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BerBer uházásokban bővelkuházásokban bővelkedikedik
ez az év Bonez az év Bon yhádon yhádon 

Folytatódnak a veszélyhelyzet elõtt elkezdett fejlesztések

BONYHÁD Március 11-tõl alapvetõen
megváltozott az élet a koronavírus-jár-
vány megjelenésével. Az önkormány-
zatok – így a bonyhádi is – elsõsorban
a veszélyhelyzet elõidézte feladatok
körültekintõ, gyors ellátására fordítot-
ták energiáikat. Megfeszített tempót
és munkát kívánt, hogy ezzel egy-
idõben azokat, a veszélyhelyzet beáll-
ta elõtt megkezdett beruházásokat, fo-
lyamatban lévõ fejlesztéseket is szem
elõtt tartsák, koordinálják, amelyek
Bonyhád és a térség javát szolgálják. –
Soha nem látott kihívás elé állított min-
ket a kialakult járványhelyzet, még
nem beszélhetünk múlt idõrõl, de min-
denképpen bizakodásra ad okot a fer-
tõzések csökkenõ tendenciája. Annál
is inkább, mert a Bonyhádi Járásban
nem volt és most sincs igazoltan fertõ-
zött beteg – nyilatkozta Filóné Ferencz
Ibolya. Bonyhád polgármestere részle-
tezte, az év elején elfogadott költség-
vetést is felülírta a járvány: olyan kiadá-
sok jelentkeznek – mind a mai napig
–, amelyeket természetesen nem ter-
vezhettek be a 2020-as, erõs pillére-

ken álló, a város történetének egyik
legjobb költségvetésébe. Az eddigiek-
ben szükséges átcsoportosítások
megtörténtek, a város gazdálkodása
továbbra is stabil lábakon áll, a mûkö-
dés biztosított – tette hozzá a polgár-
mester, aki ezúton is megköszönte va-
lamennyi kollégája lelkiismeretes, sok-
szor erõn felüli és megváltozott körül-
mények között végzett munkáját. A fej-
lesztésekhez visszatérve azt mondta,
napi szinten egyeztet az érintett sze-

replõkkel, valamennyi beruházás a ter-
vezett ütem szerint, rendben halad.

Újabb ipari csarnokok épülnek
Az önkormányzat 51%-os tulajdonában
lévõ Bonyhádi Ipari Park Kft. 480 mil-
lió Ft támogatást nyert el a TOP-1.1.1-
15-TL1-2016-00004 számú pályázat-
tal, amelyhez jelentõs önerõt is biztosí-
tanak a társaság vállalkozó tagjai. 

Folytatás a 2. oldalon
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A Bonyhádi Ipari Park Kft. 480 millió forint támogatást nyert el TOP-os pályázaton, amelynek eredményeként egy 3,5

hektár területű új iparterület jön létre. Az alapkőletételen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért

felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere, Sebestyén Mik-

lós, a BIP Kft. ügyvezetője és Simcsik Norbert, a kivitelező PSN Kft. ügyvezetője helyezte el az időkapszulát.



Folytatás az 1. oldalról
A fejlesztés eredményeként egy 3,5
hektár területû, Dombóvári elkerülõ
útra csatlakozó iparterület jön létre,
ahol öt fejlesztési egység - 4 csarnok,
valamint 1 közmûvesített telek - kerül
kialakításra. A megépülõ ipari csarno-
kok hasznos alapterülete összesen
3.286 négyzetméter. A kivitelezési
munkálatokat 2020 tavaszán a terve-
zést követõ közbeszerzési eljárás
nyertese, a PSN Építõ Kft. megkezd-
te. A beruházás várható befejezése
2020. év vége. 

A 3,5 hektáros iparterület alapkõ-
letétele és egyúttal a négy ipari csar-
nok építésének ünnepélyes elindítá-
sa alkalmából tartott május 19-ei
programon Filóné Ferencz Ibolya,
Bonyhád polgármestere, Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikáért felelõs
államtitkár, a térség országgyûlési
képviselõje és Sebestyén Miklós, a
BIP Kft. ügyvezetõje emelte ki beszé-
dében a beruházás gazdaságfejlesz-
tést és munkahelyteremtést szolgáló
hatásait. Ezt követõen került sor az
idõkapszula elhelyezésére, amelynél
Simcsik Norbert, a kivitelezõ PSN Kft.
ügyvezetõje is közremûködött.

Szép környezet fogadja Váralján
a táborozókat, kirándulókat 
Egy TOP projekt eredményeként a
Váraljai Ifjúsági Tábor már nemcsak az
iskolásokat szolgálja. Létrehoztunk
egy bakancsos és bringás turisták szá-
mára szolgáló turisztikai attrakciót, ját-
szóterek, kültéri fõzõ- és étkezõhelyek
létesültek, míg a parkerdõben egy
száz négyzetméteres fogadótér a hor-
gásztó mellett, esõbeállók, tûzrakóhe-
lyek – padokkal és asztalokkal – kerül-
tek kialakításra. A korszerûsítés elsõ
ütemében saját beruházásként a 12
szállásegységbõl háromban 12 férõ-
helyes színvonalas, egész évben hasz-
nálható bakancsos házakat alakítot-
tunk ki. A felújítás második szakaszá-
ban – amely idén folytatódott – a tábo-
ri szálláshelyekbõl további 6 házat újí-
tottunk fel. A tetõszerkezettõl a hom-
lokzati vakoláson és a nyílászárók cse-
réjén át a gépészetig, valamint a tábo-
rozást késõ õszig lehetõvé tevõ fûtési
rendszer kialakításáig, számos mun-
kafolyamat valósult meg. A júniusban

induló tábori szezonban a látogatók
már a kívül-belül megszépült épülete-
ket vehetik igénybe. Felkészültünk a
fogadásukra, reményeink szerint az
élet is lehetõvé teszi mindezt.

Jól haladnak a szakemberek 
a Perczel-kastély 
és a sportpálya felújításával is
Mint ismeretes, Bonyhád Város Ön-
kormányzata a 1048/2019. (II. 18.)
kormányhatározat értelmében
1.567.180.000-, forint sportinfrastruk-
túra fejlesztési célú támogatásban ré-
szesült, amelynek keretében felújítás-
ra és részbeni átalakításra kerül a
Perczel u. 44. szám alatti Perczel Kú-
ria és Park, valamint a Városi Sportpá-
lya. A Perczel-kúria felújítására a terve-
zést, engedélyeztetést és közbeszer-
zési eljárást a kivitelezõ kiválasztására
már 2019-ben lefolytattuk. A felújítás
befejezése 2020. október 31.

A bonyhádi mûemléki védelem alatt
álló épület felújításának fõbb mûsza-
ki tartalma: a fõépület rendezvény-
központtá alakítása, a belsõ udvar fe-
lõli kortárs szélfogóval történõ bõvíté-
se, a nyílászárók és a tetõhéjazat cse-
réje, az udvari épületben szálláshe-
lyek, belsõ parkolók kialakítása. A
rossz állapotú kerítés átépítése, felújí-
tása is a fejlesztés célja. A parkban
megújulnak a növényfelületek (rész-
ben újra telepítéssel) és új térkõ-
burkolatok is készülnek. 

A kivitelezés során számos látvá-
nyos, és a külsõ szemlélõ számára
kevésbé látható részfeladat már befe-
jezõdött: elkészültek mind az utcai,
mind az udvari épületen a tetõ- és fö-
démszerkezet megerõsítési munkála-
tai, új cserepezés, bádogozás került
rá. A pinceszinten az alapozási, míg
a két épületen az alap és a koszorú
szinti megerõsítési munkálatok is le-
zárultak. Megkezdõdött a vakolás, és
már dolgoznak a gépész, valamint a
villamossági szakkivitelezõk. Az ud-
varban már megkezdték a térköve-
zést, a járdák és a parkolók építését,
valamint a kerítés felújítását.

A városi sportpálya fejlesztését egy
hosszadalmasabb engedélyezési el-
járás elõzte meg, de itt is egy sikeres
közbeszerzési eljárásról számolha-
tunk be. Az SZ+C Stúdió Kft. lett a ki-
vitelezõ, akinek a munkaterületet feb-
ruárban adtuk át, a teljesítési határide-
je 2020. október 22. A tervezés so-
rán célunk volt egy olyan komplex
sportinfrastruktúra kialakítása, amely
lehetõvé teszi, hogy minél szélesebb
sportági kör követelményeinek, fel-
tételeinek feleljen meg, és egyúttal
egy kisváros lakosságának szabad-
idõs sportolási igényeit a lehetõ leg-
teljesebb módon szolgálja ki.

Röviden a mûszaki tartalomról: le-
látó épület bõvítése új öltözõkkel,
technikai helyiségekkel, energetikai
korszerûsítése. A lelátó befogadóké-
pességének növelése 296 fõre, új

karbantartó épület építése, meglévõ
öltözõ épület bõvítése. A meglévõ
centerpályát felújítjuk, vízelvezetés-
sel, öntözõrendszerrel, pályavilágítás-
sal, 9300 négyzetméter élõfüves fe-
lülettel. A centerpálya körül egy új,
rekortán burkolatú, 6 sávos futópálya
kerül kialakításra, továbbá az ugró és
dobó atlétikai ágak fogadására alkal-
mas 900 négyzetméteres felület is
része a beruházásnak. A labdarúgó-
kat szolgálja az élõfüves edzõpálya,
vízelvezetéssel, öntözõrendszerrel,
pályavilágítással, 5300 négyzetmé-
ter élõfüves felülettel. Az utánpótlás-
nevelés érdekében, egy sikeres pá-
lyázat után az MLSZ-nél egy nagypá-
lyás mûfüves létesítmény megépíté-
sére nyertünk támogatást. 

Folytatás a 3. oldalon
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Mindezen építményekhez társul
egy 2800 négyzetméteres, 48 állá-
sú parkoló, kerékpártárolóval, vala-
mint kerítésrendszer, és kamerák vé-
dik majd a megújuló sportinfrastruk-
túra beruházásunkat.

Akárcsak a Perczel-kúriánál, itt is
arról tudjuk tájékoztatni önöket, hogy
jó ütemben halad a sportpálya kivite-
lezése. A futópálya talajstabilizációja,
az új kerítés és a kiszolgáló épület fa-
lazata már elkészült. 

A meglévõ épületben, ahol a szol-
gálati lakások felújítása mellett új ven-
dégöltözõ kerül kialakításra a vakolá-
si munkálatok befejezõdtek és az új
tetõcserép is felkerült az épületre. Az
összefoglaló cikk elkészültekor az
alap gépészeti és villamossági sze-
relések vannak napirenden, továbbá
a külsõ közmûépítés, az út, valamint
a parkoló talaj megerõsítési munkála-
tai folynak.

A József Attila utca lakói régóta
vártak erre a beruházásra
A képviselõ-testület még 2019-ben
döntött a József Attila utca felújításá-
ról, mivel az út mostani burkolata a
'70-es évek elején, a szennyvíz és az
ivóvíz hálózat kialakítását követõen
épült, a mai napig meglévõ beton
elemekbõl. A beruházás becsült ér-
téke meghaladta a 100 millió forintot,

ezért pályázati forrást is igyekeztünk
igénybe venni. Sikerrel jártunk:
2019 augusztusában a Belügymi-
nisztérium 30 millió forint támoga-
tásban részesítette az önkormányza-
tot. Az év elején lefolytatott közbe-
szerzési eljárást követõen a kivitele-
zõ KÉSZ Kft. feladata a teljes útbur-
kolat cseréje és az alatta lévõ vízi
közmûvek rekonstrukciója is, azaz a
meglévõ régi, elavult anyagú ivóvíz-
és szennyvízvezeték csõanyagok
cseréje, valamint a csapadékvíz el-
vezetõ rendszernek, az utca teljes
hosszban történõ kiépítése. Mint azt
bizonyára már megtapasztalták: a
munkálatok javában zajlanak, sõt, az

ivóvíz-rekonstrukciós részfel-
adat már befejezõdött és kiépült
az új ivóvízhálózat. A beruházást
2020 november végéig kell be-
fejezze a kivitelezõ, addig is kér-
jük a lakók és az arra közleke-
dõk megértõ hozzáállását és tü-
relmét.

A szakiskola és az ifjúsági 
étterem épülete is
új külsőt ölt
További két önkormányzati tulaj-
donú épület újul meg idén Bony-
hádon, a Jókai u. 3. szám alatti
iskola, jelenleg a Szekszárdi SZC
Perczel Mór Szakképzõ Iskolá-
nak helyt adó épület, valamint a
Fáy u. 34-ben található Széche-
nyi iskola (Ifjúsági) étterem. A be-
ruházás 400 millió forint támo-
gatásban részesült. Az energeti-
kai korszerûsítés révén az épüle-
teken teljes nyílászáró csere,
homlokzati- és tetõszigetelés, fû-
téskorszerûsítés valósul meg 31
kW teljesítményû napelemekkel
kiegészítve. Az építés a szakisko-
lánál már március végével meg-
kezdõdött, az étterem felújítása
júniusban indul. A kivitelezés ha-
tárideje 2020. október 29.

A családok közkedvelt helye 
lehet a pihenőpark
Lakossági és közösségi felmérés-
re alapozva készült el a Bonyhádi
Helyi Közösségi Fejlesztési Straté-
gia. A felmérés is megerõsítette az
önkormányzat és a lakosság közös
igényét, hogy épüljön egy minden
korosztályt vonzó, játékra, kikap-
csolódásra, összejövetelre alkal-
mas, valamint mozgásra is ösztön-
zõ szabadidõs- és rekreációs célú
park. Erre a legalkalmasabb hely-
szín a város központi részén talál-
ható régi strand területe. A jó pél-
dákat megvizsgálva és a helyi igé-
nyeket figyelembe véve terveztük
meg a közel fél hektáros rész akti-
vitásait. A kerítéssel is védett terü-
leten egy hatalmas játszótér, a ti-
nédzsereket kiszolgáló skate-park,
az idõsebb korosztály számára is
használható fitnesz eszközpark,
kültéri asztalitenisz valósul meg. To-
vábbá épül közösségi fõzõhely, ki-
helyezünk fedett asztalokat, illetve
padokat. Mindezeket a meglévõ te-
repelemekhez igazítva, egy rende-
zett sétány köti majd össze, fákkal,
bokrokkal körülölelve. A beruházás
teljes összege meghaladja a 100
millió forintot, amelybõl 74 millió fo-
rint a TOP - CLLD pályázat támoga-
tása, a fennmaradó összeget Bony-
hád város biztosítja. A közbeszer-
zési eljárás a napokban szerzõdés-
kötéssel zárult, így a kivitelezési
munkák hamarosan megkezdõd-
nek. Ez a fejlesztés hozzájárul a he-
lyi közösségek együttmûködésé-
hez, színteréül szolgálhat számos
civil kezdeményezésnek, rendez-
vénynek.

A helyi termelőket segítjük 
a központ létrehozásával
Célegyenesbe ért az Agrárlogiszti-
kai központ beruházás is, közbe-

szerzési eljárás során a kivitelezõ
kiválasztása zajlik jelenleg. Az en-
gedélyes terv szerint a csarnok-
épület 48,30 méter x 29,91 méter
befoglaló méretben, acél tartószer-
kezettel készül, hasznos alapterüle-
te 954,77 négyzetméter, míg
101,41 négyzetméter összterüle-
ten három fedett rakodótér várja a
termelõket. Az Agrárlogisztikai köz-
pont szolgáltató tevékenysége a
helyi mezõgazdasági termelõk ál-
tal elõállított termékek elsõdleges
feldolgozására, tárolására, hûtve tá-
rolására terjedhet ki. 
A TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00006
számú projekt Európai Uniós támo-
gatással valósul meg 450 millió fo-
rint összegben.

A regionális 
szennyvízrendszer-tisztítási 
hatékonyságot növeli a program

Végül, de jelentõségét tekintve nem
utolsó sorban a szennyvíztelep-fel-
újításának jelenlegi állapotáról tájé-
koztatjuk önöket. KEHOP pályáza-
ti támogatással indult 2018-ban a
Mezõföldvíz Kft. üzemeltetése alatt
álló Bonyhádi Szennyvíztisztító Te-
lep és a Bonyhádi Regionális
Szennyvízrendszer hálózatának re-
konstrukciója, amelynek összkölt-
sége 1,7 milliárd forint. A projekt el-
sõdleges célja a szennyvíztisztítás
hatásfokának javítása. A fejlesztés
a telep épületeinek, létesítményei-
nek, úgynevezett mûtárgyainak és
szolgáltatásának régóta várt javulá-
sát eredményezi. Április 30-án in-
dult a próbaüzem, amely fél évet
vesz igénybe. A beruházás hozzá-
adott értéke továbbá a regionális
szennyvízrendszer-tisztítási haté-
konyság növelése is, hiszen Bony-
hád mellett Cikó, Kakasd, Kis-
mányok és Nagymányok is érintett
a programban.

A szakiskolai épület is megújul

Zajlik a munka a József Attila utcában
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– Bátaapátiban a lakosság jól
tûrte a koronavírus járvány miatt
kihirdetett veszélyhelyzet „meg-
próbáltatásait”, korábban egy
lakos került otthoni karanténba,
aki kamionos és Olaszország-
ból tért haza – mondta Krachun
Szilárd, a település polgármes-
tere. 

– Többször tájékoztattuk az
itt élõket arról, hogy milyen se-
gítséget tud az önkormányzat
felajánlani, itt természetesen fõ-
ként bevásárlásról, gyógyszerki-
váltásról volt szó, illetve meleg
ebédrõl is gondoskodtunk an-
nak, aki azt igényelte. Kevesen
éltek ezekkel a lehetõségekkel,
úgy látszik a család, a hozzátar-
tozók nagyrészt ellátták, ellátják
az idõs családtagokat. 

– Az óvoda konyhájáról tíz
óvodás és tizennégy iskolás
gyermek számára biztosítottunk
étkezést. Ez mellett személyes
gondoskodás keretében nyúj-
tott étkeztetési települési támo-
gatást 10 lakosunk vett igény-
be.

– Segítve a lakosság védekezé-
sét maszkot és kézfertõtlenítõt
is adtunk, már akkor, amikor
ezeket még nehéz volt besze-
rezni, mert gyorsan hiánycikké
váltak. Emellett fertõtlenítettük
a játszóteret is. Rendben mû-
ködik az orvosi rendelõ és a hi-
vatal is, természetesen a mun-
kához szükséges védõeszkö-
zökrõl az önkormányzat gon-
doskodik – tette hozzá végül
Krachun Szilárd.

B ÁTA A PÁT I
– Egy Mercedes Vito kisbuszt
kaptunk, a Magyar Falu Program
keretében pályáztunk erre, és
most vettük át, május elsején –
számolt be az örömhírrõl Csibi
Zsolt, Bonyhádvarasd polgármes-
tere. – Nagy segítség ez a falu-
nak, ezzel tudjuk most  kiszállíta-
ni például a meleg ebédet az idõ-
seknek, akik ezt igényelték, illet-
ve a gyógyszereiket is házhoz
visszük, hogy lehetõleg ne kelljen
kimozdulniuk otthonról. Egyéb-
ként ez már a járvány elõtt is mû-
ködött nálunk, az idõseknek, be-
tegeknek kiváltotta a falugondnok
a recepteket. Jelenleg huszon-
négy ebédet viszünk Bonyhádról.
Korábban Kisdorogról hoztuk, de
ott most épp átépítik a konyhát –
tette hozzá a polgármester.

Csibi Zsolt elmondta, hogy
Bonyhádvarasdon is türelmesen
viselték az emberek a veszélyhely-
zettel járó új szabályokat és korlá-
tozásokat, nem volt különösebb
gond ezzel. Náluk is voltak külföld-
rõl hazatérõ lakosok, akiknek két
hétig otthon kellett tartózkodniuk

karanténban, sõt, most is van egy
karanténos. De ezzel az önkor-
mányzatnak nincs feladata, a
rendõrség ellenõrzi a karantén-
szabályok betartását. Persze,
azért jó, ha tudnak róla, bár hiva-
talos értesítést ezekrõl nem kap-
tak. Bonyhádvarasdon is kinyitott
a kocsma, amint a központi ren-
delkezések ezt lehetõvé tették. A
hivatal és az orvosi rendelõ is mû-
ködik, persze a járvány hozta sza-
bályokkal, azaz mindig elsõ a tele-
fonos egyeztetés.

B O N Y H Á DVA R A S D

C I KÓ
– Cikóra is érkeztek haza kül-

földön munkát vállalók. Németor-
szágból öten jöttek a járvány kitö-
rését követõen, de nem volt velük
semmi gond, betartották a sza-
bályokat – mondta kérdésünkre
Molnár Józsefné polgármester. –
Kisebb, félelembõl adódó ellenér-
zést viszont az okozott a lakos-
ság körében, hogy néhányan
még ezt követõen is ingáztak
Ausztriába, akik ottani húsipari
cégeknél dolgoztak. De nem lett
ebbõl sem baj, koronavírust nem
hozott szerencsére senki a falu-
ba. A gyerekeket is sikerült ott-
hon tartani, megértették a csalá-
dok ezeknek az intézkedéseknek
a fontosságát – tette hozzá a pol-
gármester.

Cikón is segítenek az idõsek-
nek, aki ezt igényli, annak bevá-
sárolnak, kiváltják a gyógyszere-
iket, hogy ne kelljen emberek kö-
zé menniük, s ezzel kizárják a fer-
tõzés lehetõségét. Maszkokkal is
mindenkit elláttak, a varrni tudó
asszonyok 1500 ilyen védõesz-
közt készítettek. 

– Ezúton is köszönöm a mun-
kájukat, illetve az egész lakosság-
nak a pozitív hozzáállást, türelmet
– mondta Molnár Józsefné. –
Persze, mindenki unta már a be-
zártságot, ezért a Cikót ölelõ szép
vidéken, erdõkben sokan túráz-
tak is, ez nem volt tiltott. Bízunk
benne, hogy most már tovább
enyhítik a szabályokat és lassan
visszatér minden a régi kerékvá-
gásba. Dolgozni is egyre többen
visszamennek, ezért az óvoda is
fogad már gyerekeket.

– Nyugisan telt Grábócon az el-
múlt két-két és fél hónap, nem
volt szükség semmilyen helyi ren-
delkezésre, intézkedésre az or-
szágosan kiadott szabályokon kí-
vül – válaszolta kérdésünkre
Vincze Kálmán polgármester. –
Az emberek higgadtan viselked-
tek, elfogadták a helyzetet, betar-
tották az elõírásokat, sõt, még
most is betartják, hiszen a védõ-
eszközök használatára, vagy a
boltban való viselkedésre vonat-
kozó szabályok még nem is vál-
toztak. Jobb is az óvatosság egy-
elõre – folytatta a polgármester. 

– Grábóc nagyon kicsi telepü-
lés, nincs se óvoda, se iskola, de
még kocsma sincs, csak egy bol-
tunk van. Úgyhogy a két-három
hete életbe léptetett enyhítések a
mi életünkön nem is változtattak.
Az iskolásaink kapják minden nap
az ebédet, vannak, akiknek szoci-
ális alapon, alanyi jogon ingyene-
sen jár, és vannak, akiknek a szü-
lei ezt igényelték, mert dolgoznak.
A 65 év feletti lakosok közül eddig
senki sem kérte a meleg ebédet,

ezt a családok megoldották, illet-
ve pont most jelezte egy idõs bá-
csi az igényét. Természetesen
nincs akadálya, ha már a gyere-
keknek úgyis szállítják az ételt.
Egyébként az önkormányzat be-
vásárlásban, gyógyszerek kiváltá-
sában, illetve bármi egyéb téren is
igény szerint segítette az idõse-
ket. A boltosunk is vállalja, hogy
meghozza a gyógyszereket, hi-
szen õ úgyis rendszeresen megy
a városba árubeszerzés miatt –
tette hozzá Vincze Kálmán.

G R Á B Ó C
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– Izményben már vagy tíz éve be-
vett szokás volt, hogy az idõseket
egyszer egy héten elvittük a falu-
busszal Bonyhádra a Tesco-ba, a
piacra vagy igény szerint másho-
vá heti nagybevásárlásra – mond-
ta Kelemen Ferenc polgármester.
– Ez most annyiban változott,
hogy listát írnak a szükséges dol-
gokról, és a falugondnok megy
bevásárolni, illetve a recepteket is
kiváltja, elhozza a gyógyszereket,
és ebédet is visz annak, aki igény-
li. Nagyon simán ment nálunk min-
den, semmi fennakadás nem volt.
Az emberek megértették, elfogad-
ták a szükséges intézkedéseket,
nem panaszkodtak, köszönet jár
érte. Izménybõl is elég sokan dol-
goznak külföldön, korrekt módon
jártak el õk is. Többségük még
külföldrõl felhívott, hogy mi a hely-
zet itthon, milyen feltételekkel lehet
hazajönni, de olyan is volt, aki a ha-
zaérkezése után hívott, hogy meg-
jött, mi a teendõ. Letöltötték az ön-
kéntes karantén két hetét, nem
volt semmi probléma – tette hoz-
zá a polgármester.

– Szép, új orvosi rendelõnk van,
tavaly adtuk át, hetente egyszer
rendel itt a Bonyhádról kijáró dok-
tornõ az ismert megszorításokkal,
azaz csak telefonos egyeztetés
után lehet személyesen a rende-
lõbe menni. A kocsmánk koráb-
ban bezárt, az önkormányzat
megvásárolta az épületet, hogy
biztosíthassunk a fiatalok számára
valami kulturált szórakozóhelyet.
Szeretnénk, ha ez késõbb egy
bérlõ segítségével mûködhetne –
mondta Kelemen Ferenc.

I Z M É N Y
– Nálunk is voltak néhányan ka-
ranténban, mert külföldi munká-
ból tértek haza – tájékoztatott
Klein Mihály polgármester. – Az
érintett három ember jelentke-
zett a határon, ezért kerültek ott-
honi karanténba, ám az önkor-
mányzat sokáig errõl nem is tu-
dott, így az ellátásukban sem tu-
dott már segíteni. Szerencsére
kiderült, hogy nem fertõzöttek.
Ettõl eltekintve rendben ment
minden, a korlátozásokat a la-
kosság tudomásul vette, az em-
berek túlnyomó része betartotta
a szabályokat, alig egy-két eset
volt, amikor valakit figyelmeztet-
ni kellett, mert nem a megenge-
dett idõben tartózkodott a bolt-
ban vagy az utcán.

Az idõsebb korosztálynak segí-
tett az önkormányzat, illetve a
hozzátartozók a szükséges bevá-
sárlás, gyógyszerbeszerzés,
egyéb ellátás ügyében, így a 65
év felettiek tényleg nem nagyon
mozdultak ki az otthonukból az
elmúlt hónapokban. Helyettesí-
tõ orvos rendel a faluban heten-

te háromszor, természetesen itt
is csak telefonos egyeztetés után
lehet a rendelõbe menni. Kis-
dorogon folyamatosan mûködött
az óvoda, de csak ügyeleti ellá-
tást, gyermekfelügyeletet biztosí-
tottak azoknak, akik ezt kérték.

– Köszönöm a falu lakosságá-
nak a pozitív hozzáállást, ennek is
köszönhetõ, hogy a településün-
ket eddig elkerülte a koronavírus.
Bízom benne, hogy ez így is ma-
rad – tette hozzá Klein Mihály pol-
gármester.

K I S D O RO G

K I S M Á N YO K
– Kismányok bekerült a vírus-
teszt programba, így húsz em-
bert hívtak be vizsgálatra a falu-
ból – mondta Bõte István pol-
gármester. – Pozitív persze nem
volt köztük, de így legalább mi is
kivettük a részünket ebbõl az or-
szágos felmérésbõl. Karanténo-
saink is voltak, akik a járvány hí-
rére külföldrõl hazajöttek, de ez
nem okozott semmilyen problé-
mát a falunak. Az emberek fe-
gyelmezetten alkalmazkodtak az
új körülményekhez, betartották
a szabályokat a boltban, az ut-
cán, s csak indokolt esetben
mozdultak ki.

– Szerencsénk volt azzal,
hogy pont ez év elejétõl lépett
munkába nálunk egy falugond-
nok, aki nagy segítséget jelen-
tett az idõsek ellátásában – foly-
tatta a polgármester. – Hetente
kétszer ment bevásárló körútra,
házhoz szállította a kért dolgo-
kat, illetve kiváltotta a gyógysze-
reiket. Ebédet nem kértek, ezt
megoldották a családok. Édes-
anyám varrt szájmaszkokat, eze-

ket is a falugondnok osztotta ki
az idõseknek.

Óvoda nincs Kismányokon, öt
kisgyerek járt innét még a jár-
vány elõtt Nagymányokra. Ez
persze  a veszélyhelyzet kihirde-
tése után szünetelt, most indul-
nak újra mindenütt az óvodák. A
háziorvosi ellátás mûködött, az
ismert szabályok betartásával
hetente kétszer volt rendelés. A
védõnõi szolgálat is újraindult
május 18-án – újságolta öröm-
mel Bõte István.

– Kisvejkén fegyelmezetten visel-
kedtek az emberek a koronavírus
járvány miatt bevezetett veszély-
helyzet idõszaka alatt - mondta 
Farkas Jókai Noémi polgármester.
- Helyi, külön szabályozásra nem is
volt szükség, mindenki igyekezett
betartani az életbe lépett új szabá-
lyokat. Természetesen az önkor-
mányzat minden lehetõ módon tá-
jékoztatta az itt élõket az aktuális in-
formációkról, illetve segítettünk,
akinek kellett, aki igényelte - tette
hozzá a polgármester.

Mint elmondta, volt az elsõ idõ-
szakban két külföldrõl hazatért la-
kos, akiknek hatósági karantént
rendeltek el, de õk is felelõsség-
teljes magatartást tanúsítottak.
Egyikük a családjától is elszepa-
rálva, külön házban tudta letölte-
ni a két hetet, s a család gondos-
kodott az ellátásáról, a másikuk-
nak az önkormányzat is segített,
hogy a bezártság mellett megkap-
ja a szükséges ellátást.

– Az idõseknek, krónikus bete-
geknek kiváltottuk, házhoz vittük
a gyógyszereiket – ez egyébként

már korábban is így volt -, igény
szerint a bevásárlást is megoldot-
tuk. Eleinte még gondot okozott,
hogy a településen átmenetileg
nem volt falugondnok, de idõköz-
ben egy kinevezéssel ez az aka-
dály is elhárult. Jó hír, hogy igé-
nyeltük és meg is kaptuk a lehe-
tõséget három újabb közfoglal-
koztatott felvételére, úgyhogy jú-
nius 1-tõl már hatan dolgoznak
Kisvejke rendben tartásán, szé-
pítésén, virágosításán - tette hoz-
zá Farkas Jókai Noémi. 

K I S V E J K E
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Braun János László polgármes-
terrel május 8-án beszéltünk tele-
fonon. Akkor mondta, hogy ép-
pen két napja van egy új karanté-
nos a faluban, aki külföldrõl tért
haza. Egyébként náluk is rend-
ben zajlottak az események a ve-
szélyhelyzet kihirdetése óta. Az
idõsek kicsit féltek eleinte, de sze-
rencsére az kezdeti ijedtségnél
kisebb lett a baj. Mindenki betar-
totta a szabályokat, a boltban is fe-
gyelmezetten viselkedtek az em-
berek. Szervezett bevásárlásra
nem nagyon volt igény, ezt a csa-
ládok megoldották.

– Vásároltunk háromszáz masz-
kot, az idõseknek juttattunk ezek-
bõl, illetve mindenkinek, aki igé-
nyelte – tette hozzá a polgármes-
ter. – Bár az iskolánk nem mûkö-
dik, a konyhája igen, innét szállí-
tunk 32 idõs lakosunknak napon-
ta meleg ebédet, illetve 22 iskolás
és óvodás gyermek is kap ételt, õk
vagy a szüleik az önkormányzatnál
vehetik át az adagokat. A helyiek
ellátása mellett Kisvejkére is innét
visznek meleg ételt.

Braun János László elmondta
továbbá, hogy Lengyel viszony-
lag ismert turistacélpont elsõsor-
ban Annafürdõ miatt, de a Gyulaj
Zrt. ezt bezárta, így a kirándulók
hada sem okozott gondot, illetve
plusz fertõzésveszélyt a falunak.
Egy friss információt is megosz-
tott lapunkkal: most zajlik a falu
vízellátását szolgáló hidroglóbusz,
azaz víztorony néhány hétig tartó
felújítása, és kéri a lakosság türel-
mét, mert nyomásingadozások
elõfordulhatnak emiatt.

L E N GY E L
– Természetesen alapjaiban
megváltoztatta az emberek életét
Mórágyon is a járvány miatt kihir-
detett veszélyhelyzet – mondta
Glöckner Henrik polgármester. –
De higgadtan tudomásul vették,
és betartották a szabályokat. Per-
sze az elsõ 1-2 napon még szok-
ni kellett, de aztán belerázódott
mindenki az új rendbe. Azt kell
mondjam, hogy rendben, gond
nélkül vészelte át a falu ezt az idõ-
szakot. Az önkormányzat szerzett
be maszkokat, az idõseket ezek-
kel ellátta, és természetesen in-
téztük igény szerint a bevásárlást,
gyógyszerkiváltást, ebédet. 

– Mórágyon van iskola, a tech-
nikai feltételek megvoltak a távok-
tatáshoz, és – amennyire én tu-
dom – rendben mûködik is a do-
log, ebbe is beleszoktak a taná-
rok, gyerekek. Az óvodai gyerek-
megõrzésre sokáig nem volt
igény, most már van bent két ki-
csi, mert a szülõk dolgoznak.

– A hivatal folyamatosan mûkö-
dött, rövid ideig a távmunkát is ki-
próbáltuk. Végül a kollégákkal ar-

ra jutottunk, hogy hatékonyabb a
benti munka. A közvetlen ügyinté-
zés persze jelentõsen lecsök-
kent, de én mindenképpen a
helyzet pozitív hozadékénak te-
kintem, hogy az elmúlt idõszak-
ban gõzerõvel és nyugodtan tud-
tunk dolgozni. Így több pályázat-
tal is elkészültünk, s ezeket sike-
rült beadni. Intéztük ezen kívül a
színpad-beruházásunk bonyolult
engedélyezését, úgyhogy hama-
rosan elkezdõdhet a kivitelezés –
fejezte be Glöckner Henrik 

M Ó R Á GY

NAGY M Á N YO K
– Rend és nyugalom van
Nagymányokon – mondta Karl
Béla polgármester. – Nálunk
nem volt szükség semmilyen
helyi szigorításra a járványve-
szély miatt az országos, általá-
nos korlátozásokon felül. Az
emberek megértették ezek fon-
tosságát, és túlnyomórészt be
is tartották a rendelkezéseket.
Legfeljebb egyszer-kétszer kel-
lett gyerekekre rászólni, hogy
ne csatangoljanak az utcán,
nem azért van az iskolai szünet.
Szóval alapvetõen jól fogadta a
lakosság a helyzetet és rend-
ben zajlott minden eddig – tet-
te hozzá. 

Otthoni karanténba ketten
kényszerültek, akik külföldrõl
tértek haza, ezzel sem volt
gondja az önkormányzatnak, hi-
szen a szabályok betartását ez
esetben a rendõrség ellenõrzi.

Karl Béla elmondta továbbá,
hogy Nagymányokon helyi intéz-
kedés született a közterületek
frekventáltabb részeinek fertõt-
lenítésérõl, vagyis ahol általában

sok ember megfordulhat, ott he-
tente kétszer fertõtlenítõ perme-
tezést végeznek. Így például a
boltok, az egészségügyi és szo-
ciális intézmények környezeté-
ben, a buszmegállóknál és a
vasútállomásnál, a posta, a
bank, a piac és a polgármeste-
ri hivatal környékén, illetve a
közterületi bútorok, pihenõpa-
dok, játszóterek környezetében
is. Az idõsotthont, azaz az Õszi-
kék Szociális Intézményt és kör-
nyezetét a Magyar Honvédség

katonái fertõtlenítették az erre
meghirdetett országos program
keretében.

Természetesen Nagymányo-
kon is különös figyelemmel vol-
tak a 65 év felettiekre, az õ ellá-
tásukról igény szerint gondos-
kodtak. Textil maszkokat az óvó-
nõk varrtak, bõséges mennyi-
ségben álltak és állnak ezek
rendelkezésre. Az óvoda egyéb-
ként mûködik, azaz vigyáznak
az olyan gyermekekre, akiknek
a szülei a munkájuk miatt nem
tudják megoldani az otthoni fel-
ügyeletet.

– A piac már korábban újra in-
dulhatott volna az országos ren-
delkezések szerint, de én úgy
gondoltam, hogy jobb ezzel
még várni egy kicsit – mondta a
polgármester.

***
Az önkormányzat hivatalos tájé-

koztatót tett közzé arról a május
15-én kelt polgármesteri határo-
zatról, miszerint az országos eny-
hítésekhez igazodva május 18-tól
megnyitották a piacot, a játszóte-

reket, a sportcsarnokot és a
könyvtárat. A megnyitott közös-
ségi intézményekben továbbra is
ajánlatos használni a kihelyezett
kézfertõtlenítõt, és kérik betarta-
ni az országos, általános ajánláso-
kat a járvány terjedésének meg-
elõzése érdekében.

A játszótereket a Városüzemel-
tetési Csoport a megnyitás elõtt
fertõtlenítette, így az ott lévõ esz-
közöket, játékokat nyugodtan
használhatják a gyerekek.

A piac elõször május 21-én mû-
ködött, azonban továbbra is elõ-
írás maradt, hogy 9 és 12 óra kö-
zött csak a 65 év feletti vásárlók
tartózkodhattak a helyszínen, il-
letve, hogy kötelezõ a maszk vise-
lése és a legalább másfél méteres
távolság tartása.

A polgármester határozatában
kéri a lakosságot, hogy csak ha-
laszthatatlan ügyben keressék
fel  személyesen az önkormány-
zati hivatalt, lehetõleg tájékozód-
janak telefonon, e-mail-ben, illet-
ve válasszák az elektronikus ügy-
intézést.
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– Nyugalomban telt Nagyvejkén
is az elmúlt két-két és fél hó-
nap, nem volt szükség semmi-
lyen helyi rendelkezésre, intéz-
kedésre az országosan kiadott
szabályokon kívül – mondta
Palló Lajos Béláné polgármes-
ter. – Az emberek higgadtan vi-
selkedtek, elfogadták a helyze-
tet, betartották az elõírásokat,
sõt, még most is betartják, hi-
szen a védõeszközök használa-
tára, vagy a boltban való visel-
kedésre, idõsávokra vonatkozó
szabályok még nem változtak
(az interjú készítésekor, május
18-án – a szerk.). 

– Mi magunk, az alpolgármes-
terrel és a feleségével vittük az
ebédet, a gyógyszereket az idõ-
seknek, akinek kellett bevásá-
roltunk, hogy lehetõleg ne kell-
jen kimozdulniuk. A maszkokat
idõben megrendeltük, meg is ér-
keztek, mindenkinek eljuttattuk
ezeket, még használati utasítást
is mellékeltünk hozzájuk. Szóval
mindenkinek segítettünk, segí-
tünk most is, rugalmasak va-

gyunk. Rugalmasak az emberek
is, alkalmazkodnak a változó kö-
rülményekhez. Van például egy
gáz-cseretelep, itt egy hetven fe-
letti bácsi adja ki a palackokat, õ
is változtatott, a korábbi 8 helyett
most 9 órától tart nyitva.

– Az orvosi ellátás is folyama-
tosan mûködött. Nagyon sze-
retjük a háziorvosunkat, dr.
György Máriát, aki keddenként
rendel nálunk, de ha szüksé-
ges, bármikor kijön – tette hoz-
zá Palló Lajos Béláné.

NAGY V E J K E
Kisebb riadalmat okozott márci-
us közepén a szekszárdiak kö-
rében, hogy a megyei kórház
egyik osztályán egy koronavíru-
sos lányt kezeltek teveli párjával
együtt. Õk voltak az elsõ igazol-
tan fertõzöttek a megyében.

– Nagyon korrekt módon jár-
tak el az Ausztriából érkezett fi-
atalok – mondta Fazekas Attila,
Tevel polgármestere. – Õk ma-
guk jelentkeztek a kórházban,
mert már Tirolban csináltattak
vírustesztet, ami pozitív lett.
Nem is volt a településen sem-
mi probléma ebbõl.

– Egyéként az egész veszély-
helyzeti idõszakot jól viselte a fa-
lu közössége, fegyelmezetten
betartották az elõírásokat, a bol-
ti szabályokat, a kijárási korláto-
zást – folytatta a polgármester.
– Persze, mi, az önkormányzat
is megtettünk mindent, hogy
biztosítsuk a feltételeket, önkén-
tesek varrtak rengeteg maszkot,
az idõseknek bevásároltunk, el-
dobható edényben vittük az
ebédet, kiváltottuk a gyógysze-

reket. Az élet nem állt meg
Tevelen, volt orvosi ellátás, fo-
lyamatosan mûködött a gyer-
mekfelügyelet az óvodában, és
a hivatalban is folyt a munka.
Nem mellesleg beruházások is
zajlottak a településen. Leasz-
faltozták a Vásártér utcát, és je-
lenleg is zajlik egy mûfüves foci-
pálya kialakítása, valamint szépí-
tik az iskolát és a óvodát. Lassan
újraindul minden, a vendéglõ is
ismét kinyitott – mondta Faze-
kas Attila.

T E V E L

VÁ R A L JA
Váralján nincs ismert koronaví-
rus-fertõzött – nyilatkozott kér-
désünkre Sziebert Éva polgár-
mester. Óvodájuk még nem mû-
ködött az interjúkészítés idején,
egyelõre nem érkezett erre vo-
natkozó igény a lakosság részé-
rõl. A boltok természetesen mû-
ködnek, illetve már az italbolt is
kinyithatott. 

– Idõsotthonunk, az Õszikék
Szociális Intézmény továbbra is
látogatási tilalom és szigorú higi-
énés szabályok mentén mûködik
– tette hozzá a település vezetõ-
je. – Az idõsek védelme különö-
sen fontos ezzel a vírussal szem-
ben, ezért jelentõs összeget köl-
töttünk a járvány terjedésének
megelõzésére, folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot az intéz-
mény vezetõjével, egyeztettünk
szükség esetén a teendõkrõl. Az
intézet és környezetének fertõtle-
nítése az országos program kere-
tében megtörtént – tette hozzá
Sziebert Éva.

Orvosi ellátás napi két órában
áll rendelkezésre, de Váralján is

érvényesek az erre vonatkozó ál-
talános szabályok, például, hogy
mindenképpen telefonos beje-
lentkezés, egyeztetés szüksé-
ges a személyes orvos-beteg ta-
lálkozás elõtt. A védénõi szolgá-
lat, csecsemõtanácsadás is újra
indul. Húsvétkor lezárták ugyan a
Parkerdõt a kirándulók elõl, de
ezt a korlátozást már feloldották.

– A veszély még nem múlt el,
vigyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra – mondta végül
Váralja polgármestere.

László Attila polgármester azt a ta-
pasztalatát osztotta meg lapunk-
kal, hogy a závodiak nagyon fe-
gyelmezetten fogadták és tartot-
ták be a járványveszély miatt be-
vezetett korlátozó intézkedéseket,
amit ezúton is szeretne megkö-
szönni az embereknek.

– Azzal kezdtük – mondta –,
hogy felmértük a 65 év felettiek és
a faluban élõ krónikus betegek
számát. Az önkormányzat az ed-
dig is mûködõ házi segítségnyúj-
tást kiterjesztette, azaz felajánlot-
tuk számukra a bevásárlást, meleg
étel kiszállítását, gyógyszerbeszer-
zést, sõt, heti egyszeri nagytaka-
rítást is. Meglepõen sokan jelent-
keztek, közel hatvan fõt látunk el
ma is ebben a formában. Varrat-
tunk maszkokat, mindenki kapott
egyet ezekbõl. Azt is ösztönöztük,
hogy az idõs závodiakat más tele-
pülésen élõ gyermekeik vagy más
hozzátartozóik ebben a kritikus
idõszakban ne látogassák. Sze-
rencsére megértették ennek fon-
tosságát az emberek – tette hoz-
zá László Attila.

A hivatal heti egy napon tart
ügyfélfogadást, az orvos is rendel
az ismert korlátozásokkal, azaz
elõzetes telefonos bejelentkezés-
sel, az óvoda kinyitására egyelõ-
re nem érkezett igény.

– Nagyon készültünk rá, de a
majálisunk sajnos elmaradt, ezt
majd bepótoljuk. Addig is gõz-
erõvel dolgozunk a közösségi
élet újraindításán, tervezzük a
programokat, ugrásra készen
várjuk a vírusveszély végét –
mondta Závod polgármestere.

Z Á VO D
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FFontontos feladat Cikos feladat Cikón az átfón az átfogó vízrogó vízrendezésendezés
CIKÓ A Cikóra jellemzõ élénk kö-
zösségi életnek köszönhetõen
az elmúlt év vége és az idei ele-
je is bõvelkedett sikeres ren-
dezvényekben a tavaly széles
körû, példaértékû összefogás-
sal megvalósult szüreti felvonu-
lástól kezdve az adventi prog-
ramsorozaton át az idei, a
madéfalvi veszedelemhez kap-
csolódó megemlékezésig bezá-
róan.

A civil élet élénksége rendez-
vények formájában most egy
ideig nem mutatkozhat meg, de
elképzeléseik vannak. Szoro-
sabbra fûzték együttmûködésü-
ket a Bukovinai Székelyek Or-
szágos Szövetségével, amellyel
közös programokat is terveztek.
Szeretnének Lovas Hagyo-
mányõrzõ Egyesületet alakítani,
hiszen az utóbbi idõben nagyon
sok fiatal kapott kedvet a lótar-
táshoz. A közösségi köteléke-
ket gyarapítanák egy újabb
testvértelepülési szerzõdéssel
is. A németországi Dautphetallal
régóta nagyon jó kapcsolatot
ápolnak, és most szeretnének
egy erdélyi településsel is ha-
sonló köteléket kialakítani, ami-
hez a megyei önkormányzat se-
gítségét is igénybe veszik.

Közben a fejlesztések is zaj-
lanak. Molnár Józsefné polgár-
mester elmondta, még 2018-
ban vis maior pályázatot adott
be az önkormányzat a keletke-
zett vízkárok helyreállítására. Az
igényelt összeg felét, összesen
27 millió 614 ezer forint támo-
gatást kaptak a munkák meg-
valósítására. Ezek nyolc hely-
színen zajlottak a faluban. A Pe-
tõfi Sándor utcát és a Perczel
Mór utcát összekötõ kis hídnál
helyreállították az elmosott ter-
méskõ burkolatot, a falu köz-
pontjában pedig a patakmeder-
be harminc méter hosszúság-
ban vasaltbeton-aljzatra épített
terméskõ burkolatot fektettek a
kivitelezõk. A Petõfi Sándor ut-
cában hat méter támfal épül
meg, elkészült az alatta húzó-
dó, zúzott köves út és árok, asz-
faltburkolatot kapott a temetõ-
höz vezetõ út, és a mellette le-
võ árkot is burkolták.

A csapadékvíz elvezetés
megoldása egyébként is köz-
ponti problémát jelent, a köz-
ségben eddig még nem való-

sult meg általános vízrendezés.
A célra korábban 244 millió fo-
rintos támogatási igénnyel ad-
tak be pályázatot, ennek elbírá-
lása még nem történt meg. 

A beruházás többek között az
árkok tisztítását, új vízelvezetõk
kialakítását, az utak helyreállítá-
sát, a központi patak medrének
kotrását is magában foglalná.

Utóbbi területen történt elõrelé-
pés, hiszen a TETT-es támoga-
tásnak köszönhetõen a falu
központjában 200-250 méte-
ren, kikotorták mélyítették a
medret, rendezték a rézsût. Ha-
sonló munkákat végeztek az
Arany János utcában szintén
200-250 méteren.

Ugyancsak TETT támogatás
segítségével a Hársfa utca bur-
kolatának egy részét állították
helyre, valamint a mûvelõdési
ház villamosvezeték hálózatát
cserélték le.

A Magyar Falu Program kere-
tében tavaly három pályázatot
adtak be. Ezek közül egy járt si-
kerrel, aminek köszönhetõen a
temetõben vizesblokkot alakíta-
nak ki. Elkezdték LEADER tá-
mogatásból tavasszal a Mikes
Kelemen utca egy szakaszán,
valamint a mûvelõdési ház elõtt
a járda felújítását. Tavaly meg-
nyert energetikai pályázat révén
a kultúrházban várhatóan júliu-
si munkakezdéssel hõszivattyús
fûtési rendszert alakítanak ki,
napelemeket szerelnek fel, az
épület külsõ- és födémszigete-
lést kap, lecserélik a nyílászáró-
kat, megoldják az akadálymen-
tesítést.

Idén – a Magyar Falu Prog-
ram keretében – már beadták
támogatási igényüket a Petõfi
utca egy részének útfelújításá-
ra, készül a pályázat, amely ré-
vén az óvoda udvarának térkö-
vezését szeretnék megoldani,
valamint az, amelynek támoga-
tási összegét eszközbeszerzés-
re, kistraktor, pótkocsi, hótoló
adapter, valamint szárzúzó vá-
sárlására fordítanák.

Megoldandó feladat az önkor-
mányzat számára az ebédlõ
megsüllyedt épületének, vala-
mint a sportpályánál található
építményének a felújítása. Még
az elõzõ testület vásárolta meg
a korábbi nagy kocsma szép ré-
gi épületét, amelyet szintén sze-
retnének felújítani és funkcióval
ellátni. 

A mõcsényi út igen leromlott
állapota ugyancsak indokolttá
teszi a beavatkozást. A község
munkásai ugyan hamarosan el
fogják végezni a kátyúzási mun-
kákat, de átfogó rekonstrukció-
ra lenne szükség – mondta
Molnár Józsefné.
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A település fenntA település fennt arar tása zökktása zökk enőmentesenőmentes
MÓRÁGY A tavaly õszi önkor-
mányzati választások alkalmával
a mórágyi négytagú képviselõ-
testületben két változás történt.
– Úgy látom, hogy két új ta-
gunkkal jól együtt tudunk dol-
gozni, és bízom abban, hogy a
korábbi ciklus lendülete nem
fog megtörni – mondta
Glöckner Henrik polgármester.

Hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat legfontosabb feladata,
elsõdleges célja a település, in-
tézményeik fenntartásának és
színvonalas karbantartásának
zavartalan biztosítása – ezt
meglátása szerint 2019-ben is
sikerült megoldani. Emellett ki-
sebb-nagyobb fejlesztéseket is
meg tudtak valósítani.

Két évvel ezelõtt pályáztak
az egykori kõbánya területén
szabadtéri színpad kialakításá-
ra. Tavaly decemberben érke-
zett az értesítés, hogy pozitív
elbírálásban részesült a bead-
vány. Idõközben a területen
több, a tervezett beruházáshoz
kapcsolódó fejlesztést is vég-
rehajtottak: korábban parkoló-
helyeket alakítottak ki, tavaly
pedig vizesblokkot építettek.
Idén pedig végre elkészülhet a
színpad is.

Ezen felül tavaly járda- és út-
felújításokat hajtottak végre, ár-
kokat tettek rendbe a települé-
sen önerõbõl, illetve TETT tá-
mogatásból.

A Magyar Falu Program kere-
tében több pályázatot is bead-
tak: a közterületek rendben tar-
tásához szükséges gépek vá-
sárlásához, a kultúrház nagyter-
mének felújításához és az épü-
let fûtéskorszerûsítéséhez, or-
vosi eszközbeszerzéshez, bel-

területi utak felújításához (Petõ-
fi utca) igényeltek támogatást.
Ezen pályázataik közül az orvo-
si eszközbeszerzésre beadott
lett nyertes, amelynek köszön-
hetõen egy sterilizáló berende-
zést tudtak vásárolni közel két-
millió forintból. – A többi beru-
házás is nagyon fontos lenne a
település mûködése szempont-
jából, de tudomásul kell ven-
nünk, hogy adott pályázati ke-
retre nagyon sokan adnak be
támogatási igényt, amelyek kö-
zül néhány jár sikerrel – mond-
ta a falu vezetõje.

Értékelése szerint a tavalyi év
így is sikeres volt, de ez nem je-
lenti azt, hogy nincs szükség to-
vábbi fejlesztésekre. Például
vannak a faluban olyan utcák,
amelyek felújításra szorulnak.
Ugyan ezek állapota egyelõre
még nem kritikus, de egy-két
éven belül azzá válhat, így fon-
tos lenne, hogy még az elõtt for-
ráshoz jussanak helyreállításuk-
hoz.

Éppen ezért idén is pályáz-
nak a Petõfi utca felújítására a
Magyar Falu Program kereté-
ben, és a Belügyminisztérium-

hoz is benyújtják támogatási
igényüket erre a célra. Ugyan-
csak a Magyar Falu Program
keretében pályáznak az orvosi
rendelõ festésére, tetõszerke-
zetének felújítására, a kultúrház
rekonstrukciójára, valamint
gép- és eszközbeszerzésre is.
Utóbbi azért is lényeges, mert
egyre nehezebb közmunkáso-
kat találni, így a település kar-
bantartási feladatainak ellátását
is egyre nehezebb megoldani,
szükség van a minél nagyobb
mértékû gépesítésre.

Az elképzelések között szere-
pel a Szabadság utca egyik sza-
kaszának felújítása is. Az utcá-
ban bontás és építkezés zajlik,
ami megviselte a burkolatot. A
felújításnak igazán ezen munkák
lezárultával lesz majd érdemes
nekilátni. 

Járdafelújítás ugyancsak he-
lyet kapott a tervek között: a Pe-
tõfi és a Szabadság utca közöt-
ti szakaszon a régi járda teljes el-
bontására és új építésére van
szükség, valamint a Szabadság
utcában is két szakaszon kell
beavatkozni. Ugyanakkor Kis-
mórágyon zúzottköves utat, be-
járót szeretnének kialakítani.
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Megújult az orMegújult az or vvosi rosi rendelő Vendelő Váráralal jánján
VÁRALJA Minden pályázati lehe-
tõséget megragadnak, amit
csak tudnak. Szerencsére sok-
szor sikerrel is járnak, ennek
köszönhetõen fejlõdik a falu.

Váralján teljesen megújult az
orvosi rendelõ. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy utólag megkap-
ták a támogatást a 2017-ben a
Belügyminisztériumhoz be-
adott, de nyeretlen pályázatuk-
ra, melyben önerõvel együtt
több mint 23 millió forintot hasz-
nálhattak fel erre a célra -
mondta Sziebert Éva polgár-
mester. Ezen felül sikerrel járt a
Magyar Falu Program kereté-
ben orvosi eszközök beszerzé-
sére beadott támogatási kérel-
mük is, jelenleg a beszerzés fá-
zisában van a projekt. Immár a
környék egyik legjobban felsze-
relt rendelõjében kaphatnak
majd ellátást a váraljai betegek.

A Magyar Falu Program kere-
tében további három beadvá-
nyuk járt pozitív eredménnyel.
Eszközbeszerzésre Kismá-
nyokkal közösen nyújtottak be
pályázatot. Sikerüknek köszön-
hetõen hamarosan egy traktor-
ral és a hozzátartozó adapterek-
kel gyarapodik a falu.

A temetõ fejlesztésére igé-
nyelt támogatást is megítélték a
községnek, így térkõ borítást
alakítanak ki, valamint urnafalat
építenek - tudatta a falu vezetõ-
je. Hozzátette, nagy elõrelépés
volt tavaly, hogy LEADER pályá-
zati forrásból bekeríthették a sír-
kertet, mivel korábban sokszor
gondot okozott, hogy a vadál-
latok bejártak a területre, és ká-
rokat okoztak.

A nemzeti és helyi identitástu-
dat erõsítése címû kiírás kereté-
ben is több mint 21 millió forin-
tot nyert a település. Ebbõl az

összegbõl 15 millió forintot a
mûvelõdési ház vizesblokkjának
felújítására, valamint az épület
akadálymentesítésére fordíta-

nak. A fennmaradó összegbõl
pedig eszközöket vásárolhat-
nak, programokat, rendezvé-
nyeket finanszíroznak, valamint
egy programszervezõ 1 éves
bérét is támogatják. Tavaly eb-
bõl a keretbõl valósult meg a
szüreti felvonulás, idén pedig a
nagy sikerû, elsõ alkalommal
megtartott közös disznóvágás,
amelynek vacsoráján mintegy
nyolcvanan vettek részt.

„Békeidõben” a programok
szervezése tekintetében a helyi
civil szervezetek is aktívak. A
Váraljáért Egyesület, a Váraljai
Hagyományõrzõ Egyesület, a
Borbarát Kör, a nyugdíjas klub,
a Váraljai "Jószerencsét" Bá-
nyász Egyesület, a Váralja Gyer-
mekeiért Egyesület is sokat
tesz a közösség építéséért.
Nemrég a Váraljai Hagyomány-
õrzõ Egyesület szervezett far-
sangi mulatságot, a bányász
egyesület és a nyugdíjas klub
nõnapi rendezvényt tartott,

Sajnos a hagyományos hús-
véti váraljai programsornak, va-
lamint a gyermeknapi rendez-
vényrõl is le kellett mondaniuk,
és lehet, hogy erre a sorsra fog
jutni a Kuglóffesztivál is, ame-
lyet idén június 20-án, már a
megújult parkerdõben szeret-
tek volna megtartani.

A polgármester elmondta: tá-
mogatást igényeltek a hivatal
épületének, utak, járdák re-
konstrukciójára, valamint az
óvoda udvarának felújítására.
Hangsúlyozta, minden lehetsé-
ges pályázaton elindulnak, mert
csak támogatással tudnak fej-
lesztéseket végrehajtani.

Sziebert Éva polgármester a megújult orvosi rendelőben

A temetőkerítés már elkészült

Gyönyörű a parkerdő



TÁJÉKOZTATÁS 
távhõszolgáltatási díjbefizetési  lehetõségekrõl

Korábbi tájékoztatásunk alapján Társaságunk ügyfélszolgála-
ti irodája zárva tart határozatlan ideig.
Kérjük azon Ügyfeleinket, akik eddig személyesen készpén-
zes/bankkártyás befizetéssel rendezték a számláikat, hogy
az ügyfélszolgálati iroda szünetelése alatt utalással vagy a
számlához csatolt csekken szíveskedjenek befizetéseiket tel-
jesíteni.
Aki nem tudja a fentiek közül semmilyen módon befizetését
megoldani, kérjük telefonon (06 74 450 102) vagy e-mail-en
(info@futomukft.hu) idõpontot egyeztetni szíveskedjen az ügy-
félszolgálati irodában személyes befizetés miatt.

Csak az elõre egyeztetett idõpontban van lehetõség készpén-
zes vagy bankkártyás befizetésre, így az idõpontot kérjük be-
tartani!

FÛTÕMÛ KFT.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ütemezésben tervezzük
a járvány-helyzet miatt a hulladékkezelési közszolgáltatásban
bevezetett korlátozások feloldását. 

2020. június 02. (kedd) napjától a szolgáltatási területünkön
található hulladékudvarok a megszokott nyitvatartási rend
szerint, a megszokott hulladék átvételi renddel (a pandémiás
idõszak zöld és lom hulladékra szûkített átvételi rendjének fel-
oldásával) várják Ügyfeleinket. Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a komposzt értékesítés készlethiány miatt szünetel.
Kérjük, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében, va-
lamint az Önök és Kollégáink egészségének és biztonságá-
nak megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfe-
lelõen szíveskedjenek eljárni:
A hulladékudvarban kötelezõ a védõmaszk, vagy más az orr
és a száj eltakarására alkalmas textil viselete! 
Az ügyintézés során a 1,5 méteres védõtávolságot szüksé-
ges betartani!

2020. június 02. (kedd) napját követõen az elhalasztott lom-
talanításokat pótoljuk, az új lomtalanítási idõpontokról Társa-
ságunk hamarosan tájékoztatást fog kiadni.  

2020. június 15. (hétfõ) napjától ügyfélszolgálataink és ügy-
félképviseleteink a megszokott nyitvatartási rend szerint újra
nyitva tartanak. 
Kérjük, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében, va-
lamint az Önök és kollégáink egészségének és biztonságá-
nak megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfe-
lelõen szíveskedjenek eljárni:
Ügyintézõink egyszerre kizárólag 1 ügyfelet fogadhatnak, vá-
rakozni az ügyféltéren kívül lehet!
Az ügyintézés során a 1,5 méteres védõtávolságot szüksé-
ges betartani!
Az épületen belül kötelezõ a védõmaszk, vagy más az orr és
a száj eltakarására alkalmas textil viselete! 
Belépéskor a kihelyezett kézfertõtlenítõk használatát kérjük! 

Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!

TÁJÉKOZTATÓ
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Szeretné Ön is egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni vállalko-
zását? Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-2277-es telefonszámon

vagy a vot7151@gmail.com címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél terjesztésével kapcsolatos észrevételeit is.

RREEJJTT VVÉÉNNYYPPÁÁ LLYYÁÁZZAATT   AA   MMAARROO SS   
GG AA ZZ DDAABBOOLLTT   TTÁÁMMOOGG AATTÁÁSSÁÁVVAA LL

HUBESHOP: minden,
ami informatika  

Már több mint egy éve, 2019. március 1-jén nyílt meg a
HUBESHOP üzlet Bonyhád sétáló utcájában, így nyilván sokan
ismerik. Informatikai és nyomtatókellékeket árusítanak itt, de az
új és használt, eredeti és utángyártott perifériák, kellékanyagok
és készülékek forgalmazása mellett foglalkoznak ezek szervi-
zelésével is.

– Igyekszünk ügyfeleink igényeit a lehetõ legmagasabb szín-
vonalon és legrövidebb idõn belül teljesíteni – mondta Fülöp
György, a boltot mûködtetõ HU-BE Solutions Kft. vezetõje. –
Április óta „printshopként” is mûködünk – tette hozzá –, vállal-
juk a nyomtatás és fénymásolás mellett kis- és nagytételû szó-
rólap, névjegy, egyéb kártya, oklevelek és egyéb papír alapú,
egyedi médiák, például névre szóló képeslapok készítését a ter-
vezéstõl a kész termékig. Bonyhád 30 kilométeres körzetében
kiszállást is vállalunk.

Webshopot is mûködtet-
nek, vannak itt többek kö-
zött használt számítógépek,
nyomtató kellékanyagok,
mindenféle irodai felszerelé-
sek és kiegészítõk, papír-
áruk, irodai készülékek, sok-
féle adathordozó, kábelek
és csatlakozók, hálózati és
mobil eszközök és persze
szoftverek is, hogy néhányat
kiemeljünk a bõséges kíná-
latból. Mindezekrõl részlete-
sebben tájékozódhat az ér-
deklõdõ a hubeshop.huol-
dalon.

Maga a cég egyébként
korábban, 2018-ban ala-
kult, és a tevékenységi kö-
rükbõl kiderül, itt igazán ér-
tenek az informatikához. A
HU-BE Solutions Kft. fõ te-
vékenységi köre ugyanis
egyedi online megoldások
fejlesztése, mint például
weboldalak, vállalatirányítási rendszerek, mobil applikációk, IoT
rendszerek, melyben több mint 10 éves tapasztalattal rendel-
keznek a cég fejlesztõi. 

– A klasszikus online megoldások mellett, mint a weboldalak,
webshopok, rendelkezünk saját fejlesztésû vállalatirányítási
rendszerrel, IoT keretrendszerrel és fejlesztünk cross platform
mobil alkalmazásokat is – tette hozzá Fülöp György. – Az álta-
lunk szállított egyedi megoldások igen változatosak.
Weboldalaktól kezdve a méhkaptár figyelésen át a flottaköve-
tésig számos problémára találtunk már informatikai megoldást.
Cégünk szlogenje: Határozza meg a problémát, mi szállítjuk
a megoldást! 

Természetesen a HU-BE Solutions Kft. tevékenységérõl, szol-
gáltatásairól is részletesen tájékozódhatnak az érdeklõdõk az
interneten, a hube.hu, illetve a facebook.com/hubesololdalon.

Rejtvényünk megfejtõi közül a szerencsés nyertesnek Fülöp
György egy 5000 forintos ajándékutalványt ajánlott fel.

Decemberi rejtvényünk megfejté-
se: „Találtam helyet a karácsony-
fának.”
A képen Gregán Gyuláné, nagy-
mányoki olvasónk veszi át a Maros
Gazdabolt által felajánlott nyere-
ményét Deér Lorándtól és
Mohainé Melindától Bonyhádon,
a Rákóczi Ferenc u. 18. sz. alatt
Aktuális lapszámunk rejtvényének
megfejtését 2020. június 15-ig,
levelezõlapon kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56. 
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!


