez fordul,
elõtte vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhetõ, hogy a fent
említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül.
Fontos, hogy a vízmérõt vagy a szabadon lévõ mûanyagcsöveket ne próbáljuk
nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérõt, illetve
a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvasszuk fel a benne lévõ vizet.

Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén, valamint további informá-
ciókért írjon az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címre, vagy tárcsázza ügyfélszol-
gálatunkat a 06-80/442-442 telefonszámon.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a vízmérõk ren-

deltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!

Az Ön víziközmû-szolgáltatója, a Mezõföldvíz Kft.
www.mezofoldviz.hu

A MEZÕFÖLDVÍZ KFT. FELHÍVÁSA A FAGYVESZÉLYRE 

Védekezzen aa ffagykár eellen!
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Szeretné Ön is egy rövid interjúban 
ingyenesen bemutatni vállalkozá-

sát? Kérjük, jelentkezzen 
a 06-20/466-2277-es 
telefonszámon vagy 

a vot7151@gmail.com címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél terjeszté-
sével kapcsolatos észrevételeit is.
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Októberi rejtvényünk megfejtése:
„Drágám, vigyázz az új kalapodra!”

A jobbra látható képen a nyertes Streicher Zita,
bonyhádi lakos veszi át a nyereményt Loch Gá-
bor üzlettulajdonostól. A nyeremény egy energia-
fogyasztásmérõ készülék volt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2020. január 31-ig, levelezõlapon kérjük postá-
ra adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok
Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56. Kérjük, ne fe-
lejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!

B E M U TAT J U K

a Color Klíma Centrumot
Loch Gáborral, a Color Klíma ügyvezetõjével beszélgettünk.
– A Völgységi Hírlevél 2013 novemberi számában a vállalkozá-
sodat már bemutattuk, ez a cikk ma is megtalálható a város
honlapján. (http://www.bonyhad.hu/contents/dokumentumtar/
volgysegi_hirlevel_2013_november_kicsi.pdf).Mi változott azóta?

– 2015 novemberétõl 14 év sikeres mûködtetése után átadtam
a bonyhádi Telenor üzlet üzemeltetési jogát, mert a Telenor
„nem engedte” az új üzlet üzemeltetési stratégiájában, hogy a
partnerei másfajta tevékenységet is folytassanak. A napele-
mes megújuló energiák a szenvedélyem, ezért a hõszivattyús
klímaszerelõ szakmámat választottam, azért is, mert hosszabb
távon is több potenciált láttam benne. 
Mindkettõ mûszaki termék, igen sok paraméterrel, ahhoz hogy az
ügyfél az épületei számára a legideálisabb, legkedvezõbb meg-
térülési megoldást kapja: legalább 2-3 órás igényfelmérés után le-
het csak körvonalazni! Ajánlott energetikai szakmérnök bevonásá-
val energia auditot végezni az épületeken! 

Fontos az ügyfél tudásszintjét is emelni,
mert nem ismeri a Dunning-Kruger: kezdõ
szakértõ függvény hatást, és pórul járhat!

Hogy dönteni tudjon, ajánlom a netes bön-
gészést, és a cégünk weboldalát:

www.energiapontneked.hu
Az újság terjedelmi akadályai miatt is ajánlom a teljes cikk
elolvasását weboldalunkon, melyen havonta tavaszig egy meg-
újuló energiás fûtéskorszerûsítési lehetõséget vizsgálunk meg H
tarifával, vagy napelemes beruházással kombinálva.
Cégünk fõ tevékenysége 2003-tól a hõszivattyús split klímák
telepítése. Az elmúlt 16 évben több mint 1600 készüléket te-
lepítettünk és további 400 magára hagyott split klímát tartunk
karban, biztosítjuk javításukat! 
A split klíma telepítés a legkönnyebben megvalósítható fûtési
célú beruházás, akár 4 óra alatt telepíthetõ, 220-250.000 Ft/db.
Egy családi háznál 2-4 készülék beüzemelésével kompromisszu-
mokkal kiváltható a fatüzelés, vagy a gázfûtés, és ugyanakkor
a páramentesítést, nyári klimatizálást is megoldja!
Uniós, államilag támogatott H (Hõszivattyús) tarifát lehet hoz-
zá igényelni, 43 Ft/kW helyett 31 Ft/kW tarifával üzemeltethetõ!
Ebben az esetben csupán16%-os a fûtésköltségünk az elektromos
fûtéshez képest! Azaz 100 Ft-ból 84 Ft a megtakarítás! Ha nap-
elemes beruházással kombinálják, akkor négyszer kisebb a
napelemes beruházási költség. 
Fisher, Fujitsu, Gree, Panasonic H-tarifás, levegõ-vizes hõszi-
vattyúkat, direktelpárologtatós hõszivattyús klímagépeket
forgalmazunk családi házakba a hõvisszanyerõs légcsator-
nás szellõztetõ rendszerekhez: hûtés, fûtés, páramentesítés!
Az általunk forgalmazott napelem rendszerek KIOTO Solár,
HUAWEI, LONGI Frónius Inverterrel.  
Cégünk bemutatóterme 8-10 készülék megtapinthatóságá-
val, a Telenor szaküzlet mögött, az udvar felõl, hátulról köze-
líthetõ meg.
Várjuk szíves érdeklõdésüket: info@energiapontneked.hu,
www.energiapontneked.hu, Mobil: +36209725511.
Loch és T. Kft., 7150 Bonyhád, Rákóczi Ferenc u. 3-5.

Streicher Zita nyertes és Loch Gábor üzlettulajdonos


