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Treitz György cégvezető több évtizedes eredményes tevékenysége elismeréseként vehette át
a Pétermann Jakab-díjat Filóné Ferencz Ibolyától az évzáró polgármesteri fogadáson

BONYHÁD Egy év kihagyás után, 2021-ben ismét megtarthatta évzáró polgármesteri fogadását Filóné Ferencz Ibolya. A kellemes hangulatú
eseménynek az a Perczel-kúria adott otthont,
amelynek átadása az idei esztendõ egyik leginkább várt pillanata volt. A vállalkozók és az intézményvezetõk mellett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a bonyhádi-dom-

bóvári térség országgyûlési képviselõje is részt
vett a fogadáson.
– Most is járványhelyzet van, de a tavalyi,
elmaradt fogadáshoz képest annyi változott – és
ezért szervezhettük meg a programot –, hogy
ma már bárki számára elérhetõ az oltás, amivel a
jelenlévõk is rendelkeznek – kezdte köszöntõjét
Filóné Ferencz Ibolya.
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Újabb milliár dok ér k ezhetnek a v ár osba
Évzáró polgármesteri fogadáson számolt be az eredményekrõl a városvezetõ
Folytatás az 1. oldalról
Bonyhád polgármestere rövid
bevezetõjét követõen – amelyben örömmel nyugtázta, hogy
mindenki elfogadta a meghívását – rátért az elmúlt két év legfontosabb eredményeinek,
eseményeinek összegzésére.
A közel 30 perces, tartalmas
prezentáció során több témakört is érintett. Mint fogalmazott, nem szeretné számokkal
untatni a hallgatóságot, de azért
vannak kiemelendõ mutatók.
A költségvetés fõösszege
2021-ben megközelítette a 3,5
milliárd forintot, ebbõl 812 millió
forintot fordítottak fejlesztésre.
A fõösszeg és a fejlesztési arány
a korábbi években még magasabb volt, köszönhetõen annak,
hogy a város rendkívül hatékonyan használta ki a nemrégiben
lezárult uniós ciklus adta pályázati lehetõségeket. Ehhez társultak még azok a források,
amelyeket a magyar kormány
biztosított a város számára.
Az önkormányzat vagyonának
alakulását mutató trendvonalnál
viszont egyértelmû, folyamatos
növekedés látható. Míg 2019.
január 1-jén 10,5 milliárd forint
volt a város vagyona, addig idén
év elején már a 13 milliárdot közelítette ez a szám – ami még
nem is tartalmazza azt a közel
kétmilliárd forintot, ami az új
szennyvíztelep-rekonstrukciójának az összege.
Ugyanilyen kedvezõ volt a
trend az iparûzési adóbevételt
vizsgálva is: tavaly és 2021-ben
is (a vírus okozta nehézségek
ellenére) növekedett az arány.
Idén közel 670 millió forint folyt
be a városkasszába, ami a
bonyhádi vállalkozások eredményességét igazolja.
A Top Plusz forrásból ötmilliárd forint érkezhet a városba
Az elmúlt két év legfontosabb
felújításait, beruházásait is csokorba gyûjtötte prezentációjában a polgármester. Ezek öszszesen közel 5,9 milliárd forint
értéket képviselnek. Az út- és a
járdafelújításoktól a körforgalom
és az agrárlogisztikai központ
megépítésén át a sportpályaberuházásig, csak néhány példa abból a rengeteg fejlesztés-

Szép környezetbe, a megújult Perczel-kúriába érkeztek a vendégek

Potápi Árpád János mondott pohárköszöntőt, gratulálva a város és a
cégek elért eredményeihez

bõl, amely a városban történt.
Tervekbõl sincs hiány, ez is
kiderült a polgármester tájékoztatójából. Mint mondta, a két
uniós fejlesztési ciklus között járunk: a korábbi már lezárult a
mostani még nem indult be teljes egészében. Ettõl függetlenül Bonyhád – a korábbi évek
gyakorlatát követve – amennyire csak lehet, elõre dolgozik a
sikeres beruházások érdekében. A városi piac esetében
már egészen elõrehaladott a folyamat: ahogy rendelkezésre áll
a Top Plusz pályázatból forrás,
rögtön elindulhat a terület sokak által várt teljes körû felújítása. Elhangzott, hogy a Tolna
megyébe érkezõ 45,5 milliárd
forint Top Plusz forrásból 5 milliárdra pályázhat Bonyhád.

Közösen elért sikerek

Treitz György megtiszteltetésnek nevezte, hogy a város vezetői neki
ítélték oda a díjat

A rendezvények, a közösségi
események és a családoknak
biztosított támogatások mellett
a város kitüntetettjeirõl is szót ejtett elõadásában Filóné Ferencz
Ibolya. Utóbbiak sora egy újabb
névvel bõvült: 2021-ben Treitz
György vehette át az év vállalkozójának járó Pétermann Jakabdíjat. A program zárásaként
Potápi Árpád János mondott
pohárköszöntõt, gratulálva a város töretlen fejlõdéséhez. Arról
biztosította Bonyhád vezetõit és
a vállalkozókat, hogy akárcsak
az eddigiekben, a jövõben is
számíthatnak a segítségére.
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St abil pénzügyi háttér, fontos fejlesztések
Megtartotta évzáró ülését a képviselõ-testület a Perczel-kúriában
BONYHÁD Annak ellenére, hogy
az év utolsó testületi ülését tartották meg, a 16 napirendi pontot
tekintve bõven volt mirõl határozniuk a város vezetõinek.
Szó volt az önkormányzat
2021. évi pénzügyi gazdálkodásáról, amely napirendi pontnál
Filóné Ferencz Ibolya úgy fogalmazott: „soha rosszabb éve ne
legyen Bonyhádnak, mint az idei”.
A város polgármestere ezzel arra
utalt, hogy minden eddiginél nagyobb tartalékkal fordulnak rá a
következõ esztendõre.
– Megközelítõleg 400-450 millió forint pénzkészlete lesz 2022.
január 1-jén az önkormányzatnak
– egészítette ki szóban az elõterjesztést Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezetõ, aki arról is beszámolt, hogy ez a megtakarítás
még az elõzõ évfordulókor tapasztaltnál is magasabb, pedig az
sem volt elenyészõ szám.
A megfontolt és takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen jó
kondíciókkal, kellõ biztonsággal
kezdheti az önkormányzat az új
évet – hangzott el az ülésen, amelyen valamennyi elõterjesztésnek
zöld utat adtak szavazatukkal a
képviselõk. Így többek között an-
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nak is, amely megerõsítette, hogy
2022 tavaszán több utca felújítása is elkezdõdhet. Egészen pontosan a Jókai Mór, a Hoffer Károly, a Vasvári Pál, a Táncsics Mihály és a Nádasdi utcáé.
A már korábban meghatározott
beruházások megvalósítását a
magyar kormánytól érkezett
206,5 milliós támogatás teszi lehetõvé. A megvalósítási helyszínek közül – tekintettel arra, hogy
a Nádasdi utca felújítása során a
csapadékvíz elvezetése magasabb szintû mûszaki tartalmat igényel – négy útszakasz kapcsán

lefolytatták a közbeszerzési eljárást, az ajánlatok bontására december 13-án került sor. A négy
utca felújításának összköltsége
bruttó 158.644.703 forint.
A Nádasdi utca kapcsán több
tervezõi költségbecslés született
a magasabb mûszaki tartalommal
bíró csapadékvíz-elvezetés megoldására, valamint anélküli, illetve
a kettõ közötti köztes mûszaki tartalomra is. A képviselõk a három
lehetséges opció közül a köztes
mellett döntöttek, vagyis a
Nádasdi utca felújítása kapcsán
a bruttó 47.955.895 forint össze-

gû tervezõi költségbecslésben
meghatározott mûszaki tartalmat
kívánják megvalósítani.
Ugyanakkor az is elhangzott a
tanácskozáson, hogy az új uniós
ciklushoz kapcsolódó Top Plusz
pályázatokat is megvizsgálják: lehet-e többletforrást lehívni például ehhez a beruházáshoz is. Az
ülés végén Filóné Ferencz Ibolya
köszönetet mondott valamennyi
munkatársának, a képviselõknek,
az intézményvezetõknek az év során nyújtott segítségéért, egyúttal
jó egészséget és áldott, meghitt
ünnepet kívánt nekik.

Elmauer Mihály k ap t a az idei Anik ó-díjat
BONYHÁD A szép hagyományt folytatva, a Bonyhá- elérzékenyülve mondott köszönetet a díj adományodi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén ad- zóinak és a kollégáinak.
ta át az Amrein család az Anikó-díjat. Idén Elmauer
– Mindig nagy örömmel jövök ide, és nem csak
Mihály részesült az elismerésben.
ilyenkor, hanem az év valamennyi napján – ezt már
– Nagyon sûrû év áll mögöttünk, ahol nemcsak a Filóné Ferencz Ibolya hangsúlyozta köszöntõjében.
megszokott gondozási-ápolási feladatokat végeztük – Hálával tartozom nekik a munkájukért, azt pedig
el, hanem küzdöttünk továbbra is a pandémiával, né- köszönöm, hogy a csapat tagjának tekintenek, a jöha kínkeserves idõszakot hagytunk magunk után, hi- võben is mindent megteszek, hogy segíthessem
szen a lebetegedések, a kedves ellátottaink távozá- õket, az ellátottakat és a családokat – mondta a vása mindannyiunkat próbára tett, megviselt – emelte ros vezetõje.
ki köszöntõjében Sebestyén Orsolya, a
Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetõje.
Mint mondta, az Amrein családnak köszönik, hogy egy nemes célt határoztak
el még 2018-ban. Ugyanis akkor alapították meg az Anikó-díjat, az év szociális
gondozójának és ápolójának járó elismerést. Azóta minden év decemberében egy alapellátásban dolgozó kolléga
szakmai elhivatottságát, példaértékû szerepvállalását jutalmazzák a kitüntetéssel.
Idén Elmauer Mihálynak mondtak köszönetet, aki 2004-tõl erõsíti a gondozási Amrein Gábor, Amrein Károly, Elmauer Mihály, Filóné Ferencz Ibolya
központ csapatát. A szociális gondozó és Sebestyén Orsolya
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Mőcsény Sándoregyházával írt alá
testvértelepülési szerződést
Ünnepélyes testületi ülést tartott 2021. december 2. napján
Mõcsény Község Önkormányzata egyetlen napirendi ponttal. Az
ülés alkalmával kötött ugyanis testvértelepülési szerzõdést az
önkormányzat a szerbiai Sándoregyháza Helyi Közösséggel,
amelyet Joška Duduj, Sándoregyháza elnöke képviselt, de a
delagációval tarott több helyi vezetõ is.
Felek a településeik rövid bemutatását követõen megismerhették
Mõcsényt, a helyi értékeket, egyeztettek az esetleges további
együttmûködési lehetõségekrõl valamint volt alkalom többek között
a Bátaapáti hulladéklerakó meglátogatására is.

Testvértelepülési szerződést kötött
egymással Kisvejke Község
Önkormányzata valamint Tardoskedd
2021. november 27. napján tartott ünnepélyes testületi ülésen
fogadta Kisvejke Község Önkormányzata képviseletében
Farkas-Jókai Noémi polgármester, valamint a képviselõ-testület
valamennyi tagja a Tardoskeddrõl érkezõ delegációt testvértelepülési szerzõdéskötés alkalmából. Felek kölcsönös örömüket fejezték ki az ülés alkalmával , hogy lehetõségük nyílik a kapcsolat elmélyítésére, mely nagyban hozzájárul a magyar-magyar
kapcsolatok ápolásához és fejlesztéséhez is.A testvértelepülési
kapcsolat létrehozását a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatta 1.350.000.- forint vissza nem térítendõ támogatással.

A program megvalósítására 1.150.000.- forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert Mõcsény Község Önkormányzata a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-tõl.

Karácsonyi csomaggal lepte meg
a város a 80 év feletti szépkorúakat
BONYHÁD – Nagyon figyelmesek, hogy ránk, idõsekre is gondolnak
az ünnepek elõtt, köszönöm szépen az ajándékot! – mondta Horváth
Béláné, amikor csütörtökön átvette a karácsonyi csomagot Szabó Tibor önkormányzati képviselõtõl, Bonyhád alpolgármesterétõl. Bori néni is azon 660, 80 év feletti szépkorú egyike, akiket a város karácsonyi csomaggal ajándékozott meg.
– Ebben aztán jó sok minden van – tette hozzá a 99. életévében járó, jó egészségnek és szellemi frissességnek örvendõ idõs hölgy, amikor megnézte, hogy mivel lepte meg az önkormányzat. Bori néni azt
is megosztotta az alpolgármesterrel, hogy õ tartja rendben
otthon a kertet, és alig várja,
hogy a tél elmúltával ismét kizöldüljenek a virágok. Ehhez
és a mindennapokhoz is jó
erõt, egészséget kívánt Szabó
Tibor, aki – a többi képviselõtársával egyetemben – valamennyi 80 év feletti szépkorút
felkeresett az ünnepek elõtt.

Kiv áló szín v onalú Kajszis
F esztiv ált r endeztek
KISVEJKE 2021. július 31. napján került megrendezésre az idei évben a Kisvejkei Kajszis Fesztivál a szép számú helyi és környékbeli látogatók nagy örömére. A rendezvény szervezésébõl a helyi önkormányzaton túl a Kisvejkei Munkanélküliekért Közhasznú Egyesület is
kivette a részét az 1.800.000.- forintos pályázati támogatásnak köszönhetõen, melyet a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására nyert
el az egyesület.
A rendezvény a helyi közösség életét meghatározó, értékmegõrzõ,
értékteremtõ, melynek színvonala a támogatási összegnek köszönhetõen jelentõsen emelkedett.
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A falu lakosságának szeretnének többet segíteni
BÁTAAPÁTI A jelentõsebb fejlesztési feladatokat már sikerült meg
goldani a faluban, a
továbbiakban azon dolg
goznak, hog
gy a település számára rendelkezésére álló forrásokat lakosság
gi fejlesztésekre
is fordíthassák.
Bátaapáti Tolna megye legfejlettebb kistelepülései közé tartozik, ha nem áll egyenesen a
lista élén. Minden infrastruktúra adott, a vízvezetékrendszer,
a szennyvíz- és a gázvezetékhálózat már régebben kiépült.
Az utak, a járdák, a középületek
jó állapotban vannak, köszönhetõen a falu fejlõdésében
nagy szerepet játszó Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) tagjaként kapott forrásoknak.
Mint azt Krachun Szilárd polgármester elmondta, most azon
dolgoznak, azt tekintik a legnagyobb feladatuknak, hogy ezeket a jelenleg kötött felhasználhatóságú fejlesztési forrásokat a lakosság számára elérhetõvé tegyék, legyen szó akár a
házak kormányprogrammal
összhangban álló energetikai
korszerûsítésére kapható támogatásról, vagy éppen szociális
juttatásokról.
Az idei fejlesztéseikrõl elmondta, TETT forrásból szereztek be
egy új, húszszemélyes Mercedes autóbuszt, valamint pályázaton az idén indult falugondnoki
szolgálat mûködéséhez is nyertek egy kisbuszt. A település régi gépjármûve egy erdélyi településre kerül majd. Ugyancsak
TETT forrásból 25 hektár legelõterületet vásároltak a falu környékén, a település központi részén
pedig fitnesz parkot és egyben
játszóteret alakítottak ki, ahol míg
a szülõk átmozgatják tagjaikat,
addig a gyerekek is el tudják foglalni magukat.
Krachun Szilárd hangsúlyozta, fontos feladat, hogy a településre vonzzanak családokat,
akik házépítési szándékkal keresnek telket. Rendkívül jutányos áron, mintegy 300 ezer
forintért tudnak panorámás, teljesen közmûvesített telket adni.
Ezen felül az önkormányzat az
elsõ lakáshoz jutókat 1,2 millió
forint támogatásban részesíti,

Az új fitnesz park és játszótér
Fotók: Hargitai Éva

Ünnepi dekoráció a falu központjában

Az új Mercedes busz

továbbá a CSOK nyújtotta lehetõségekkel is élhetnek a letelepedni vágyók.
A következõ évi feladatokat is
csokorba gyûjtötte már a tele-

pülés vezetése. A polgármester összefoglalója szerint tervezik a közvilágítás javítását, több
és jobb köztéri lámpával szeretnének gondoskodni az utcák

megvilágításáról. A nemrégiben
megépült kilátónál asztalokat,
padokat helyeznének ki, valamint tûzrakó helyet alakítanának ki. Az idén elkészült fitnesz
park esti kivilágításáról is szeretnének gondoskodni, valamint padokat és asztalokat telepítenének a területen. Fordítanának még ezen kívül az önkormányzati épületek karbantartási feladataira, a gunarasi nyaraló felújítására, és tervben van
a régi játszótér felújítása. A településmarketing fejlesztésén
is dolgoznak, e célból drónfelvételt szeretnének készíteni
a faluról.

Karácsonyra jelentős segítséget kaptak a nyugdíjasok és a családok
Rendezvények tekintetében az idei évben az óvatosságot választották: elmaradt a szokásos falunap, és elhalasztották az Adventváró ünnepséget is. December 5-én viszont a Mikulás ellátogatott a falu gyermekes családjaihoz és ajándékcsomagokat vitt a gyerekeknek. A karácso-

nyi ünnepekhez kapcsolódóan a község nyugdíjasai 20 ezer forint, a 18 év alatti gyerekek 15
ezer forint, a családok további 8 ezer forint értékben részesültek önkormányzati támogatásban, így szerették volna segíteni a falu lakosságát a készülõdésben.
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Kiemelt feladat a belterületi utak rendbetétele
NAGYMÁNYOK Pályyázatok tekintetében meg
glehetõsen sikeres éveket tudhat mag
ga mögött Nag
gymányyok önkormányyzata. Sok munkát fektettek a beadott támog
gatási igényyekbe, de sok sikerrel is járt.
Jelentõs összegeket fordíthattak, illetve fordíthatnak még
ezután is Nagymányok fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében megnyílt forrásokból.
Karl Béla polgármester elmondta, lezárult a József utcában az
egészségház és a konyha épületének energetikai korszerûsítése. Barnamezõs terület rehabilitációjára elnyert több mint
400 millió forintos támogatásból megújultak az irodaépületek, csarnok épült, valamint folyamatban van a növénytelepítés a vasútállomás melletti héthektáros területen.
Szintén TOP-os forrásból közel 220 millió forintot fordíthat a
város a csapadékvíz-hálózat felújítására. Jelenleg a vízjogi engedélyezés fázisánál tartanak,
annak lezárulását követõen kezdõdhet a közbeszerzési eljárás,
majd a megvalósítás. A település 135 millió forint támogatást
nyert a bölcsõdei férõhelyek
bõvítésére, ám a beruházás 25
százalékos készültségnél megakadt. Ennek oka, hogy az eredeti tervek megvalósításához a
megemelkedett építõipari költségek miatt már nem elegendõ
a forrás. Most pótfinanszírozási
igényt nyújtanak be és újra kezdik a közbeszerzési eljárást.
Ugyancsak sikeresek voltak
a Magyar Falu Program keretében beadott támogatási igé-

A József Attila utcában egymás mellett sorakozik három megújult, megszépült önkormányzati
épület, az orvosi rendelő (fent), az önkormányzati konyha és az idősek otthona (lent)

Fotók: Hargitai Éva

Új aszfalt a Petőfi utcán

nyeikkel. A Magyar
Falu Program és a
LEADER Program keretében elnyert támogatásból újultak meg
járdaszakaszok a Petõfi utcában. Mintegy
3 millió forintot költhettek orvosi eszközbeszerzésre, amelybõl a háziorvosi, a
gyermekorvosi rendelõbe, valamint a védõnõi szolgálathoz is jutott. Szintén a Magyar
Falu Program révén mintegy 30
millió forintot használhattak fel
az orvosi rendelõ felújítására (I.
sz. körzet), folytatódhat a Petõfi utcai járdafelújítás, valamint
fogorvosi eszközbeszerzésre
közel 2 millió forintot fordíthatnak.
Ezeken felül a WIFI4EU pályázat keretében építettek ki
WIFI hálózatot a településen,
amelyre majd a térfigyelõ rendszert is rá tudják csatlakoztatni
– közölte Karl Béla. Önkormányzati feladatellátást segítõ
támogatásként kaptak közel 20
millió forintot a Petõfi utca újabb
szakaszainak
felújítására,
amelyhez 6,6 millió forint önerõt kellett biztosítaniuk. Az önkormányzati utak kezeléséhez,
rendbetételéhez szükséges
munka- és erõgépek beszerzésére ugyancsak pályázati forrásból közel 20 millió forintot
fordíthat a város, amelyet 5,6
millió forint önerõvel egészítenek ki. Hamarosan elkezdõdhet az önkormányzati konyha kialakítása is több mint 60 millió
forintos támogatással és közel
11 millió forintos önerõ ráfordításával.

Térkövezett járda a Petőfi utcán
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Pályázati sik er ekben gazdag évet zár hat a f alu
gyot lépett
NAGYVEJKE Nag
elõre idén a völg
gység
gi kistelepülés, hiszen több sikeres pályyázatnak köszönhetõen közel
ötvenmillió forintot fordíthattak fejlesztésekre, ami bizonyy
nag
gy jelentõség
ggel bír az alig
g
kétszáz fõs lakosság
ggal bíró
faluban.
A legnagyobb volumenû beruházás az orvosi rendelõ felújítása
volt. A Magyar Falu Program keretében elnyert közel 31 millió forintból megvalósult munka magában foglalta az épületrész teljes
belsõ felújítását, több nyílászáró
cseréjét, a fûtés korszerûsítését,
a vizesblokkok rekonstrukcióját,
mozgáskorlátozott mosdó kialakítását, a bejutás akadálymentesítését – tudatta Palló Lajos
Béláné, a település polgármestere. Mindezeken felül a tetõszerkezetre napelemek kerültek, a falakat szigetelték, aminek köszönhetõen költséghatékonyabbá vált
az energiaellátás. Plusz öröm
volt, hogy orvosi eszközbeszerzésre is több mint egymillió forintot nyertek, mely összegbõl sok
egyéb mellett defibrillátort és új
számítógépet is vásároltak. A két
nyertes pályázatnak köszönhetõen jelentõsen javultak a helyi háziorvosi ellátás körülményei.
Arról is nagy örömmel értesültek, hogy közel 15 millió forintot
nyertek falugondnoki kisbusz beszerzésére. Ez nagy könnyebbséget jelent, hiszen jelenleg egy
5 fõs gépjármûvel látják el a másfél éve mûködõ szolgálat feladatait. Ezentúl majd az új kisbusszal
viszik ki az ebédet azt igénylõ idõseknek, intézik a bevásárlást,
gyógyszerbeszerzést, orvoshoz
szállítást, azzal viszik óvodába a
gyerekeket és tervezik, hogy az
általános iskolás alsó tagozatosoknak is elérhetõvé teszik a
szolgáltatást.
Rendezvényszervezésre további egymillió forintot nyertek,
melybõl meg tudták tartani Falu
és Családi Napjukat augusztus
14-én. A Kossuth és a Fõ utcán
önerõbõl javították ki a legroszszabb szakaszokat az útburkolaton.
A következõ évre is vannak
már terveik. Palló Lajos Béláné
elmondta, támogatási kérelmet
adnak be a polgármesteri hivatal

Palló Lajos Béláné polgármester
a felújított orvosi rendelőnél
A rendelő megújult várója

Az új eszközökkel
felszerelt rendelő

A polgármesteri hivatal
épülete – pályázni szeretnének a felújítására

A művelődési ház

Fotók: Hargitai Éva

felújítására, fûtéskorszerûsítésére, a mûvelõdési ház rekonstrukciójára, valamint a csapadékvízelvezetõ árkok tisztítására.
A falu vezetõje hangsúlyozta,
a pályázati támogatások mellett a
helyi lakosság támogatására, önkéntes munkájára is számíthat az
önkormányzat. Sánta Árpád, Palkó András, Beréti Zoltán jászolt
épített a településnek, melyet
már csak be kell rendezniük.
Ugyanígy lehetett számítani az
önkéntesekre a központi árok
tisztítása során, akkor Katona
András István, Kaszonics János,
Lakatos Gábor, valamint Palkó
András segítette a munkát.
Jövõre minden ünnepet szeretnének közösségben megtartani
A járványhelyzet sajnálatos alakulása miatt idén a falunap volt a
település elsõ rendezvénye. A
programokat igyekeztek úgy öszszeállítani, hogy kicsik és nagyok
egyaránt megtalálják köztük a nekik valót. A gyerekeknek volt habparti és légvár. Természetesen
nem maradhatott el a falunapok
meghatározó programeleme a
fõzõverseny sem, az elkészült étkeket pedig a környezõ települések meghívott polgármesterei
zsûrizték. A kulturális élményrõl a
Mucsfai Népdalkör, Sebestény
István énekes és mesemondó,
valamint Pecze Zsófia és édesapja, Pecze István nívós elõadásával gondoskodtak. Nagy volt az
érdeklõdés este a vacsora, majd
az azt követõ bál iránt is.
Õsszel szûk körben, megvendégeléssel köszöntötték az idõseket, decemberben pedig a falu Mikulása vitte ki a csomagokat
a gyerekeknek. Ha a körülmények engedik, szeretnék a karácsonyt is együtt, egy kisebb öszszejövetel keretében ünnepelni,
melyen a helyi gyerekek mûsorával egy kis szaloncukorral, forralt
borral, teával vendégelik meg a
résztvevõket.
Palló Lajos Béláné kiemelte,
bíznak benne, hogy a következõ
évben javul a járványhelyzet és
több rendezvényre is invitálhatják majd a falu lakosságát. Szeretnének minden ünnepet együtt
megülni: a nõnapot, az anyák
napját, a május elsejét, a gyermeknapot, a falunapot, az idõsek
napját, valamint a karácsonyt.
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HIRDETÉS

NÉHÁNY ÖTLET, HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK A HÁZTARTÁSI HULLADÉK MENNYISÉGÉT
1. Kerüljük el az impulzusvásárlást!
Sokat spórolhatunk, ha a
vásárlás elõtt összeállítunk
egy listát arról, hogy mit
szeretnénk venni, így sokkal kisebb lesz az esélye annak, hogy olyan dolgot
is megvegyünk, amire nincs is szükségünk. Lehetõség szerint, vigyünk mindig magunkkal bevásárlótáskát, hogy ne kelljen minden alkalommal újat
venni. A tanács betartásáért nemcsak a környezet,
hanem a pénztárcánk is hálás lesz.
2. Szelektáljuk és a megfelelõ helyen adjuk le
a hulladékot!
Szerencsére egyre több helyen biztosított a szelektív hulladékgyûjtés, de ne csak a papírt és mûanyagot válogassuk külön, hanem gondoljunk egyéb
hulladéktípusokra is, például a használt étolajra,
gyógyszerekre, stb.
3. Komposztáljunk!
A háztartási hulladék körülbelül harmada szerves hulladék, így komposztálással jelentõsen tudjuk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Emellett a komposzt
javítja a talaj minõségét, erõsíti a növényeket és véd
az eróziótól is. Aki nem kertes házban lakik, közösségi kertekben is leadhatja a szerves hulladékot.
4. Elromlott tárgyainkat javítsuk/javíttassuk
meg, vagy alakítsuk át!
Manapság csábító az elromlott eszközöket kidobni, hogy újat vásároljunk helyette, de sokkal olcsóbb és zöldebb megoldás, ha megpróbáljuk magunk megjavítani, vagy szakemberrel megszereltetni a tárgyat. Amennyiben már menthetetlen az eszköz, még mindig újraértelmezhetjük azt és más
rendeltetés szerint is használhatjuk.
5. Felesleges tárgyainkat ajándékozzuk, adományozzuk, vagy adjuk el!
Ha már meguntunk egy egyébként teljesen jó tárgyat,
érdemes továbbadni valakinek, aki szívesen használná. Eladhatjuk az eszközt és még egy kis pluszpénzre is szert tehetünk, de az ajándékozás, vagy adomá-

nyozás is járható utak, hogy megszabaduljunk kacatainktól, emellett pedig még
örömet is szerezhetünk másoknak. Megunt, de még használható ruháink leselejtezésekor se feledkezzünk meg errõl.
6. Ha lehetõségünk van rá, vásároljunk használt/újrahasznosított termékeket!
Szerencsére egyre divatosabbak a használtruha
kereskedések, antikváriumok, ezekben az üzletekben akár kincsekre is lelhetünk, ráadásul sokkal olcsóbban, mintha új terméket vásárolnánk. Egyre
több terméket készítenek újrahasznosított anyagból, például füzetet, de kaphatók már tengeri hulladékból készített plüssállatok is.
7. Kerüljük a felesleges csomagolásokat!
A tippek közül talán ezt a legnehezebb betartani, de
szerencsére bõvülnek lehetõségeink. Egyre több
csomagolásmentes bolt nyílik, ahol nem kell egyesével becsomagolni az összes élelmiszert, elég az
otthonról hozott üvegbe, vászonzsákba pakolni. Ha
erre még sincs lehetõségünk, próbáljunk olyan terméket választani, melynek csomagolása nem terheli a környezetet. Továbbá gondoljunk a csomagolóanyagok szelektálására és újrahasznosítására is.
8. Kerüljük az egyszer használatos tárgyakat!
Ne használjunk olyan egyszer használatos tárgyakat,
mint például a mûanyag szívószál és fültisztító pálcika, hanem keressük a többutas, természetes anyagból készült társaikat. Kiránduláskor, munkába menet
PET palackok helyet próbáljunk kulacsot használni
és mindig legyen nálunk bevásárlótáska! Sokat segíthet az is, ha saját edénybe kérjük a menzai ételt,
illetve elvitel helyett, helyben fogyasztjuk a kávét porcelánbögrébõl az eldobható poharak helyett.
9. Biztos, hogy mindenre szükség van?
Mielõtt valamit megveszünk, érdemes meggondolni, valóban kell-e nekünk az a valami. Ha szeretnénk, de szükségünk igazán nincs rá - nos, ilyenkor nyugodtan mondhatunk nemet. Ne raktározzuk
olyan termékeket, amelyeket csak ideig-óráig tudunk használni.

10. A minõség legyen a jelszó!
Olyan termékeket szerezzünk be, amelyeknek minõsége kiváló és élettartama is hosszú. Gyenge minõséget venni és aztán gyakran váltogatni egy terméket nem környezetbarát megoldás.
11. Gondold újra!
Nincs jobb megoldás az adott problémára, ami kevésbé terheli a környezetet?
12. Helyettesíts!
Környezettudatosabb megoldással, szolgáltatással, például vásárlás helyett bérelj. Környezetkárosító vegyi anyagok használata helyett használj természetes alapanyagokból álló tisztítószereket!
13. Internetes számlák
Ha van rá módunk, ne a papírformájú számlákat
gyûjtögessük, hanem fizessük be csekkjeinket az
interneten keresztül. Gyorsabb, egyszerûbb és
nem jár felesleges papírszeméttel. A katalógusokat,
brosúrákat nézegessünk online. Hatékonyan felhasználhatjuk a felesleges papírt, ha készítünk belõle papírzacskót például, amit vásárolni magunkkal vihetünk. Az ajándékokat is lehet újrahasznosított papírba csomagolni vagy az otthon fennmaradt
papírokból csomagolást készíteni.
14. Éljünk a számtalan hulladékgyûjtés és kihelyezés lehetõségével!
Az életvitelünk, munkánk során keletkezõ hulladékok környezettudatos gyûjtésére, elhelyezésére
számos lehetõség áll rendelkezésünkre. A házhoz
menõ gyûjtésen túl a szelektív hulladékgyûjtõ pontok, lakossági hulladékudvarok, térítésmentes lomtalanítási akciók biztosítják azt, hogy a megtermelt
hulladék a legkörnyezetkímélõbb módon kerüljön
begyûjtésre, kezelésre.
15. Szelektív hulladékgyûjtés
A szelektív hulladékgyûjtés csak abban az esetben
tud környezetbarát módon megvalósulni, amenynyiben az edényekbe kizárólag az oda való hulladékok kerülnek elhelyezésre. Kérjük ügyeljen arra, hogy minden hulladék a megfelelõ edénybe kerüljön.

Könyvmentő k ultur ális vállalkozás
Vásárolunk manapság is könyveket, minden ellenkezõ híresztelés ellenére az olvasás nem
megy ki a divatból. A könyvek azonban idõvel
kitöltik a rendelkezésre álló helyet, és sok háztartásban elõfordul, hogy a beszerzett új köteteket nincs hová tenni. Ergó: selejtezni kell.
Meg kell szabadulni az olyan régi daraboktól,
amelyeket már biztosan nem fogunk még egyszer kezünkbe venni, elolvasni. Na de könyvet
kukába dobni… az olyan szentségtörés-féle
lenne. Kell lennie valami jobb megoldásnak.
Bonyhádon már van szeptember óta. Egy
könyvmentõ kulturális vállalkozás telepedett
meg Bonyhádon, a korábban Ifjúsági Házként
mûködõ épületben, az új rendezvénytér mögött, a Megazoo mellett. A kis helyiség zsúfolásig tele könyvekkel, itt fogad Fehérvári Erzsébet, aki az üzletet viszi.
– Valójában nem üzletrõl, nem hagyományos értelemben vett vállalkozásról van szó mondja -, hiszen bevétel nincs ebbõl, a könyveket ingyen adjuk. Inkább egyfajta kulturális
szolgáltatásnak mondanám. A cél az emberek
olvasás iránti igényét fenntartani, erõsíteni.
Azt szeretném, ha a könyvek nem a szemétben vagy a MÉH-telepen végeznék, hanem új-

ra hasznosulnának. A dolog egyszerû: a megunt, kiselejtezett könyveket idehozzák, és aki
akar, válogathat az itt lévõ kötetekbõl. Van, aki
csak hoz, és van, aki válogat és visz is a beadottak helyett. Szeptember óta legalább
négyszáz kötet talált itt új gazdára.
– A fiam áll az egész mögött, neki köszönhetem, hogy ez létrejött. Egyrészt õ húsz éve
megszállottan gyûjti a régi tárgyakat - úgy is ismerik, hogy Retro Tibi -, másrészt a mi családunkban mindig megvolt a könyvek iránti tisztelet, csodálat, ezért - mintegy ajándékként a
hetvenedik születésnapomra - kitalálta, megszervezte ezt a vállalkozást. Az alapja túlnyo-

mórészt az õ gyûjteménye, illetve a nyitás óta
folyamatosan érkeznek a könyvadományok.
Örülök neki, mert ez olyan dolog, aminek látom az értelmét, amit igazán szeretek csinálni. Úgy gondolom, hogy ez hasznos a városnak, az embereknek. Nemcsak azért, mert itt
ingyen jutnak kultúrához, hanem azért is, mert
ez egyfajta találkozóhely, és azon vagyok,
hogy még inkább az legyen. Az emberek idejönnek, válogatnak, közben beszédbe elegyednek, ajánlanak egymásnak olvasnivalót.
A személyesség nagyon fontos, engem is rengetegen ismernek, sokan tudják már, hogy
most ezzel foglalkozom. Távlati célom az, hogy
idõvel egy színvonalas antikvárium alakuljon ki
ebbõl, olvasósarokkal, kávézási lehetõséggel,
ahol az olvasni vágyók kellemes körülmények
között válogathatnak a régi könyvek között.
Közben megérkezik a „gyermek”, Fehérvári
János Tibor, és megmutatja a többi helyiséget,
ahol a gyûjteménye pihen. Elképesztõ mennyiségû, könyv, bakelitlemez, videó-kazetta, régi játék, mûszaki cikk van itt. Azt mondja, egyszer
egy állandó kiállítási helyet szeretne ezeknek az
értékeknek, hogy láthassák az emberek.
Folytatás a 12. oldalon.
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R E J T V É N Y PÁ LY Á Z AT
A KÖNYVMENTÕK
TÁ M O G ATÁ S Á VA L
Folytatás a 11. oldalról
– Húsz éve gyûjtöm a retro tárgyakat, és
ahol jártam, sok helyen könyveket is ajánlottak, hogy vigyem el – árulta el a könyvgyûjtés kezdeteirõl Fehérvári János Tibor. – Így
aztán egyre szaporodott a könyvállomány, és
egy idõ után azt gondoltam, nem elég gyûjteni, hasznosítani is kellene ezeket. A
Kapolcsi Mûvészetek Völgye Fesztiválra évek
óta járok, ott is kínálom a könyveket, a retro
tárgyakat. Itt pedig az önkormányzattól béreljük ezeket a helyiségeket, ahol elindítottuk
édesanyámmal ezt a kulturális szolgáltatást.
Elég jól beindult, és remélem, a jövõben egyre többen hasznát látják ennek.

BEKÜLDÉS
Elõzõ rejtvényünk megfejtése:

„Mindent bepakoltál a táskádba kisfiam?”

A nyertes, Sármány Gyuláné aparhanti lakos veszi
át a nyereményt Fehérvári János Tibortól.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2022. február 15-ig levelezõlapon kérjük
postára adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56.
Kérjük, ne felejtsék el megadni telefonos elérhetõségüket is!

BEMUTATJUK
VÁLLALKOZÁSÁT

Egészségben,
eredményekben
gazdag új évet
kívánunk
olvasóinknak!

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.

