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BONYHÁD Az utolsó simítá-
sok voltak már csak hátra
ottjártunkkor a Családi Pihe-
nõparkban. Egy olyan hellyel
lettek gazdagabbak a város
és az itt lakó emberek,
amelyben Filóné Ferencz
Ibolya polgármester remé-
nyei szerint örömét leli majd
gyermek és felnõtt, az óvo-
dástól a nyugdíjasig minden
korosztály. Egy olyan hely
jött létre, amely közelebb
hozza egymáshoz az embe-
reket, családokat, ahol lehet közösségi programo-
kat szervezni, játszani, sportolni, pihenni, kikap-
csolódni, feltöltõdni. Minderrõl abban az interjú-
ban is beszélt a polgár-
mester asszony, ame-
lyet az elmúlt idõszak
értékelése kapcsán a
Tolnatáj Televíziónak
adott, és amely írott for-
mában olvasható la-
punk 2. és 3. oldalán. 
A képek pedig önma-
gukért beszélnek.
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„A jövő most épül”
Polgármesteri számvetés a választási

évfordulón az elmúlt idõszakról
BONYHÁD Megint elröppent
egy év – nem is akármilyen –
a tavaly októberben lezajlott
helyi önkormányzati választá-
sok óta. Az évforduló apropó-
ján adódik a lehetõség egy kis
visszatekintésre, számvetésre,
hogy mi is történt Bonyhádon
az eltelt idõszakban. Filóné
Ferencz Ibolya polgármester
ebbõl az alkalomból interjút
adott a Tolnatáj Televízió stúdi-
ójában, amit rövidített formá-
ban lapunk hasábjain is közre
adunk.

A polgármester asszony beveze-
tésképpen elmondta, számukra
sikeres volt az önkormányzati vá-
lasztás, hiszen valamennyi egyé-
ni körzetben a Fidesz-KDNP je-
löltjei nyertek, az a független je-
lölt is, aki a pártszövetség támo-
gatásával indult. 

– Huszonkettedik éve már,
hogy a bonyhádi közéletben, az
önkormányzati munkában részt
veszek, ez volt a hatodik válasz-
tásom, polgármesterként pedig
a második – mondta Filóné
Ferencz Ibolya. – Egy évvel ez-
elõtt arra kaptunk felhatalmazást
az itt élõ polgároktól, hogy foly-
tassuk azt a megkezdett utat,
amelyen az elõzõ ciklusban is
jártunk.

Ötévnyi sikertörténet
Bonyhád elmúlt öt éve a beru-
házások, a fejlõdés szempont-
jából kétség kívül sikertörténet.
Soha nem volt még annyi nyer-
tes pályázat, nem egyszer mil-
liárdos összegekkel, kormány-
zati vagy uniós forrásból, mint
az utóbbi idõszakban.

– A választások után folytat-
tuk a munkát, februárban elfo-
gadtuk az idei év költségvetés-
ét. Ez minden eddiginél jobb
számokat mutatott: 5,6 milliárd
forint fõösszeggel – folytatta a
bonyhádi városvezetõ. – De
még ennél is fontosabb, hogy
a költségvetés közel 60 száza-
léka fejlesztésekre lett elõirá-
nyozva. Ez számszerûsítve 3,3
milliárd forintot jelent, ami 22

százalékkal több, mint ameny-
nyit az elõzõ évben fordíthatott
a város fejlesztési célokra.
Amellett, hogy a központi forrá-
sok összege magas, örömteli
az a tény is, hogy az önkor-
mányzat saját forrásai terhére
362 millió forintot tudott fejlesz-
tésekre tervezni, amely 28 szá-
zalékkal több, mint 2019-ben.
Ezek a számok jól jelzik, hogy
bizakodással tekinthettünk az
év elé, minden okunk megvolt
rá.

És jött a koronavírus…
Az élet azonban más forgató-
könyvet tartogatott Bonyhád,
az ország, sõt, az egész világ
számára. A város további szép
fejlõdéssel kecsegtetõ költség-
vetése alig három hetes volt,
amikor „felütötte a fejét” a koro-
navírus, kitört a világjárvány, és
márciusban Magyarországon is
veszélyhelyzetet hirdetett a
Kormány.

– A költségvetésünket ha
alapjaiban nem is, de sok
szempontból befolyásolta(ja) a
járvány – folytatta Filóné
Ferencz Ibolya. Március köze-
pétõl törvényi felhatalmazással
a polgármester gyakorolta a
képviselõ-testület jogkörét. Ez
a helyzet sok és gyors döntése-
ket igényelt. Elsõdleges fontos-
ságú volt az ellátórendszerek
mûködésének biztosítása, az
idõsekrõl való gondoskodás,
számukra a bevásárlás, a
gyógyszerkiváltás, egyéb fel-
adatok megszervezése, a la-
kosság megfelelõ tájékoztatá-
sa, és még hosszasan lehetne
sorolni. Néhány hónap távlatá-
ból kijelenthetjük, hogy a Gon-
dozási Központ az önkormány-
zattal közösen kiválóan ellátta a
járványhelyzeti teendõket, ami-
ért ezúton is köszönettel tarto-
zom minden dolgozónak, kollé-
gának!

– Mindösszesen 377 határo-
zat született abban az idõszak-
ban, azaz a veszélyhelyzetben,
illetve néhány helyi rendeletet
is módosítani kellett. Minden al-

kalommal kikértem a testületi
és a bizottsági tagok vélemé-
nyét, mielõtt meghoztam a dön-
téseket. Az egyik elsõ lépés az
volt, hogy a nem sokkal koráb-
ban hozott, az önkormányzati
bérlakásokra vonatkozó 20
százalékos lakbéremelést sza-
bályozó rendeletet hatályon kí-
vül helyeztem. A piac mûködte-
tése volt az egyik olyan kérdés,
ami sok fejtörést okozott, mert
nem lehetett olyan döntést hoz-
ni, ami mindenkinek megfele-
lõ. Az nyilvánvaló volt, hogy
amíg a veszélyhelyzet tart, nem
mûködhet úgy, mint korábban,
vagyis be kell zárni, de az is
fontos volt – ellátási szempont-
ból is –, hogy az õstermelõk el
tudják adni a terményeiket, a
beérõ zöldséggel, gyümölccsel
vagy éppen a palántákkal, ame-
lyekkel szintén nem lehetett
várni a járvány elmúltáig. Ezért
kijelöltünk a város több pontján
árusítóhelyeket, vagyis „kiszer-
veztük” a piacot, ezzel csök-
kentve a járvány terjedésének
kockázatát. Amikor vége lett a
veszélyhelyzetnek, visszatér-
hettek az árusok a piacra, de
egy szellõsebb elrendezésben. 

– Kikértük a lakosság véle-
ményét is a piac mûködésérõl
szóló új rendelet megalkotása
elõtt, aminek az lett az eredmé-
nye, hogy a válaszadók kilenc-
ven százaléka úgy szerette vol-
na látni újra a piac mûködését
a keddi és pénteki napokon,
ahogy az a járvány elõtt volt.
Sajnos ez egyelõre továbbra is
együtt jár a zsúfoltsággal, vagy
éppen a parkolók hiányával.
Régi vágya az önkormányzat-

nak a lakossággal közösen,
hogy egy új, rendezettebb,
részben fedett piacot hozzon
létre a jelenlegi helyén, bízunk
benne, hogy erre is lesz pályá-
zati lehetõség a mostani ciklus-
ban.

Segíteni, ahol kell
– Gazdaságvédelmi intézke-

déseket is kellett hoznom, hogy
a vállalkozások átvészeljék ezt
a nehéz idõszakot. Például az
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok, üzlethelyiségek bérleti
díját 50 százalékkal csökken-
tettem. Mint ismeretes, Ma-
gyarország Kormánya is szá-
mos olyan intézkedést hozott,
amelyekkel a vállalkozásokat
támogatta, a munkahelyek
megõrzését segítette, gondol-
junk csak az adómoratóriumra
vagy a bértámogatások rend-
szerére. Mindezekkel össz-
hangban igyekeztem én is a he-
lyi vállalkozásokat és munkavál-
lalókat, családokat segíteni. 

– Kezdeményezésemre lét-
rehoztunk #bonyhádösszetart
néven egy adománygyûjtõ
számlát azzal a céllal, hogy a
járvány miatt munkahelyüket el-
vesztõket, vagy a nehéz hely-
zetbe került családokat ezzel is
segítsük, illetve, hogy aki adni
tud és akar e célra, az egysze-
rûen megtehesse. 5,6 millió fo-
rint gyûlt össze a számlán. A
Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bi-
zottság harminc, nehéz hely-
zetbe került családot tudott tá-
mogatni egységesen 150.000
forinttal.

Folytatás a 3. oldalon

Filóné Ferencz Ibolya,

Bonyhád polgármestere 

a Tolnatáj Televízió

stúdiójában
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Polgármesteri számvetés a választási évfordulón az elmúlt idõszakról
Folytatás a 2. oldalról

A beruházások folytatódtak
– A koronavírus-járvány sok

változást hozott, de a március-
ban már zajló beruházásokat
nem állítottuk le. Az újabbak in-
dításánál viszont óvatosak vol-
tunk, mert a Kormány gazda-
ságvédelmi intézkedései között
a helyi adók bevallására, befi-
zetésére is haladékot kaptak a
vállalkozások. Egészen októ-
ber közepéig nem lehetett tud-
ni, hogy a járvány mekkora ká-
rokat okoz, és mennyi pénzbõl
tud a város gazdálkod-
ni pontosan. Tehát
csak olyan fejleszté-
sek zajlottak év köz-
ben, amelyek valami-
lyen szinten már elin-
dultak. Elkészült pél-
dául a Váraljai Ifjúsági
Tábor második ütem-
ben zajlott felújítása, a
város két nagy, ösz-
szességében másfél
milliárdos beruházá-
sa, a Perczel-kúria, il-
letve a sportpálya és
kiszolgáló létesítmé-
nyeinek felújítása pe-
dig már a befejezésé-
hez közeledik. 

– Utak, járdák felújí-
tása is zajlott, persze
ezek száma és nagy-
ságrendje nem mindig
találkozik a lakosság
elvárásaival, igyek-
szünk fontossági sor-
rendben haladni és
minden évben elõrébb
jutni. A József Attila utca re-
konstrukciója is befejezõdött.
Most elõször vágtunk bele ilyen
komplex felújításba, amely a
közmûvek teljes cseréjét is ma-
gában foglalta. Ez nettó száz-
millió forintjába került a város-
nak – amelyhez egy nyertes,
30 millió forintos pályázat is tár-
sult. Egyetértve a lakosság igé-
nyével, háromszorosára emel-
tük a járdafelújítási keretet, de
tudom, hogy még ez sem elég.
Természetesen minden pályá-
zati lehetõséget kihasználunk
ezen a téren is. 

Nemrégiben jelenthettük be
az újabb jó hírt: 40 millió forin-
tot nyertünk a Kossuth utca

Árpád utcától a belterület
végéig tartó szakaszának fel-
újítására.

Székely Emlékpark 
és Családi Pihenőpark

– Elkészült a SPAR
áruháznál az új körfor-
galom, illetve a tér átala-
kítását kihasználva létre-
hoztuk azt a Székely
Emlékparkot, amit már
korábban is így hívott
mindenki, de hivatalo-
san az idei évben nevez-

tük el. Sokan és sokat
dolgoztunk azért, hogy
megszépüljön a terület,
méltó környezetet kap-
jon az emlékpark. En-
nek megvalósításában
– mint oly’ sok minden-
ben – Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelõs állam-
titkárra, országgyûlési képvise-
lõnkre is számíthattunk, a koor-
dinációt pedig a Bukovinai Szé-
kelyek Országos Szövetsége
vállalta fel. Ez a példa is jelzi,
hogy minden segítséget meg-
adunk az itt mûködõ civil szer-
vezeteknek, nekik is nagyban
köszönhetõ, hogy színes és
sokoldalú Bonyhádon a közös-

ségi élet, remek kapcsolatot
ápolunk velük.

– Még egy fejlesztésrõl, a
Családi Pihenõparkról szeret-
nék mindenképpen bõvebben
szót ejteni. Amikor 1998-ban
elõször képviselõje lettem an-
nak a körzetnek, ahol most lét-
rejött ez a valamennyi korosz-

tály számára hasznos kikap-
csolódást kínáló terület, már ak-
kor errõl ábrándoztam. Nem
egy egyszerû játszóteret, ha-
nem egy olyan parkot képzel-
tem ide, ahol kikapcsolódást ta-
lálhat minden korosztály a ki-
csiktõl az idõsekig. Ez most
megvalósult, bízom benne,
hogy valamennyi bonyhádi la-
kos örömét leli majd benne az
október 30-ai átadót követõen.

Tervezni nehéz
Filóné Ferencz Ibolya végül el-
mondta, mostanra beérkeztek
az önkormányzat számlájára a
helyi adók, kicsivel több is, mint
tervezték. De azt is tudni kell,
hogy az idei, járvánnyal, gazda-
sági visszaeséssel terhelt év

hatásai az adóbe-
vételek tekinteté-
ben 2021-ben
fognak lecsapód-
ni. 
A jövõ évi költség-
vetés tervezésé-
ben továbbra is az
óvatosság és a
megfontoltság az
elsõ. Ha kellõ tar-
talékokkal fordu-
lunk rá a következõ
évre, akkor biza-

kodva tekinthetünk
a jövõbe.

– Jövõbeli feladat
– tette hozzá – az új
Integrált Település-
fejlesztési Stratégia
kidolgozása a lakos-
sági igények figye-
lembe vételével és a
források megjelölé-
sével. Ez a város
élete, jövõje szem-
pontjából nagyon
fontos dokumen-
tum. Ám senki sem
tudja ma még, hogy
a koronavírus-jár-
vány meddig tart és

mekkora károkat okoz, nem is-
mertek egyelõre a források és
a pályázati lehetõségek sem.
Ebbõl adódóan nehéz a jelen-
legi helyzetben tervezni. Ettõl
függetlenül folyamatosan azon
dolgozunk, hogy átgondolt gaz-
daságfejlesztési stratégiával,
életképes tervekkel, a bonyhá-
di emberek javát szolgáló dön-
tések meghozatalával készül-
jünk a megjelenõ pályázatokra.

Elkészült a körforgalom

A Váraljai Ifjúsági Tábor is megújult

Hamarosan kész a Perczel-kúria

A József Atila utca teljes felújítása is kész

Felavatták a Székely Emlékparkot
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A KIMMTA KIMMTA és a CA és a CAK vigyáz a fAK vigyáz a f iatiat alokralokraa
BONYHÁD A Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszi-
ós Támogató Alapítvány (KIMMTA) 1990-
ben hozta létre Zsibriken a szenvedélybete-
gek bentlakásos intézményét, a rehabot.
Az évek alatt szolgáltatási köre kibõvült, elõ-
ször egy 12 férõhelyes támogatott lakhatás-
sal, majd 2019-ben a szenvedélybetegek
nappali ellátásával a Civil Addiktológiai Köz-
pontban. Utóbbi rövidítése a CAK. 

– A Központ nemcsak nappali ellátást biztosít,
hanem prevenciós és utógondozó feladatokat
is ellát – adta tudtunkra Varga Norbert, a Civil
Addiktológiai Központ programvezetõje. –
Nappali ellátó Intézményünk a bonyhádi Piac
téren, csendes, nyugodt, zöld környezetben
található. Épületünk jól felszerelt, komfortos és
barátságos, ami kiválóan alkalmas terápiás
foglalkozásokhoz, egyéni beszélgetésekhez,
vagy csak az egyéni és közösségi töltõdéshez
egy szerhasználat szempontjából biztonságos
környezetben.

– Milyen a központ forgalma, azaz há-
nyan jelentkeznek, és jellemzõen milyen
gondokkal?

– A Civil Addiktológiai Központunk országos
lefedettséggel rendelkezik, tehát nem csak
Bonyhádról és térségébõl kereshetnek fel
minket a segítségre vágyók. Ezért jelenleg 30
és 36 között változik az ellátást igénybe vevõk
létszáma egy-egy hónapban. Ebbõl jelenleg
26-an vannak, akik hosszabb ideje állnak ve-
lünk kapcsolatban, a fennmaradó létszám pe-
dig gyakrabban cserélõdik. Persze az igény-
bevétel nem egyenletes, a terheltségünk is
ingadozó. Szenvedélybeteg Nappali Ellátó-
ként munkanapokon nyitva vagyunk nyolc órá-
ban 9 és 17 óra között. Szombaton és vasár-
nap is hat órában, 8:30 és 14:30 között.   

– A tapasztalatok szerint azt tudnám mon-
dani – folytatta  Varga Norbert –, hogy heten-
te átlagban körülbelül 1 új ügyfél veszi fel ve-
lünk a kapcsolatot. A megkeresések elsõdle-
gesen elõgondozáshoz kapcsolódnak. Értem
ezalatt, hogy ha valaki szeretne rehabilitációs
intézménybe kerülni, akkor elõször velünk ta-
lálkozik, nálunk érdeklõdik, majd mi segítünk
abban, hogy minden szükséges információt
megkapjon és végigvezetjük a bekerüléséhez
szükséges dokumentumok begyûjtése során
is. Ez a folyamat általában közel egy hónapig
tart, fõleg a jelenlegi Covid-helyzethez kap-
csolódó többletfeladatok miatt. 

Többségében alkohol- és drogproblémák-
kal keresnek meg minket, nem csak a szer-
használók, hanem hozzátartozók, család-
tagok vagy akár barátok is. Tudjuk hogy a
probléma nem csak magát a szerhasználót
érinti, hanem a hozzátartozókat is. Nekik
együtt kell élni a szerhasználóval, ami óhatat-
lanul átformálja és átszövi az életüket. Tehát mi
a hozzátartozókkal is foglalkozunk, õk is igény-

be vehetik a szolgáltatásainkat díjmentesen.
Sõt javaslom is, hogy keressenek meg minket,
mert egy függõ felépülése, sõt motivációja a
szerhasználat abbahagyására is jelentõsen
múlik a családtagok hozzáállásán.

– Mi a tapasztalat: növekszik az ilyen gon-
dokkal küzdõ, veszélyeztetett fiatalok száma?

– Egyértelmûen igen a válasz. Nem tudni
pontosan, hogy ki szenvedélybeteg, ki alkal-
mi szerhasználó, de a kipróbálók és alkalmi
használók száma drasztikusan megnõtt az ún.
új pszichoaktív szerek megjelenésével, ame-
lyek lényegesen olcsóbbak és könnyebben
elérhetõk mint a régi klasszikus drogok, ame-
lyek szintén jelen vannak a piacon. Sok közép-
iskolás korú használ rekreációs céllal különbö-
zõ szereket, elõfordul, hogy a szülõk tudtával.
Viszont az ilyet ugye senki nem szereti han-
goztatni. Nem szereti kiteregetni a „szeny-
nyest”.  Hozzánk már csak akkor jönnek, ami-
kor maguk vagy hozzátartozójuk úgy érzi,
hogy baj van. Akik nálunk megjelennek, azok
életkora a huszonévestõl a közel ötvenévesig
skálázható, jellemzõen olyanok, akik minimum
hatéves szerhasználói „karriert” már beletettek
az életükbe. 

– Milyen szolgáltatásokra van leginkább
igény?

– A fõzés, fürdés és vagy mosás
lehetõségét nagyon kevés alkalommal veszik
igénybe. Igaz most pont van olyan ellátottunk,
aki nálunk tisztálkodik, mos. Ehhez mi adunk
mindent: mosószert, öblítõt, tusfürdõt, stb. Ét-
keztetést nem tudunk biztosítani, de van egy
melegítõkonyhánk, a hozott ételt lehet itt meg-
melegíteni és kulturált körülmények között
elfogyasztani. 

Ami pedig a mentális és adminisztratív se-
gítségnyújtást érinti, itt már komolyabb a leter-
heltségünk. Heti szinten igyekszünk egyéni-
leg érdeklõdni ügyfeleinknél, azaz követni a
sorsukat. Ha õk nem jönnek be személye-
sen, akkor online vagy telefonon tesszük ezt,
hogy a segítõi kapcsolatot megõrizzük, hisz
egy segítõ beszélgetés nem csak szemtõl
szemben történhet. Ha az ügyfél maga keres
meg minket, akkor természetesen az adott
helyzettel foglalkozunk, ami miatt jelentkezett.
Vannak továbbá egyéb készségfejlesztõ
programok, önsegítõ csoportok is nálunk,
például az egyik legfontosabb: havi egy alka-
lommal a hozzátartozói csoport találkozója. 

– A szenvedélybetegség általában milyen
függõségeket jelent?

– A teljesség igénye nélkül minden szen-
vedélybetegséggel foglalkozunk, de többsé-
gében drog-, alkohol-, gyógyszerfüggõség
az, ami látótérbe kerül. Azt sem szabad szem
elõl téveszteni, hogy a függõségek sokszor
kapcsoltan jelennek meg: például társfüggõ
alkoholbeteg, szerencsejátékfüggõ drogos.
Persze amiket most mondok, az igazán csak
egy porszem, hisz az emberi mûködés és
annak mozgatórugói ennél bonyolultabbak.
De ha valaki elindul a maga által választott fej-
lõdési úton, akkor ezt a kuszaságot idõvel
átlátja, sõt tudja majd azokat a helyükön ke-
zelni.  

– Milyen szerek „divatosak” manapság a
fiatalok körében?

– Olcsóságukat tekintve, valamint a büntet-
hetõséget is figyelembe véve azt mondanám,
hogy elsõdlegesen a dizájner drogok. 

Folytatás az 5. oldalon

A CAK csapata: Bálintné Gőbel Henrietta, Hang Beáta és Varga Norbert
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DíszpolgárDíszpolgárok: Maok: Mayyer Mihály és Ter Mihály és Tamás Menamás Menyhéryhértt

A KIMMTA és a CAK vigyáz a fiatalokra

KISDOROG Mayer Mihály nyu-
galmazott megyéspüspöknek
és Tamás Menyhért író, költõ,
mûfordítónak is díszpolgári cí-
met adományozott Kisdorog
község önkormányzata. 

A díjakat a kitüntetettek méltatá-
sa után Klein Mihály polgármes-
ter és a képviselõtestület nevé-
ben Kun-Szabó Imréné adta át
az okt ünnepségen. A település-
nek így már három díszpolgára
van, elsõként dr. Borcsek Lász-
ló, a falu háziorvosa kapta meg az
elismerést 2015-ben.

– Kivételes napra gyûltünk ösz-
sze, csak azt sajnálom, hogy a ví-
rushelyzet miatt nem a lakosság-
gal közösen ünnepelhetünk –
kezdte beszédét Klein Mihály
polgármester. – Keveseknek
adatik meg, hogy egy kisebb kö-
zösség díszpolgári címet adomá-
nyozzon számukra. Ez a cím egy
erkölcsi elismerés, amely a köz-
ség lakosságának tiszteletét és
háláját fejezi ki.

A díszpolgári címet 2014-ben
alapították, s a cím annak ado-

mányozható, aki valamely kiemel-
kedõen jelentõs munkájával,
vagy egész életmûvével közsé-
gében, országosan vagy nem-
zetközileg olyan elismerést szer-
zett, ami hozzájárult települése jó
hírnevének öregbítéséhez, illet-
ve példamutató emberi magatar-
tása miatt amúgy is köztisztelet-
ben áll.

Mayer Mihály 1941-ben szüle-
tett Kisdorogon. Általános iskolai
tanulmányait helyben, a középis-
kolát Bonyhádon végezte, teoló-
giát Gyõrben tanult. Pappá
1964-ben szentelték fel, káplán-
ként Simontornyán, Pincehe-

lyen, Tamásiban, Dunaföldváron
szolgált, 1985-ben nevezték ki a
szekszárdi belvárosi plébánia élé-
re. II. János Pál pápa 1988-ban
nevezte ki segédpüspökké,
Cserháti József nyugállományba
vonulása után, 1989-ben lett a
Pécsi Egyházmegye püspöke.
Dunaföldvár és Pécs után most
már Kisdorog díszpolgára is.
Bezerédj-díjas, megkapta Pécs
Város Millenniumi díját és a Tüke-
díjat. Nyugállományú püspök
2011 óta.

Tamás Menyhért 1940-ben
született Hadikfalván. Az általá-
nos iskolát Kisdorogon, a közép-

iskolát Bonyhádon végezte, majd
Budapesten a MÚOSZ iskolájá-
ban tanult. Fõszerkesztõ helyet-
tes volt a Népszavánál, tagja volt
a Magyar Rádió felügyelõ-
bizottságának, 2010 óta a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia tagja,
2002 óta a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. Író, költõ, mû-
fordító, versek, regények, kisre-
gények, rádiódrámák fûzõdnek
a nevéhez. Megkapta a Babits-
emlékplakettet, a József Attila-dí-
jat, az Arany János-díjat, a SZOT
díjat, átvehette a Balassi Bálint
emlékkardot és 2019-ben a Kos-
suth-díjat. Rónai G.

Folytatás a 4. oldalról
Azt, hogy abban mi van, pontosan senki nem
tudja, lehet még maga a készítõ sem, mivel fo-
lyamatosan változtatják az összetevõket. A ká-
bítószer-használat miatti elhalálozások egyre
nagyobb része is dizájner drogoknak köszön-
hetõ. 

– A CAK ügyfelei között milyen arányban
vannak azok, akik csak használják a szolgál-
tatásokat, és azok, akik a gyógyulásukhoz
kérnek segítséget?

– Úgy gondolom, hogy aki hozzánk betér,
már gyógyulási céllal keres fel minket. Sokszor
nem feltétlenül a szerhasználat abbahagyása
iránti vágy az elsõdleges motiváció, hanem a
szenvedésnyomás, vagy valamilyen krízishely-
zet a mozgatórugó. Ebbõl építhetõ fel az absz-
tinencia iránti igény lépésrõl lépésre. Így azt
mondanám, akik idejönnek, azok 98
százaléka szeretne változást az életében. A
fennmaradó 2 százaléknak pedig adjuk meg
a lehetõséget, hogy a jó példákon okulva tö-
rekedjenek a változtatásra. Nálunk a kapu
azok elõtt is nyitva van, akik csak éppen tévéz-
ni szeretnének vagy netet használni. Annyi az
elvárás, hogy ne legyen senki szer hatása
alatt, amikor nálunk van,

– Milyen szabadidõs elfoglaltságokat
szoktak szervezni?

– A covid-helyzet kihatással van ránk is, mint
mindenki másra. Igyekszünk csoportokat és
elõadásokat meghirdetni készségfejlesztés-
hez kapcsolódóan, mint például fõzés, infor-
matikai eszközök használata, álláskeresés,
önéletrajzírás, és önismereti, társas kapcso-
lati témákban. Mûködik több önsegítõ cso-
portunk, illetve tervekben vannak túrák, kirán-
dulások szervezése is. 

Szeretnénk a település vérkeringésébe be-
kerülni, mint segítõk, mint hasznos tagjai a
közösségnek. Teszem azt, egészségnapo-
kon, vagy egyéb, a tevékenységünkhöz kap-
csolódó települési rendezvényeken standdal
megjelenni, ahová érdekes játékokat vihetünk
a fiatalságnak prevenciós céllal.  

– Eljut a célcsoporthoz, hogy ez a köz-
pont létezik, és milyen szolgáltatásokat
nyújt?

– A tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos
nem. Ha megkérdeznénk a bonyhádi
emberektõl, mi az a Civil Addiktológiai Köz-
pont, szerintem sokan nem tudnák. Ezért is
fontos minden olyan fórumon megjelenni vagy
olyan programokat szervezni, ahol megismer-

hetnek minket. Összedolgozunk a Bonyhádi
Gondozási Központ – Család- és Gyermekjó-
léti Központ – Család- és gyermekjóléti szol-
gálattal, valamint a Bonyhádi Egészségfejlesz-
tési Irodával, Pártfogófelügyelettel, de
szeretnénk további helyi szervezetekkel is
együttmûködésre lépni a jó cél érdekében.
Bonyhád Város Önkormányzatától is kaptunk
továbblépési lehetõséget hirdetéseink megje-
lentetése kapcsán, amit ezúton is köszönünk.  

Tehát nyitott kapukkal várjuk azokat, akik
segítséget szeretnének kérni saját szerhasz-
nálatuk miatt, vagy már a leszokás útjára lép-
tek és a józanság megtartása a céljuk. Várjuk
azokat terápiás csoportokat, amelyeknek
komfortos és felszerelt helyre van szükségük.  

Szeretnénk a helyi fiatalok felé fordulni prog-
ramokkal és megismertetni magunkat velük,
hogy tudják, családi, kapcsolati gondjaikkal,
iskolai nehézségeikkel bátran kereshetnek.
Abban is tudunk segíteni, ha csak éppen unat-
kozik valaki, és csak dumálna egy jót. Bejöhet
bárki akkor is, ha épp nem talált sehol free
wifit, vagy kell egy teló, laptop, amin böngész-
het és cseveghet. Nyomtatásban, fénymáso-
lásban, ügyintézésben is tudunk segíteni. Cí-
münk: 7150 Bonyhád. Vörösmarty tér. 3/2.
(A Piactér felõl könnyebb megközelíteni.)

Tamás Menyhért és Mayer Mihály az ünnepségen
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A legutóbbi komoly beruhá-
zás, az egészségház felújítása
óta sem állt meg az élet
Kisdorogon, nyertek újabb pá-
lyázatokat, fejlõdött a telepü-
lés, de persze maradtak azért
gondok is.

KISDOROG Klein Mihály polgár-
mester azzal fogadott, hogy vég-
re, kétszeri halasztás után átad-
ják Mayer Mihálynak és Tamás
Menyhértnek a díszpolgári cí-
met az '56-os évforduló elõest-
éjén. (Ez október 22-én meg is
történt, lásd külön írásunkat er-
rõl - a szerk.)

Örömteli, hogy két nagyobb
beruházáson van túl a falu. A
már említett egészségház vagy
orvosi rendelõ épületének felújí-
tása befejezõdött, szép lett, jó
lett, de még lenne mit csinálni a
benti részen. Például a radiáto-
rokat ki kellene cserélni, illetve
az emeleten lévõ szolgálati la-
kást is jó lenne felújítani. Egyéb-
ként orvosi eszközök beszerzé-
sére nyertek további 3 millió fo-
rintot a Magyar Falu Program ke-
retében. Jelenleg Bonyhádról
jár ide egy orvos, heti három na-
pon rendel Kisdorogon.

A másik nagyobb beruházás a
konyha felújítása volt, ez az utó-
finanszírozás miatt kicsit elhúzó-
dott, de augusztus végére kész
lett. Itt naponta 40-50 adag ételt
fõznek az óvoda számára, illetve
szociális étkeztetés céljára. Is-
kola már régóta nem mûködik,
2007-ben zárták be. Az is egy
gond az önkormányzatnak,
hogy a volt iskola épületének az-
óta sem találtak funkciót, és az
üres épület állaga évrõl évre
romlik. A polgármesteri hivatal
épületének állapota is elég ag-
gasztó, arra is nagyon ráférne
egy alapos tatarozás.

Jó hír viszont, hogy a Dõry-
kastélyt megvette valaki, és el-
kezdte a felújítást. A falu legis-
mertebb épülete egyben szé-
gyenfoltja is volt Kisdorognak,
nem volt szép látvány az elha-
nyagolt, romos épület a mûvelõ-
dési ház mellett. Persze, az ön-
kormányzat is szívesen tett vol-
na valamit, de a kastély megvá-
sárlása és fõleg a felújítás költsé-
gei meghaladták a falu lehetõ-
ségeit.

További eredmény, hogy a Kos-
suth utcai híd felújítása és a be-
szakadt pince tömedékelése vis
maior pályázat útján megtörtént,
mint ahogy a Mucsi-Hidas patak
kotrása is lezajlott. Utóbbi azért
volt fontos, mert az iszappal feltöl-
tõdött, növényzettel benõtt patak
nem tudta elvezetni a csapadék-
vizet, nagyobb esõknél a sáros
víz elöntötte a falu egy részét, és
az iszap eltömítette a korábban
kikotort árkokat is. A gond most
az, hogy a Mucsi-Hidas patakba
bevezetõ árkokat kellene újra ki-
mélyíteni, de erre pillanatnyilag
nincs pályázati lehetõség.

Az óvodások is örülhetnek, hi-
szen a szép, korszerû óvoda ud-
varára már készülnek az új játé-
kok, illetve felújítják a kerítést is
abból az ötmillió forintból, amit
nemrég nyert egy pályázaton a
település. Ez hamarosan megva-
lósul, hiszen november vége a be-
fejezés határideje. Huszonkét
gyermek jár az oviba, közülük ötöt
Bonyhádvarasdról és egyet Ör-
dögmalomból a polgármester ma-
ga szállít ide naponta a falubusz-
szal. Egyébként új kisbuszra is
pályáztak - egyelõre sikertelenül -
, mert a jelenlegi már hat éves,
lassan idõszerû lenne a csere.

– Sok mindenre kellene pénz,
de nagyon szûk a mozgásterünk
- mondta Klein Mihály. – Nálunk
van helyi iparûzési adó, de ez is
csökken a járvány miatt. Spóro-
lunk ahogy lehet, de ez egyre ne-
hezebb, és a kilátások sem túl
biztatóak. Ki tudja meddig tart és
mekkora károkat okoz még  ez a
járvány?

Az óvAz óvoda épülete után az udvoda épülete után az udvarara is megszépüla is megszépül

A polgármesteri hivatalra tényleg

ráférne egy felújítás

Szép, új játékok kerülnek ide hamarosan

A konyha már kívül-belül szép

A Dőry-kastély sorsa is jobbra fordulhat
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KKomoly összomoly összeget neget nyyerer tek az ortek az or vvosi rosi rendelőrendelőree
A pályázati lehetõségek kihasz-
nálása, illetve a sikeres pályá-
zatok határozzák meg manap-
ság a kistelepülések fejlõdését,
hiszen saját forrással, bevétel-
lel az állami kvótán felül nem
vagy alig rendelkeznek. Palló
Lajos Béláné, Nagyvejke pol-
gármestere jó hírrel szolgált.

NAGYVEJKE – Közel harmincmil-
lió forintot nyertünk egy pályáza-
ton – az eszközbeszerzésre for-
dítható összeggel együtt – az or-
vosi rendelõnk felújítására –
mondta a polgármester. – Ebbõl
a pénzbõl az udvaron mozgáskor-
látozottak számára is használha-
tó térkövezett parkoló készül, aka-
dálymentesített bejáratot alakítunk
ki, ehhez ki kell cserélni a bejára-
ti ajtót, felújítjuk a vizesblokkot, il-
letve egy újat is tervezünk, amely-
ben a mozgáskorlátozottak szá-
mára használható mosdó is lesz,
korszerû fûtésrendszert építenek
ki a jelenlegi, sok gondot okozó,
elavult gázkonvektorok helyett, és
a helyiségekbe álmennyezet ké-
szül. Jelenleg a közbeszerzési el-
járás van soron, várjuk a kivitele-
zésre a vállalkozások jelentkezé-
sét, ajánlatait. Ettõl függõen lehet,
hogy már a télen, de legkésõbb
tavasszal szeretnénk, ha elkez-
dõdnének a munkák.

Persze, nem minden pályázat
nyer. A Magyar Falu Program ke-
retében egy falubuszra is benyúj-
tották a kérvényüket, ez egyelõre
"parkolópályára" került, mert elfo-
gyott az erre a célra rendelkezés-
re álló keret. Bíznak benne, hogy
elõbb-utóbb Nagyvejke is hozzá-
jut egy nagyobb és korszerûbb
jármûhöz. Jelenleg ugyanis egy
kis Suzuki személyautó áll rendel-
kezésükre, amivel csak két óvo-
dásukat tudják szállítani naponta
Aparhantra és vissza. A település-
rõl tizenegy iskolás jár szintén
Aparhantra, falubusz hiányában
õk kénytelenek a menetrend sze-
rinti Volán-járatokkal utazni. 

A kis Suzukit használja a falu-
gondnok arra is, hogy az idõsek-
nek kiváltsa a gyógyszereiket,
szükség szerint elintézi a bevá-
sárlást, illetve jelenleg hat család-
nak szállít meleg ételt az aparhanti
iskola konyhájáról.

Játszótérre is pályáztak – újra.
Volt ugyanis egy nyertes pályáza-

tuk erre az elõzõ évben, de az eh-
hez szükséges másfél millió forint
önerõ meghaladta a falu lehetõsé-
geit, így kénytelenek voltak visz-
szamondani. A korszerû játszó-
térrõl tehát nem mondtak le, to-
vábbra is a terveik közt szerepel.

Szintén régi vágya a polgár-
mester asszonynak, illetve az itt la-
kóknak, hogy a templomnál, illet-
ve a mellette lévõ temetõnél le-
gyen egy mosdó-wc. Sok idõs

ember jár ide, szükség lenne rá.
A vizesblokkot a templomban
nem lehet megoldani, tehát egy
külön épületet kellene emelni er-
re a célra. Keresik a pályázati le-
hetõségeket erre is, lehetõleg
olyanokat, amelyek nem igényel-
nek komolyabb önerõt, hiszen a
jelenleg 156 lelket számláló kis fa-
lu igen csekély költségvetésbõl
kénytelen gazdálkodni. A gépjár-
mûvek utáni adóbevétel meg-

szûnt, helyi iparûzési adó pedig
nincs Nagyvejkén.

A völgységi települések közös
jellemzõje, hogy völgyekben fek-
szenek, ezért Nagyvejkén is ki-
emelt jelentõsége van a vízelveze-
tõ árkok állapotának, ezek rend-
szeres karbantartásának. Palló
Lajos Béláné ez ügyben nem tu-
dott jó hírekkel szolgálni, sõt –
mint mondta – katasztrofális a
helyzet. A falu alsó részén már
szinte teljesen feltelt iszappal az
árok, ezért egy-egy nagyobb esõ-
nél nem is tudja elvezetni a sáros
vizet, így az elönti a környezõ te-
rületet. Volt rá példa, hogy vállal-
kozóval kellett elkotortatni az isza-
pot az útról, hiszen a falunak nin-
csenek erre eszközei. Remélik,
hogy adódik pályázati lehetõség
az árok kimélyítésére. 

Természetesen az utak, járdák
felújítására is nagy szükség lenne,
az erre vonatkozó kiírásokat is fi-
gyelik, mindenre pályáznak, ami-
re lehet.

Közösségi programokra vonat-
kozó terveink voltak ebben az év-
ben is, de sajnos a koronavírus-
járvány miatt ezeket nem tarthat-
tuk meg.

Végül egy érdekesség, ami ta-
lán jót hozhat a falunak. A polgár-
mester elmondta, egy budaörsi
család megvette a falu mellett ta-
lálható kis tavat, illetve még két
házat is. Úgy hallotta, valamilyen
ifjúsági tábort szeretnének létre-
hozni, de konkrét információja
egyelõre nincs a terveikrõl.

Az orvosi rendelő épülete külsőleg rendben van – mutatta

a polgármester –, most a belső felújítás következik

Ebbe az árokba tényleg nem sok víz fér

Hangulatos horgásztó a falu mellett
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E-SZÁMLA TÁJÉKOZTATÓ

Mikortól érhetõ el?

2020. július 1-tõl kezdtük el a rendszer tesztüzemét. A teszt
sikeres volt, a rendszer jól vizsgázott. 2020. október 1-
tõl – a vezetõ közmû-szolgáltatókhoz hasonló színvonalon
– hivatalosan is éles üzemben mûködik a Mezõföldi Regi-
onális Víziközmû Kft. E-SZÁMLA rendszere.

Miért jó az E-SZÁMLA a fogyasztóknak?

- Idõt takaríthatnak meg, elkerülhetik a postai sorban
állást. A koronavírus járvány második hullámában ez-
zel egészségüket is védhetik.

- A nap bármely szakában, hétvégén is elérhetõ, nem
kell rohanniuk, hogy nyitvatartási idõben elérjenek a
postára.

- Kényelmes, mivel akár karosszékben ülve kiegyen-
líthetik számlájukat, amit az Interneten könnyedén el-
érhetnek és tárolhatnak.

- Biztonságos, ellenõrzött zárt rendszerben történik a
fizetés.

- Környezetbarát, mert nincsenek papír alapú, köny-
nyen elkeverhetõ számlák.

- Olcsó, hiszen a számlák kiegyenlítése, megtekinté-
se semmilyen költséget nem jelent a felhasználók
számára.

Hogyan mûködik?

- A honlapunkról indítható E-SZÁMLA felületén - elsõ
alkalommal regisztrációt követõen, majd - bejelent-
kezve megtekintheti az elkészült számlákat, akár 13
hónapra visszamenõleg. 

- Nem postázunk ki papír alapú számlát, a változatlan
tartalmú és formájú számlákról e-mailben küldünk ér-
tesítést.

- Online Internetes fizetési rendszerben, a bankkártyá-
jával egyszerûen, biztonságosan és kényelmesen
egyenlítheti ki esedékes vízdíjszámláit számítógéprõl,
okostelefonról is. A sikeres fizetésrõl is e-mail értesí-
tést küldünk.

Mit kell tennie?

- Az e-számla igényelhetõ:
- a www.mezofoldviz.hu oldal fejlécében található "E-

SZÁMLA" ikonra kattintva indítható a regisztráció, 
- a regisztrációt az ügyfélszolgálati munkatársak (kb. 1

munkanap alatt) jóváhagyják,
- a regisztrált felhasználók ezt követõen - ugyanitt - je-

lentkezhetnek be a rendszerbe.

„Felejtse el a sárga csekket!”

Az ügyfélszolgálathoz érkezett, a számlázással kapcsola-
tos több megkeresés kapcsán ismét tájékoztatjuk a Tisz-
telt Felhasználóinkat a következõkrõl:

2020-tól racionalizáltuk a részszámlák kiállításá-
nak és postázásának rendjét.

- A számlakiállítás formailag és tartalmilag változatlan maradt,
azonban a fogyasztók kényelme, illetve a vízdíjszámlák be-
fizetésének egyszerûsítése érdekében a 2500 Ft alatti
részszámlákat nem készítjük el és nem küldjük ki.

- Ebben az esetben a következõ számlázási idõszakban az
utolsó kiállított számlában elszámolt idõszakot követõ nap-
tól vizsgáljuk a fizetendõ vízdíj összegét. A számlát abban
az esetben küldjük ki, ha az eléri vagy meghaladja a 2500
Ft értékhatárt.

- Annak érdekében, hogy Felhasználóink részére évente leg-
alább 4 alkalommal készüljön vízdíjszámla, a jövõben a mé-
rõórák leolvasási idõszakában és további 3 hónapban a
számla összegétõl függetlenül elkészítjük a vízdíjszámlákat.

- 2020-tól a részszámlák elkészítése alkalmával egyszerre
több hónapra vonatkozóan állítja ki a részszámlákat. Emi-
att egy borítékban akár 3 darab számla is lehet.

Idén a mérõórák leolvasását is új leolvasási rend
alapján végezzük.

Lakossági felhasználók esetében
- a Mezõföldvíz Kft. munkatársa évente 1 alkalommal ol-

vassa le a fogyasztásmérõt.
Közületi fogyasztók esetében

- amennyiben az átlagos havi felhasználás meghaladja a
100 m3-t akkor havonta,

- ha a fogyasztás 25 m3 és 100 m3 között alakul negyed-
évente,

- míg a 25 m3 alatt évente egy alkalommal végezzük el a mé-
rõórák leolvasását.

A felhasználási hely leolvasási idõszaka a vízdíjszámla 3. olda-
lán a „Tájékoztató adatok” rovatban található, illetve elérhetõ a
www.mezofoldviz.hu oldalon a településválasztó menü alatti
adatok között.

Mérõállását leolvasási idõszakban jelentheti be
- a www.mezofoldviz.hu oldalon található mérõóraállás be-

jelentésére szolgáló felületen,
- az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen,
- az ingyenesen hívható 06 (80) 442 442 ügyfélszolgálati te-

lefonszámon,
- ügyfélfogadási idõben személyesen az ügyfélszolgálati iro-

dáinkban.
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Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzet szigorító intézkedést tesz
indokolttá, ezért a Bonyhádi Piac üzemeltetõ-
jeként az alábbi döntést hoztam – egyeztetve
a város vezetésével.

2020. szeptember 18-tól a piacon árusítókra
és a vásárlókra nézve egyaránt kötelezõ érvé-
nyû az orrot és a szájat eltakaró maszk hasz-
nálata.

A keddi és a pénteki árusító napokon a piac
területére csak ennek viselésével lehet belép-
ni, a szabály betartását a rendõrség munkatár-
sai is ellenõrzik.

Célunk, hogy a piac a továbbiakban is látogat-
ható legyen, ezért kérem Önöket, tartsák be
a rendelkezést, csak akkor jöjjenek közösség-
be, ha egészségesnek érzik magukat, figyel-
jenek a szociális védõtávolságra és legyenek
körültekintõek.

Köszönöm az együttmûködésüket!

Dr. Farkas Attila ügyvezetõ
BONYCOM Nkft.

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a Bonyhád Városi Tanuszoda 2020.

szeptember 14-tõl hétköznapokon csak

délutáni nyitvatartással üzemel.

A komposztálás célja a hulladék csökkentése, a hulladék haszno-
sítása a keletkezés helyén, illetve a talaj javítása a keletkezõ kom-
poszt segítségével. 

Mi a komposzt? 
A komposzt szerves anyagok biológiai úton történõ lebomlása so-
rán, levegõ jelenlétében, mikroorganizmusok és egyéb talajlakók
közremûködésével létrejövõ sötétbarna, földszerû, természetes ta-
lajjavító anyag.

Mit tehetünk a komposztálóba?
A konyhából és a háztartásból: a zöldség- és gyümölcshulladékok,
tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt
levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3). 
A kertbõl: levágott fû, kerti gyomok (virágzás elõtt), falevél, szalma,
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növények, lehul-
lott gyümölcsök, faforgács, fûrészpor. 

Hogyan töltsük fel a komposztálót? 
Az aljára tegyünk valamilyen durvább anyagot, pl. faaprítékot, hogy
a levegõzést alulról is biztosítsuk. Erre rétegezzük a konyhából és
a kertbõl kikerülõ különbözõ fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb,
nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb,
tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. Amennyiben
szükséges, vízzel nedvesítsük a keveréket. 
Elkészült a komposzt és kijuttatható a kertbe, ha majdnem teljesen
földszerû állagú és kissé zsíros tapintású. Ha azonban többségben

vannak a felismerhetõ szerkezeti elemek, akkor zárjuk vissza, még
várnunk kell.
A komposztálás egyszerû módja annak, hogy tápanyagban gazdag
humusszal ajándékozzuk meg a növényeinket, csökkentsük a hul-
ladék mennyiségét és végigkövethessük a természet csodálatos kör-
forgását.

Tudnivalók a házi komposztálásról
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Szeretné Ön is egy rövid interjúban 
ingyenesen bemutatni vállalkozását?
Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-

2277-es telefonszámon vagy a
vot7151@gmail.com címen.

  
Szívesen látjuk a hírlevél terjesztésével

kapcsolatos észrevételeit is.

RREEJJTT VVÉÉNNYYPPÁÁLLYYÁÁZZAATT
BBOONNYYHHÁÁDD  VVÁÁRROOSS
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁVVAALL

Szeptemberi rejtvényünk megfejtése:
„Mondtam, hogy inkább hajóbõröndöt ve-
gyünk.”

A képen a nyertes, Mózes Nóra bonyhádi lakos

(balra) veszi át a nyereményt Filóné Ferencz Ibolya

polgármestertől a bonyhádi Városházán.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2020. november 16-ig levelezõlapon kérjük pos-
tára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása
7151 Bonyhád Pf. 56
Kérjük, ne felejtsék el megadni telefonos elérhe-
tõségüket is!


