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„1811-ben születék, midõn ég és
föld dicsõíté érkezésem, égen a
híres kométa, földön a feledhetet-
len zamatú és erejû 1811-ki bor”
– Perczel Mór szavaival kezdte
ünnepi beszédét Filóné Ferencz
Ibolya polgármester a június 16-
ai programon. Annak a kúriának
az avatásán, amelyben Perczel

Sándor és Kajdachy Erzsébet há-
zasságából 21 gyermek közül he-
tedikként, 1811. november 11-én
született meg Mór, az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc
honvédtábornoka. – A mai nap
ünnep számomra! Megható és
örömteli is egyben. Egyrészt
azért, mert az elmúlt másfél év-

ben a járványhelyzet miatt nem
volt lehetõségünk a közös ünnep-
lésre, másrészt a megvalósult fel-
újítás ad okot az örömre – emel-
te ki a polgármester. Majd úgy
folytatta, remélem nagyon sokan
érzünk így, tudunk összetartva,
együtt örülni annak, ami valóra
vált. 2–3. OLDAL

BONYHÁD Szikrázó napsütés, fantasztikus program, több száz érdeklõdõ – minden
csillagzat szerencsésen állt a bonyhádi Perczel-kúria június 16-ai átadási
ünnepségén. A fiataloktól az örökifjakig, valamennyi korosztály büszke volt az utóbbi
évek egyik legnagyobb és leginkább várt beruházására. Többen hangot is adtak
örömüknek, a program felszólalói mellett a bonyhádi lakosok is elismerésüket és
köszönetüket fejezték ki a gyönyörû épületegyüttes és az azt körülölelõ park láttán.



– Akik ma itt vagyunk, bizonyá-
ra így gondoljuk – folytatta a
polgármester. – Van, aki azért,
mert részese volt a munkának.
Egy olyan feladatnak, amely ter-
vezõként, tájépítészként, kivitele-
zõként vagy éppen dekoratõrként
igazi szakmai kihívást jelentett.
Megálmodni majd megvalósítani
egy 240 éve épült ház felújítását,
amely mûemlék és nem utolsó
sorban a Perczelek hagyatéka.
Mások azért, mert jó érzés bony-
hádiként részese lenni ennek a
közös sikernek. 

– Köszönöm, hogy ilyen sokan
elfogadták a meghívásomat! –
mondta a városvezetõ, majd úgy
fogalmazott: az álom beteljesülé-
se – amelyért hosszú évek óta
dolgoztak – elsõsorban Magyar-
ország Kormányának köszönhe-
tõ, Potápi Árpád János, a térség
országgyûlési képviselõje és Sü-
li János, a paksi bõvítésért felelõs
miniszter támogató közbenjárá-
sával. Amikor közösen kitûzték a
június 16-ai ünnepség idõpont-

ját, még nem tudhatták, hogy saj-
nos egyik politikus sem lehet je-
len az eseményen. 

Filóné Ferencz Ibolya emlékez-
tetett, az önkormányzat egyedi
kérelme alapján a kormány 1 mil-
liárd 567 millió 180 ezer forintot
biztosított a sportpálya felújításá-
val együtt a romos épületek és az
õket körülvevõ park újjászületé-
séhez. Nagyszerû érzésnek ne-
vezte, hogy polgármesterként se-
gíthette ezt a folyamatot. 

A teljes mûszaki tartalom emlí-
tése nélkül példaként felsorolta,
hogy mi minden valósult meg a
beruházás során. A lábazat rend-
betételétõl a falak szigetelésén, a
tetõ megerõsítésén, a nyílászárók
és a padlóburkolatok cseréjén át
az akadálymentesítésig, gyakorla-
tilag teljes egészében megújult a
honvédtábornok szülõháza, amit
a jelenlévõk az ünnepséget köve-
tõen szemügyre is vehettek. 

– Egy épület igazán akkor válik
egy közösségi építménnyé, ha az
megtelik azzal a tartalommal, amik

mi magunk vagyunk, és ami a kö-
zösség maga: keresztény értéke-
ivel, kultúrával, mûvészettel, közös
történelmünkkel, hagyományaink-
kal. Ennek szellemében alakítot-
tuk ki a megújult belsõ tereket. Az
emlékszobában izgalmas mûtár-
gyak mesélnek a Perczel család
múltjáról. A felvidékiek és a német-
ség is birtokba vehette az általuk
berendezett termeket. Mint ahogy
Kovács Ferenc festõmûvész, Fe-
ri bácsi is – a város támogatásá-

val – maga rendezte be 50 fest-
ménybõl álló állandó kiállítását,
amely egyben az életmû bemuta-
tása is – mondta a polgármester. 

A kerti lakkal együtt hét darab
kétágyas szoba, emellett a
sportrekreációt biztosító helyiség
várja az ide érkezõket. A létesít-
mény egyaránt szolgálja a Bony-
hádi Sportcentrum szervezésé-
ben zajló edzõtáborokat, valamint
a városba érkezõ vendégeket,
szállást keresõket.
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Felemelõ érzésnek nevezte a
polgármester újra birtokba venni
azt a parkot is, amelyet Perczel
Mór annyira szeretett. A park léte-
sítése a XVIII. század végére tehe-
tõ, végleges kialakítása az 1860-
as évek után történt. A kert ekkor
délen a mai Dr. Kolta László utca,
nyugaton a Jókai utca külsõ vona-
láig terjedt. Nyugati, északi és ke-
leti oldalát összefüggõ téglafallal
kerítették be. Növény- és állatvilá-
ga gazdag volt. 1975-ben a Tolna
Megyei Tanács VB határozata
alapján nyilvánították védetté. 

A felújítás révén sétautak és tér-
világítás készült. A kihelyezett pa-
dok pihenésre, elmélkedésre
csábítanak. A meglévõ növény-
zet gondozása mellett újak telepí-
tése történt. Fák, cserjék és virá-
gok gazdagítják a megújult par-
kot, több mint ezer darab. 

– Mindezek ismeretében kije-
lenthetjük, hogy a megvalósult
beruházás éppúgy szolgálja a tá-
mogatási célt, mint a civil közös-
ségek, az itt élõk javát – hangsú-
lyozta Filóné Ferencz Ibolya. – A
kúria 240 éves múltjából szá-

munkra – folytatta – leginkább is-
mert idõszak, amikor lánykollégi-
umként mûködött. 1964-ben Er-
dõ Sarolta, Faludi Béláné került
az intézmény élére. Sárika – egé-
szen nyugállományba vonulásá-
ig, 1993-ig – állt a kollégium élén,
közel 30 éven keresztül. Rendkí-
vüli személyiségének köszönhe-
tõen eseményekben gazdag,
sokszínû élet jellemezte az intéz-
ményt. 

– A naptáramban február 9-én
10:00 órára ez a bejegyzés ol-
vasható: Sári néni, Perczel 44.
Izgatottan várta, hogy végigkísér-
jem a megújult falak között, ahol
élete legszebb idõszakát töltötte.
A találkozó elõtt néhány órával
már csak a fiával beszélhettem…
Hiszem, hogy ma is itt van velünk,
hogy segít újra megtölteni e fala-
kat lélekkel és tartalommal. Önök-
nek pedig köszönöm, hogy ve-
lünk együtt ünnepelnek, azt hi-
szem, hogy ma is elmondhatjuk:
jó érzés bonyhádinak lenni – zár-
ta beszédét a városvezetõ. 

Az ünnep emelkedettségét
Csuja Imre Jászai Mari-díjas, ér-
demes- és kiváló mûvész szavala-

tai, Pókai Eszter klarinétjátéka és
a Perczel Miklós Nemzetõr Ban-
dérium Hagyományõrzõ Egyesü-
let közremûködése emelte.

„Felelõsség Perczelnek lenni”
Stílusosan – mégiscsak a hon-

védtábornok szülõházáról van
szó – ágyúdörrenéssel adták át a
felújított létesítményt, amelynek
falait Kovács Ferenc festõmûvész
alkotásai mellett Móser Zoltán
akadémikus, Balogh Rudolf-díjas
fotómûvész képei is gazdagítják.
– Nehéz szavakba önteni, hogy
mennyire örülök a látottaknak! –
fogalmazott köszöntõjében dr.
Perczel András. A Széchenyi-dí-
jas kémikus és biológus családi
kötõdésébõl adódóan osztotta
meg gondolatait a hallgatósággal.
Ma még inkább azt érzem – amit
egész eddigi életem során –,
hogy felelõsség Perczelnek lenni,
kötelezettséget és belsõ tartást
ad az õsök tisztelete. A maihoz
hasonló események pedig meg-
erõsítik bennem, hogy jó itthon
lenni, bízom benne, hogy a jövõ-
ben több alkalmam lesz Bony-
hádra látogatni – jegyezte meg a
professzor.
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Kovács Ferenc festőművész (az ajtónál) életművéből állandó kiállítás látható itt ezentúl Fotók: Makovics Kornél

Az eseményre készült selfie-keret is népszerű volt a résztvevők körében
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Sajtóközlemény
Megvalósult az „Önkormányzati épületek

energetikai korszerûsítése Nagymányokon 2.
ütem” címû, TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003

azonosító sz. projekt

2021.03.28.

A 138,72 millió forint európai uniós támogatás segítségével az Önkormányzat
2 db 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan fejlesztését való-
síthatta meg. A fejlesztés célja az ingatlanok energiahatékonyságot célzó felújí-
tása és fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gá-
zok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, továbbá a megújuló energiaforrások
elérhetõbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerûsítése voltak.
A fejlesztés eredményeként egyrészt a 7355 Nagymányok, József Attila ut-
ca 8/A-C. Hrsz: 685 címû ingatlanon található Orvosi rendelõ és szolgálati
lakást, valamint az önkormányzati konyha épületeit hõszigeteltük, másrészt a
tetõhéjazatot (azbesztpala) cseréltük (orvosi rendelõ), valamint a fûtési és HMV
rendszer korszerûsítésére is sor került, amely mellett megtörtént a konyha-
épület projektarányos akadálymentesítése is.
A beruházás hozzájárul majd az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-di-
oxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhetõ városi és települési környezet ki-
alakulásához.
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003
Pályázat címe: Önkormányzati épületek energetikai 

korszerûsítése Nagymányokon 2. ütem
Kedvezményezett neve: Nagymányok Város Önkormányzata

Szerzõdött támogatási összeg: 138.720.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.28.

Nagymányok Város Önkormányzata a 2019. július 15-én megkezdett, 
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003 azonosító számú, „Önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése Nagymányokon 2. ütem” címû
projektjét sikeresen megvalósította. A projekt összköltségvetése
138.720.000 Ft, mely 100% intenzitású vissza nem térítendõ támo-
gatásból állt.

VÁRALJA – Ti vagytok az elsõk, akik kipróbál-
hatták ezeket a házakat, érezzétek magatokat
jól bennük, és vigyázzatok rájuk! – tekintett a
Petõfi Sándor Evangélikus Általános Iskola di-
ákjaira csütörtökön kora este a Váraljai Ifjúsá-
gi Táborban Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád
polgármestere a jelenlévõ fiatalokkal és az
õket kísérõ tanárokkal azt is megosztotta,
hogy a most átadott három házzal vált teljes-
sé a kép a felújított szálláshelyeket tekintve. 

– Az én nagybátyám készítette az ágyakat
– szólt egy hang a diákseregbõl. – De jó, ezt
nem is tudtuk, Peti! – érkezett rögtön a fele-
let a többiektõl. Filóné Ferencz Ibolya udvari-
asan megvárta a tanulók párbeszédét, majd
azzal folytatta, hogy a város kiemelt figyelmet
fordít az ifjúsági tábor fejlesztésére, hogy a
gyönyörû környezetben korszerû és szép
szálláshelyek fogadják az ide érkezõket. 

Ameddig a fiatalok az ajándékba kapott
energiapótló csokikat fogyasztották, Köllõ Ro-
land tájékoztatta a sajtó megjelent képviselõ-
it a beruházás részleteirõl. A létesítményt üze-
meltetõ Bonyhádi Sportcentrum igazgatója
emlékeztetett, az önkormányzat jóvoltából
2018-tól kezdõdõen minden évben történt va-
lami fejlesztés a táborban. – Ez egy álom, ami
megvalósult itt, hiszen rá sem lehet ismerni a
negyven évvel ezelõtti állapotokra. 

Köllõ Roland kiemelte, kilencvenre bõvült az
új helyek száma, ami jelzi a minõségi változást
és azt, hogy jelentõs forrást rendelt hozzá az
önkormányzat önerõbõl, illetve pályázati tá-
mogatásból. Köllõ Rolandtól azt is megtud-
tuk, hogy a két nevelõi és a foglalkoztatói épü-
let felújítása még hátravan, de reményei sze-
rint erre is sor kerül a közeljövõben. 

– Élmény és megtiszteltetés volt itt dolgoz-
ni, értéket teremteni – vélekedett Köhler Já-
nos. A kivitelezõ K-PLAN Építõ Kft. ügyveze-
tõje az elvégzett feladat mûszaki tartalmának
összegzése után köszönetet mondott a vá-
ros vezetésének, hogy a Váraljai Ifjúsági Tá-
bor felújításának elsõ percétõl együtt dolgoz-
hattak. VB.

KözKözel négy év alatt telel négy év alatt teljesen megújult a táborjesen megújult a tábor

Ezúttal NNagyvejke kkerült aa
Gasztromegye tterítékére

A mintegy hétezer követõvel bíró Gasztromegye fõzõmûsor legújabb
epizódjában Nagyvejke mutatkozott be. A Völgységben elhelyezkedõ,
pici falu, bár sváb gyökerekkel rendelkezik, ezúttal a székelykáposzta
elkészítését vállalta. Palló Lajos Béláné polgármester a faluszéli tónál
várta a vendégeket, hogy egy kis csónakázás keretében meséljen a
településrõl. – Mûsort talán jobbat vezetek, mint csónakot – jegyezte
meg derûsen Vizin Balázs mûsorvezetõ, aki az önkormányzat elsõ
emberével szállt vízre. S arra a kérdésre, hogy miért jó Nagyvejkén
élni, Palló Lajos Bélánétól gondolkodás nélkül jött a válasz. – Jó
emberek laknak benne. 

Persze ezen túlmenõen szépítik és építik a falut, hogy jól érezze
magát mindenki. Ezt is alátámasztja az orvosi rendelõ éppen zajló
korszerûsítése, de szerepel a tervek között útfelújítás és játszótér
építése is. A beszélgetés zárása gyanánt pedig az elmaradhatatlan
mûsorvezetõi kijelentés jelezte, hogy kezdõdik a fõzés.
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 júl. 19-24. XXXII. Néprajzi Tábor
Helyszín: Kismányok , Székely Porta

2021-ben XXXII. alkalommal kerül megrendezésre a néprajzi tá-
borunk Kismányokon, a Székely Portán.

Témáink:
– Fafaragás: kopjafa készítése, szimbólum rendszerének meg-

ismerése. Vezeti Szemcsuk István
– Szövés: elõkészítõ mûveletek, felvetés szövõszékre, fonal

elõkészítés. Festõnövények megismerése, fonalfestés. Ve-
zeti: Lõrincz Etel

– Bútorfestés: jellegzetes bukovinai motívumok megismerése,
rajzolása, festése. Vezeti: Lõrincz Etel

– Viseletkészítés: Hagyományos gyermekruhák készítése. Ve-
zeti: Fekete Sebestyén Ibolya

– Képzõmûvészet: rajzolás, kisplasztika (agyag használatával),
hagyományos (régi) gyermekjátékok készítése. Vezeti:
Lõrincz Gergely

– Bukovinai énekek tanulása. Vezeti: Fábián Éva népdalénekes
Szeretettel várjuk a fiatalokat, az érdeklõdõ idõsebbeket, illetve
családok jelentkezését. Jelentkezési lehetõség: Lõrincz Etel (06
30 978 8713), és lllés Tibor (06 20 211 9950).

 aug. 22. Székelyek Búcsúja
Helyszín: Máriagyûd

A búcsúra várjuk a székelyeket. Erdélyi vendég atya celebrálja a
szentmisét. 

 szept. 3, 10, 17, 24, okt. 1
Kézmûves Mûhelyfoglalkozások

témák: szövés és viseletkészítés (férfinadrág,
mellény) és az eddig tanultak ismétlése.
Helyszín: Bonyhád, Székelyház

 okt. 08. „HÁLAADÁS” Megemlékezés a Bukovi-
nai Székelyek Bukovinából való eljövetelének
80. évfordulójáról

 okt. 9. „Bukovinai Székelyek Búcsúja” és egy-
ben megemlékezés a Bukovinai Székelyek Bu-
kovinából való eljövetelének 80. évfordulójáról

Helyszín: Kismányok, Magyarok Nagyasszonya
Templom. A Búcsús Szentmisét, dr. Felföldi Lász-
ló  pécsi Megyéspüspök celebrálja.

„HÁLAADÁS” címmel rendezzük meg a kétnapos programun-
kat.
1. nap okt. 8. (péntek) 14. óra

A Bonyhádi Székely Emlékparkban kopjafát avatunk Dr. Né-
meth Kálmán emlékére, majd a Perczel kúriában emléküléssel
tisztelgünk (emlékezünk) a Bukovinából való eljövetelünk 80
éves évfordulójáról. Majd az 2020-as évben online módon le-
zajlott XXIII. ”Sebestyén Ádám” Országos Mesemondó Ver-
seny, illetve a Bukovinai Székely Országos Online Szólótánc-
verseny díjazottjainak mûsora, díjak átadása következik.

2. nap okt. 9. (szombat)
- Reggel 7 órakor zarándoklat indul a bonyhádi Katolikus temp-

lomtól Kismányokra. 
- Kismányokon, a Magyarok Nagyasszonya Templomban 10

órakor kezdõdik a Búcsús Szentmise, melyet dr. Felföldi Lász-
ló pécsi Megyéspüspök Úr celebrál. Délben ebéd, majd a bu-
kovinai székely gyerektánc csoportok mûsora következik. 

- 15 órakor a Templom mögötti Kálvárián, litániával egybekötött
körmenet lesz. 

- 19 órakor Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Köz-
pontban Fábián Éva népdalénekes és Sebestyén István nép-
mûvészet mesterének közös mûsora kerül megrendezésre
„HÁLAADÁS” címmel.

 okt. 30. „Fõhajtás” (delegáció részvételével) 
Megemlékezés és koszorúzás Szabadkán a
Zentai úti temetõben nyugvó 42 férfi emlék-
táblájánál.

Delegáció utazik a megemlékezésre.
 nov. 6. Nyisztor Bertalanné II. Országos Szóló

Népdaléneklési Verseny
Helyszín: Bonyhád, Mûvelõdési Ház
 nov. 13. I. Bukovinai Székely Pálinka Verseny

és a hagyományos ételek , böjti ételek bemu-
tatója, kóstolója. Helyszín: Cikó

 2022. január 7-8-9
– Megemlékezés és koszorúzás a Madéfalvi
Vértanúkra 
– Közgyûlés
– Disznóvágás

Tervezett helyszín: Madéfalva

Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
programtervezete 

2021 második félév

A Völgységi Múzeum 1987 óta lát el rendkívül
fontos örökségmegõrzõ és hagyománymeg-
tartó szerepet a város, illetve a térség életében,
mondta bevezetésként dr. Farkas István Ger-
gõ, az intézmény igazgatója a VII. Völgységi
Konferencia megnyitásakor. Hozzátette, hogy
a tájegység bõvelkedik értékekben, amelyeket
a munkájuk során igyekeznek felszínre hozni,
és megõrizni. Ebben a folyamatban sok segít-
séget kapnak, a fenntartó önkormányzattól,

amiért köszönetet is mondott Filóné Ferencz
Ibolyának. A város vezetõje azt mondta kö-
szöntõjében: örül annak, hogy segíthetik a mú-
zeum mûködését. – A múlt feltérképezése
nélkül sokkal nehezebb dolgunk lenne eliga-
zodni a jelenben, és szegényebbek is len-
nénk a Völgységben tapasztalható megannyi
kulturális, tárgyi és szellemi örökségünk nél-
kül – hangsúlyozta a polgármester, megkö-
szönve mindazok munkáját, akik a közös szer-

vezésû konferenciát életre hívták. Ugyanis a
város mellett a már említett múzeum és az ön-
kormányzat által létrehozott Völgységi Tájkuta-
tó Alapítvány valósította meg a számos elõ-
adást, témát felvonultató, a helyi mûvelõdési
központban lezajlott konferenciát. Ezek közül
is kiemelkedett Bonyhád monografikus feldol-
gozása, amely – mint elhangzott – egy átfo-
gó, aprólékos munka. Ennek részletei is elõ-
térbe kerültek a tanácskozáson.

Megtartották a VII. Völgységi Konferenciát
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GRÁBÓC A ppályázzaattokon eel-
nyertt ttámogaattássok mmelletttt ssok
ssaajjátt kkivittelezzéss ééss ttárssaadaalmi
munkaa rrévén éépül-sszzépül aa tte-
lepüléss.

Sok minden történt az elmúlt év-
ben Grábócon, de az idei sem
eseménytelen. Ennek egyik oka
pedig, hogy tavaly több pályáza-
ton is sikerrel indult a település
önkormányzata. Így történt, hogy
12 millió forintot fordíthattak a
Magyar Falu Program támo-
gatásával a Rákóczi utca egy
részének felújítására. Az el-
múlt nyáron el is készültek a
munkával – tájékoztatott
Vincze Kálmán polgármester. 

Szintén pályázati támoga-
tásból vásárolhattak egy Ford
típusú kisbuszt 14,7 millió fo-
rintból, amelylyel idén május
elsejével elindíthatták a falu-
gondnoki szolgálatot a tele-
pülésen élõk megsegítésére.
Ugyancsak 2020-as, a Ma-
gyar Falu Program keretében
beadott támogatási
igényük révén 30
millió forintot fordít-
hatnak az önkor-
mányzat – orvosi
rendelõnek is helyet
adó – épületének fû-
téskorszerûsítésére,
külsõ felújítására,
nyílászárócseréjére,
tetõcseréjére. Je-
lenleg módosítási
kérelmük áll elbírá-
lás alatt, mert költségtakarékos-
sági szempontok miatt a közpon-
ti fûtés helyett elektromos üzemû
fûtési rendszert szeretnének ki-
alakítani. A könyvtár épületén a
Grábócért Egyesület nyertes pá-
lyázata révén helyezhetnek el új
nyílászárókat, amelynek költsége
1,2 millió forint. 

További terveik megvalósítása
érdekében is számos pályázatot
adtak és adnak be. A Területfej-
lesztési és Operatív Program ke-
retében 320 millió forint támoga-
tást igényeltek a település fõ árká-
nak rendezésére. A falu teljes
hosszán végig húzódó meder az
évek alatt feltöltõdött, egyes ré-
szein megáll a víz, máshol pedig
megcsúszik az árok fala veszé-
lyeztetve ezzel a mellette fekvõ út

állapotát. Amennyiben beadvá-
nyuk pozitív elbírálásban része-
sül, kikotorják és rendezik a med-
ret, valamint betonelemekkel bé-
lelik ki. 

Szintén nagy elõrelépés lenne
a Szálka-Grábóc összekötõ út
szilárd burkolattal való ellátása. A
célra 170 millió forint támogatást
igényelnek a Magyar Falu Prog-

ram keretében, amelybõl a hiány-
zó szakaszon megépítenék az
utat. Ezzel egyrészt megszûnne a
falu zsáktelepülés jellege, más-
részt turisztikai szempontból is
elõnyös lenne a Szálka irányából
jobb megközelíthetõség. 

A falu vezetõje elmondta, belte-
rületi útszakaszok felújítására is
pályáznak, szeretnék új aszfalttal

ellátni a Zrínyi utca egy szakaszát,
valamint a Rákóczi utca felújítás-
ból eddig kimaradt részét. Erre a
célra 22 millió forintot igényelnek.
Tervezik, hogy a Templom tér út-
ját is szilárd burkolattal látják el,
ezzel elmondhatnák, hogy a tele-
pülésen minden ház szilárd bur-
kolatú úton érhetõ el. 

A pályázatok sora még ezzel
sem ért véget, hiszen Vincze Kál-

mán szerint bármire nyer-
nek támogatást, azzal csak
gyarapodik a község. Töb-
bek között szeretnének tá-
rolót építeni a falugondnoki
busznak, ami mintegy ötmil-
lió forintos költséget jelent,
a könyvtár épületének fû-
téskorszerûsítését is meg-
oldanák, a játszótérre is új
játékokat szereznének be,
valamint a falukarbantartás-
hoz (fûnyíró traktor, pótko-

csi, fûkasza, stb.) és rendezvé-
nyek megtartásához (laptop, han-
gosítás) új eszközöket vásárolná-
nak. 

A pályázati támogatásokon felül
társadalmi munka révén is sokat
alakítanak a faluképen. A polgár-
mester mellett Dávid József és
Vincze László is kivette a részét a
település szépítésébõl. Megtisztí-
tották a növényzettõl a temetõ
melletti földesút környékét, vala-
mint kiszabadították a temetõben
a régi sírokat a bozótból, térkö-
vezték a ravatalozó környékét, kö-
ves parkolót alakítottak ki. Terve-
zik, hogy a régi, megdõlt sírköve-
ket helyreállítják majd. Pályázati
támogatásból pedig a ravatalozó-
nál új elõtetõ épült, és urnafalat is
állítottak. A befektetett munka ré-
vén a helybeliek végsõ nyughelye
méltó körülmények közé kerül.

Az egyik fő cél, hogy a településen mindenAz egyik fő cél, hogy a településen minden
ház szilárház szilárd burd burkkolatú útolatú úton legyon legyen eléren elérhetőhető



IZMÉNY Rosssszzul iindultt aazz iidei
év, vvisssszzaavettetttte aa jjárvány-
helyzzett, kkülönössen, hhogy aa
ffaalu vvezzettõjjének iiss mmeg kkel-
letttt kküzzdenie aa kkoronaavíruss-
ssaal. MMossttaanraa rrendezzõdötttt aa
helyzzett, ppályázzaattok ssokaassá-
gávaal, ééss úújjaabb ttervekkel
ffolyttaattjják 22021-eett.

– Egy település esetében is fon-
tos az elsõ benyomás, nagyban
meghatározza, milyen kép
alakul ki az oda érkezõben a
teljes egészrõl – vallja Kele-
men Ferenc, Izmény polgár-
mestere. Sokat tettek azért,
hogy a falu esetében ez a be-
nyomás jó legyen. Az egyik
elsõ dolog, amit az érkezõ
meglát, a szépen kialakított
tájház, hófehér falakkal, tér-
kövezett udvarral, fonott kerí-
téssel. A korábban leromlott
állapotú épület felújítására
négymillió forint támogatást
nyert a település, de nagyon sok
mindent maguknak kellett kivite-
lezniük, hogy a tervezett munkák-
ra fusson a keretbõl. 

A tájház elõtt míves székely-
kapu áll, amelyre a Bethlen Gá-
bor Alapítványtól nyertek támoga-
tást, az új kereszt felállítását pedig
a KDNP Tolna megyei szervezeté-
nek elnöke támogatta 50 száza-
lékban. A falu elején található
buszmegállókat önerõbõl, saját ki-
vitelezésben újították fel.

A településen beljebb haladva is
látszik, és hamarosan remélhetõ-
leg még inkább látszani fog a fej-
lõdés, melynek érdekében ren-
geteg pályázatot adott és még ad
is be az önkormányzat. Mint azt a
polgármester mondja, megadják
a lehetõséget a sikernek. 

Egy korábbi sikeres támogatá-
si kérelmük révén tavaly megújul-
hatott a Fõ utca járdáinak össze-
sen 350 méteres szakasza. A
helybeliek így a bolt és az óvoda
között, valamint az önkormányzat
elõtt térkövezett burkolaton halad-
hatnak. Szintén 2020-ban érke-
zett meg a pályázati támogatásból
vásárolt kisbusz, mellyel a szállítá-
si feladatokat látják el. A régi, de jó
állapotú Opel pedig Pancsovára
került az egyik külhoni magyar
szervezethez. Mostanra megújul-
hatott az óvoda udvara is, ahova
szintén a Magyar Falu Program tá-
mogatásával, ötmillió forint érték-

ben szerezhettek be új játé-
kokat. 

Idén elkezdõdhet a Terü-
letfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében elnyert 110
millió forintos hozzájárulás ré-
vén a település vízrendezé-
se. A beruházás keretében
a központi árkot teszik rend-
be, ami várhatóan hosszú év-
tizedekig biztosítja majd,
hogy a község mélyebben fekvõ
részein található ingatlanok ne vi-
zesedjenek, ne teljenek meg a
vízóraaknák vízzel. 

Az idei, már beadott és beadás-
ra váró pályázatok sora is hosszú.
A Magyar Falu Program kereté-
ben igényelnek támogatást a foci-
pálya felé vezetõ út felújítására, a
ravatalozó rekonstrukciójára, a
mûvelõdési ház fûtéskorszerûsíté-
sére, a színpad és padlóburkolat
cseréjére, az önkormányzati hiva-
tal felújítására, melynek sajnos be-
ázik a teteje, az óvodában a koráb-
bi felújításokból kimaradt munkák
elvégzésére, az aljzat burkolatá-
nak felújítására, a hátsó fal vakolá-
sára, a fûtés korszerûsítésére. Új-
ra adnak be támogatási kérelmet
járdafelújításra; gépbeszerzésre
(a korábban vásárolt traktor és ki-
egészítõk mellé egy mini rakodó-
gépet, homlokrakodót, valamint
pótkocsit szereznének be); az or-
vosi rendelõ berendezésének fõ-
ként asztalokkal, szekrényekkel
történõ bõvítésére. Ezen felül sze-

retnének a maguk által kialakított
játszótérre uniós szabványoknak
megfelelõ játékokat telepíteni. 

Régi terv az Izményt Aparhanttal
összekötõ szilárd burkolatú út
megépítése, amelyet most Kele-
men Ferenc újra elõvett. Évtize-
dekkel ezelõtt a két település már
nyert támogatást a beruházásra,
de végül azt nem tudták megvaló-
sítani. Most ismét nyílt egy pályá-
zati lehetõség, amely révén támo-
gatást igényelhetnek a célra, és
szeretnének is élni vele. Amennyi-
ben a terv valósággá válik, a két
községet két kilométer hosszon,
négy méter szélességû burkolt út
köti majd össze, ezzel megszûnik
zsáktelepülés jellegük.

Önerõbõl megvalósítható beru-
házások tekintetében jelenleg kor-
látozottak a lehetõségeik, részben
azért, mert tavaly kocsma ügyben
is lépniük kellett. Bezárt a helyi
vendéglátó egység, és eladásra
kínálták az ingatlant. A település
vezetése úgy érezte, hogy a falu
nem maradhat vendéglátóhely

nélkül, ezért megvették az
épületet és nagyon kedvezõ
bérleti díjjal adják ki olyan vál-
lalkozónak, aki remélhetõleg
sikeresen tudja majd üze-
meltetni. 

Rendezvények tekinteté-
ben a covid-helyzet miatt ta-
valy Izményben is szûkös volt
az év, minden hagyományos
program elmaradt, egyedül
az idõsek napi ünnepséget

tartották meg, azt is igényfelmé-
rést követõen. Az idei évet tekint-
ve annak elsõ felére, a nyárra sem
terveztek programot, kérdéses
még, hogy megtartják-e a szüreti
napot, de ha minden jól alakul, az
idõsek napi és a karácsonyi ünne-
pet közösen is megülik majd a fa-
lu lakosságával. 

A rendezvények elmaradásával
megspórolt pénz nem marad az
önkormányzati kasszában, azt a
helybeliek segítésére fordítják. Az
óvodások, iskolások (felsõoktatás-
ban résztvevõk is) beiskolázási és
karácsonyi iskolalátogatási támo-
gatást is kapnak. A szociális keret-
bõl pedig az idõseknek, rászoru-
lóknak biztosítanak gyógyszertá-
mogatást. 

Az újszülöttel gyarapodó csalá-
doknak juttatott egyszeri támoga-
tást százezer forintra emelték. Fe-
léjük irányuló gesztus, hogy az ön-
kormányzat épülete elõtt egy gó-
lyafigurával és babazászlóval jel-
zik, ha új lakóval gyarapodott a te-
lepülés. 

KKellemes kép fellemes kép fogadogadja az Izménja az Izménybe érybe érkkezőkezőketet
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KISMÁNYOK Azz öönkormány-
zzaatt ttörekvéssei eegy éélhettõ,
ccssaaládbaarátt ttelepüléss kkiaalaa-
kíttássátt ccélozzzzák.

Egy igazi kis „Tündérkert” van ala-
kulóban a Völgységben, egészen
pontosan Kismányokon. A tele-
pülés parkjában alakítottak ki és
szépítgetnek, építgetnek folya-
matosan egy kis területet a helyi
gyerekek, fiatalok, családok szol-
gálatára. 

A történet két, legalább száz-
esztendõs fûzfának köszönhetõ-
en indult el, amelyeket szerettek
volna megmenteni, mondhatni
keretbe foglalni. Az ötletgazda,
Nyárádi János, jól emlékszik,
hogy azok már gyermekkorában
is éppen olyan vaskosak voltak,
mint amilyennek a település
ifjai most láthatják õket. Gon-
dolta, köréjük érdemes len-
ne egy kis édenkertet kiala-
kítani. 

Mostanra épült egy kis
házikó, kuckó a gyerekek-
nek, egy kis tavacska, mely-
nek partján napágyakon le-
het „lustálkodni”, körben pe-
dig virágok sokasága gon-
doskodik a szép, megnyug-
tató látványról. A kisebbek
napvitorlával árnyékolt homoko-
zóban élhetik ki építõ kreativitá-
sukat, a környezõ nyárfák közé
pedig függõágyakat feszítettek ki,
hintákat kötöttek a pihenni vágyók
számára. Itt épült fel az új má-
szópiramis is, amelyet a település
önkormányzata önerõbõl szerzett
be. A közelben fedett kiülõknél
és bográcsozóknál lehet akár fõz-
ni is. 

Összegezve, ez a béke szige-
te Kismányokon, ahol a családok
kikapcsolódhatnak, akár egy-egy
napot is eltölthetnek. Nem is be-
szélve arról, hogy a tündérkert
mellett van a falu „hivatalos” ját-
szótere is, amelynek új, moder-
nebb játékokkal való bõvítése ér-
dekében idén is pályázik a falu.
Nem csoda, hogy a hely népsze-
rû, és nem is csak a helybeliek,
hanem a környezõ településeken
élõk körében is. 

A látogatóknak érdemes egyéb-
ként a faluban is körbesétálniuk,
közben nem csak megnézhetik a
történetileg értékesebb épülete-
ket, hanem az idén kihelyezett in-
formációs táblák révén meg is is-
merhetik azok múltját.

A falu vezetése igyekszik más
területen is fejlesztéseket megva-
lósítani. Tavaly útfelújításra, az ön-
kormányzat épületének rekonst-
rukciójára, a vizesblokkok felújí-
tására, és a mûvelõdési ház felújí-
tására is pályáztak, sajnos siker-
telenül. Idén több területen újra
próbálkoznak – tájékoztatott
Bõte István polgármester.

Továbbra is fontos feladat a
Táncsics és a Hegyalja utca bur-
kolatának helyreállítása. Egy évvel
ezelõtt a célra 30 millió forintot
igényeltek a Magyar Falu Prog-
ram keretében. Akkor nem nyer-
tek, idén a belügyminisztérium-
hoz nyújtották be támogatási igé-
nyüket. 

A falu vezetõje elmondta, a hiva-
tal korszerûsítésére, átépítésére
is pályáznak. A beruházás lénye-
ge az lenne, hogy az önkormány-
zati helyiségek méretét a könyvtár
javára csökkentsék, ugyanis a he-
lyi bibliotéka jelenlegi helye kicsi-
nek bizonyult. Ugyanakkor meg-
változtatnák az orvosi rendelõnek
is helyet adó épületben a helyisé-
gek elosztását praktikus elgondo-
lások mentén. 

A helybeli családokat is igyek-
szik minél nagyobb mértékben tá-
mogatni az önkormányzat. Jelen-
leg az a kismányoki család,
amelybe újszülött „érkezik”, száz-
ezer forint támogatást kap. 

Jó szolgálatot tesz a település
tavaly beszerzett új falugondnoki
kisbusza, amellyel többek között
a gyerekeket hozzák-viszik óvodá-
ba a szomszédos Nagymányokra.
Helyben is felmerült az igény az
óvoda újraindítására a szülõk ré-
szérõl, jelenleg nyolc óvodáskorú
gyermek él a településen. Ez
azonban olyan nagy plusz költsé-
get jelentene az önkormányzat
számára, amelyet egyelõre nem
tudnak vállalni. A tendencia viszont
kedvezõ, hiszen az utóbbi idõben
sok fiatal, kisgyermekes család
vett ingatlant a településen, így elõ-
fordulhat, hogy néhány év múlva
tényleg lesz lehetõség a kisded-
óvó újraindítására. 

Az önkormányzat egyéb törek-
vései is egy élhetõ, családbarát te-
lepülés képét célozzák. Ezt szol-
gálják közösségépítõ kezdemé-
nyezéseik, programjaik is. Most,
hogy enyhült a járványveszély, új-

raindulhatnak a gyerekeknek szer-
vezett táncfoglalkozások, és az
idõsebbeknek tartott meridián-
torna összejövetelek. A rendezvé-
nyek tekintetében jellemzõen ki-
sebb volumenû, inkább családias
hangulatú programokban gondol-
kodnak.  A pünkösdi hétvégén el-
sõ alkalommal tartottak kézmûves
vásárt, ahol a környék termelõi kí-
nálták portékájukat, a település
mobil kemencéjében sütötték a
kenyérlángost, amely mellé limo-
nádét, sört kínáltak. 

Ha minden jól megy, az ifjak-
nak nyáron újra tartanak tánc-, va-
lamint kézmûves tábort, amelyek
programjaiba a szülõket is bevon-
ják. Remélik idén is megtarthatják
a nyárzárót, kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt szóló zenés prog-
rammal, táncos mulatsággal. 

Nagyobb volumenû rendez-
vény a Bukovinai Székelyek Or-
szágos Szövetsége révén érkez-
het a településre, hiszen idén a
tervek szerint Kismányokon tart-
ják meg a székely búcsút és talál-
kozót, a közelmúltban kinevezett
Dr. Felföldi László pécsi megyés-
püspök celebrálásával.

TündérTündérkkerer tet alakíttet alakítoottttak ki Kismának ki Kismányyokokonon
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HIRDETÉS

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékud-
varokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a
vállalkozásokban – képzõdõ, elõre szelektált hulladékok elhelyezé-
sére van lehetõség. A hulladékok hulladékudvarban történõ elhe-
lyezése a lakosság részére egész évben, folyamatosan biztosított.
A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag magánszemélyek vehe-
tik igénybe.
A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

 A legutóbbi idõszak hulladékkezelési számlájának befizeté-
sét igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata).

 Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a
közösköltség befizetését igazoló bizonylat.

 Azoknak a településeknek a lakosai esetében, ahol a hulla-
dékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: befizetési igazo-
lást nem kell bemutatni.

 Lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.
A fentiek hiányában a hulladék nem rakható le a lakossági hulladék-
udvarban.
A hulladékudvarok csak a hulladékudvarhoz tartozó településeken
élõk részére, az életviteléhez szükséges tevékenysége során kelet-
kezõ, elkülönítetten gyûjtött hulladékainak, átvételére szolgálnak. Az
életvitelhez szükséges tevékenység például a kert gondozás (de nem
a kertépítés), a javítás vagy karbantartás (de nem az ingatlan felújí-
tás), bútor, vagy háztartási berendezés cseréje (de nem a ház kiürí-
tés).
A hulladékudvarokban csak a hulladékfajtánként elkülönítetten gyûj-
tött, nem szennyezett hulladékok adhatók le. Azaz szelektíven gyûj-
tött papír, mûanyag, üveg, feleslegessé váló elektromos tárgyak, lo-
mok, valamint személygépjármû gumiabroncsok és a lakóingatla-
noknál képzõdõ veszélyes hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer,
növényvédõszer maradék, gyógyszerek stb.) átvételére szolgálnak.
Kommunális hulladék a hulladékudvarokban nem helyezhetõ el. 
Lomhulladékok esetében a fából, bútorlapból készült szekrények,
kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak da-

rabokban, lapra bontva adhatók át. A hulladékudvarokban a búto-
rok szétbontása nem végezhetõ el.
A hulladékudvarban zöldhulladék is leadható az alábbi módon: a fa-
ágak csak darabolva és kötegelve (max. 5 cm ág átmérõig), elvág-
ható, drótmentes kötegelõ anyaggal átkötve, 2 méternél nem hosz-
szabb, kézzel rakodható kötegekben. 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. honlapján (www.delkom.hu) részletesen
tájékozódhat az átadható hulladékok fajtáiról és a térítésmentesen
leadható, éves lakossági mennyiségekrõl. 

A bonyhádi hulladékudvar nyitvatartása: 
kedd, péntek:          7-13h, 
szerda, csütörtök: 11-17h, 
szombat: 8-12h

Tájékoztató a hulladékudvarok használatáról

Június 55-één mmegnyitotta kkapuit aa Bonyhádi TTermálfürdõ.
Belépéssel, nnyitva ttartással éés jjegyárakkal kkapcsolatos bbõvebb információt 

a wwww.bonyhadifurdo.hu honlapon oolvashatnak aaz éérdeklõdõk.
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Szeretné egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni 
vállalkozását? Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-2277-es 

telefonszámon vagy a vot7151@gmail.com címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél terjesztésével kapcsolatos észrevételeit is.

RRRREEEEJJJJTTTT VVVVÉÉÉÉNNNNYYYYPPPPÁÁÁÁLLLLYYYYÁÁÁÁZZZZAAAATTTT
BBBBOOOONNNNYYYYHHHHÁÁÁÁDDDD  VVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSS
ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTTAAAA
TTTTÁÁÁÁMMMMOOOOGGGGAAAATTTTÁÁÁÁSSSSÁÁÁÁVVVVAAAALLLL

B E M U TAT J U K  VÁ L L A L KOZ Á S ÁT

BEKÜLDÉS

Márciusi rejtvényünk megfejtése: „Holnapra
kellene még ötszáz tojás.” A képen a nyer-
tes Köllõ Ernõ bonyhádi lakos, miután átvet-
te a nyereményt a bonyhádi Városházán.
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