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BONYHÁD Több évtizedes lel-
készi szolgálata és Bonyhád
életében vállalt közéleti tevé-
kenysége elismeréseként a
város képviselõ-testülete Aradi
András evangélikus esperes-
nek adományozta idén a
Perczel-díjat, amelyet a nem-
zeti ünnepen adott át számára
Filóné Ferencz Ibolya polgár-
mester. A városi ünnepségen
díjazták azokat az ifjú tehetsé-
geket is, akik példaként szol-
gálnak társaiknak. Idén három
tehetséges diákot választottak
ki, akik a Völgység Talentuma
kitüntetésben részesültek.
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BONYHÁD A mûvelõdési központban
március 15-én megtartott ünnepségen
színes, változatos mûsorral emlékeztek
meg a Völgység fõvárosában az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójáról, s ennek keretében idén is
átadták a Perczel-díjat, valamint a
Völgység Talentuma díjakat.

Több évtizedes lelkészi szolgálata és Bony-
hád életében vállalt közéleti tevékenysége
elismeréseként a város képviselõ-testülete
Aradi András evangélikus esperesnek ado-
mányozta idén a Perczel-díjat, amelyet a
nemzeti ünnepen adott át számára Filóné
Ferencz Ibolya polgármester. 

A Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ-
ban tartott ünnepségen a kitüntetett úgy fo-
galmazott: „a lelkészi szolgálatban és az élet
valamennyi területén az Úristen szeretetét,
kegyelmét igyekszem megmutatni, és azt az
alázatosságot, ami az Isten részérõl az em-
ber felé megnyilatkozik. Fontosnak tartom,
hogy azok az értékek, amelyeket az Istennel
való kapcsolatunkból megismerhetünk és
megélhetünk, azok alapvetõek legyenek
minden szavunkban és tettünkben. Köszö-
nöm mindazt, amiért most itt elismertek, a
családomnak, annak a közösségnek, amely-
nek én magam is tagja vagyok és annak a vá-
rosnak, ahol folytatni szeretném a szolgála-
tot, a megkezdett munkát!” – hangsúlyozta
Aradi András.

A Perczel-díj átadása elõtt Tóth Marián
mondott ünnepi beszédet. Bonyhád felvidé-
ki testvértelepülésének: Tardoskedd polgár-
mestere a nemzet egységében rejlõ erõt
emelte ki, továbbá azt, hogy a béke vala-
mennyiünk érdeke, közösen kell küzdeni és
tenni érte. 

A nagy érdeklõdés mellett zajlott városi ün-
nepségen díjazták azokat az ifjú tehetsége-
ket is, akik példaként szolgálnak társaiknak.

A Völgységi Te-
hetséggondozó
Egyesület célja,
hogy felkutassa
és kitüntesse
azokat a 12–20
év közötti fiata-
lokat, akik ki-
emelkedõ – or-
szágos és nem-
zetközi – ered-
ményeket érnek
el a mûvésze-
tek, a tudományok vagy a sport területén. 

A felterjesztett jelöltek közül idén három te-
hetséges diákot választottak ki, akik a Völgy-
ség Talentuma kitüntetésben részesültek.
Tuba Örs, Künsztler Eliza és Nyitrai Noel ka-
pott díjat. 

Mindhárman sokoldalúak: a tanórákon és
a választott szabadidõs tevékenységeikben
egyaránt remekelnek. Fábiánné Csiszer El-
vira Merész Konrád-díjas, Stekly Zsuzsa
Perczel-díjas, valamint Máté Norbert Boros
Dezsõ-díjas adta át a kitüntetéseiket a fiata-
loknak, továbbá Somogyi János, a Völgysé-
gi Tehetséggondozó Egyesület új elnöke is
részese volt a díjátadásoknak. 

Az ünnepség során Koncz Kata szavalt, a
Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészeti Iskola 8. B., 10. A. és
11.A osztályos tanulói pedig mûsort adtak
Tavaszi szél címmel, Hesz Györgyi rendezé-
sében. A Völgység Néptánc Egyesület tánc-
csoportja és népdalköre is színesítette fellé-
pésével a nemzeti ünnepet, akárcsak a Rády
József Huszárbandérium, akiknek vezetésé-
vel a mûvelõdési központtól a Kálvária domb-
ra sétáltak a résztvevõk, hogy elhelyezzék az
emlékezés szalagjait és koszorúit a város di-
csõ szülötte, Perczel Mór honvédtábornok
sírjánál. 

Tuba Örsnek Fábiánné Csiszer Elvira adta át 
az elismerést

Künsztler Eliza a Völgység Talentuma díjat
Stekly Zsuzsától vette át

Nyitrai Noel  Máté Norberttől vehette át az
elismerést

Tóth Marián
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„„ A nehéz időkben a kA nehéz időkben a közössözöss égeknek égeknek 
még inkább összmég inkább össze ke kell fell fogni”ogni”

TARDOSKEDD–BONYHÁD A
város felvidéki testvértelepülé-
sén, Tardoskedden mondott
ünnepi beszédet az ottani már-
cius 15-ei megemlékezésen
Filóné Ferencz Ibolya, a völgy-
ségi város polgármestere.

– Sajnos a világjárvány miatt az el-
múlt években nem ünnepelhet-
tünk közösen. Ezért is nagy öröm
számomra, hogy ma, újra lehetõ-
ségünk van folytatni szép, és jog-
gal mondhatom példaértékû ha-
gyományunkat! Legyünk rá büsz-
kék! – emelte ki ünnepi beszédé-
ben a felvidéki Tardoskedden
Filóné Ferencz Ibolya.  Bonyhád
polgármestere úgy folytatta: még
a völgységi város alpolgármeste-
reként vált részesévé ennek a ha-
gyománynak. Vagyis annak, hogy
Bonyhádon a tardoskeddi, míg a
felvidéki testvértelepülésen a
bonyhádi polgármester mondja
az ünnepi beszédet március 15-
e alkalmából. 

– Számomra megtisztelõ és
egyben felemelõ érzés is! Köszö-
nöm, hogy itt lehetek és összetar-
tozásunkat erõsítve, közösen em-
lékezünk 1848 hõseire! – tette
hozzá. – Emlékezünk az elsõ szá-

mú vezetõkre, államférfiakra: Gróf
Széchenyi Istvánra, akinek aktív
politikai jelenléte, szellemi veze-
tése mellett széles körben kiter-
jesztett jogokról, igazságosság-
ról, közteherviselésrõl, parlamen-
táris demokráciáról, gazdaságfej-
lesztésrõl, közlekedésfejlesztés-
rõl, népnevelésrõl és közmûvelõ-
désrõl szólt a disputa. Kossuth
Lajosra, aki az emigrációban el-
töltött hosszú évek alatt egy pilla-
natra sem felejtkezett el hazája
felszabadításáról, és akinek alak-
ját sem a távolság, sem az idõ
nem tudta elmosni a magyar em-
lékezetbõl. Batthyány Lajos gróf-
ra, az 1848 áprilisában kineve-

zett elsõ felelõs kormány minisz-
terelnökére. 

– Emlékezünk a márciusi ifjak-
ra, köztük a 200 éve született Pe-
tõfi Sándorra. A legnagyobb ma-
gyar költõre, aki rövid élete alatt
meghatározó alakjává vált a ma-
gyar történelemnek, és akinek
neve nem kopott meg az elmúlt
200 évben sem. Emlékezünk
Tardoskedd hõseire: Bugyik Jó-
zsefre, Tóth Józsefre és Drexler
Ferencre. Emlékezünk Bonyhád
neves szülöttére, Perczel Mór
honvédtábornokra, akinek sírjá-
nál, mint minden évben most is fe-
jet hajtottunk. És emlékezünk az
ismeretlen, szabadságért küzdõ
honvédekre, õseink tiszteletére,
akik bár sokfélék voltak, mind
egyet akartak: lerázni magukról a
birodalmi elnyomást, harcolni az
ország szabadságáért, független-
ségéért, akár az életük árán is.
Sokan voltak, itt a Felvidéken is,
magyarok, szlovákok egyaránt. S
hol sírjaik domborulnak – a Csal-
lóköztõl a Hernád mentéig – áldó
imádság mellett mondják el szent
neveiket ma is. 

– Legyen béke, szabadság és
egyetértés! Ezekkel a szavakkal
kezdõdött a magyar nemzethez

intézett forradalmi kiáltvány, a 12
pont 1848. március 15-én. 175
esztendõ elteltével, ma sem kí-
ván, kívánhat mást nemzetünk:
Legyen béke, szabadság és
egyetértés! – világított rá Filóné
Ferencz Ibolya. Aki ezt követõen
emlékeztetett, ma még a járványt
sem hagytuk teljesen a hátunk
mögött máris számos új kihívással
kell szembenéznünk. Szem-
benézni a gondokkal és megolda-
ni azokat az ország, a település és
az egyének, családok szintjén.
Migráció, gazdasági és energia-
válság, infláció. A szomszédunk-
ban már több mint egy éve tartó
háború. Egyenként is olyan mély-
ségû problémák, amelyek hatal-
mas terhet rónak mindannyiunk-
ra, és mégis egyszerre kell meg-
küzdenünk velük. 

Mindez egy olyan világban,
amelyben alapvetõ értékeink is
megkérdõjelezõdtek. Az az euró-
pai keresztény kultúra, amely az
emberiségnek fejlõdést hozott
ma már sokaknak nem érték. 

– Valljuk be, nehéz ebben a vi-
lágban eligazodni! Nem tudom
mit hoz a jövõ! De hiszem, hogy
Isten, a haza és a család olyan
alapértékek, amelyeknek megõr-
zése a magyarság meghatározó
többségének olyan fundamentu-
ma, amely megkérdõjelezhetet-
len. Hiszem, hogy nehéz idõkben
a közösségeknek még inkább
össze kell fogni, mert csak egy
magyar jövõ van – fûzte hozzá
Bonyhád polgármestere. – Hi-
szem, hogy a szabadság eszmé-
iért bátran kiálló negyvennyolcas
hõsök példája a mai kor embere
számára is bátorításul szolgál. Pél-
dát mutat a határokon túl, Kárpát-
medence szerte a kisebbségi
sorban élõknek, köztük a felvidé-
ki magyaroknak, a tardosked-
dieknek is. Számomra ezt bizo-
nyítja az elmúlt napokban meg-
rendezett számos megemléke-
zés, ünnepség szerte a Felvidé-
ken. Az a sok-sok koszorú, amit
Tardoskedd hõseinek tiszteletére
állított kopjafánál helyeztünk ma
el. Szívbõl kívánom, hogy a ma-
gyar szabadság születésnapján
tegyük ezt még közösen nagyon
sokáig békében, egészségben!
– mondta Filóné Ferencz Ibolya.

Színvonalas műsorral köszöntötték Tardoskedden is a magyarság nemzeti ünnepét 
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SS tt abil műkabil működésödés t biztt biztosít a kosít a költsöltségvetéségvetés
BONYHÁD Elfogadta a képviselõ-testület
az önkormányzat 2023. évi költségveté-
sét. A február 15-én tartott tanácskozáson
arról döntöttek, hogy 3 milliárd 413 millió
970 ezer 115 forintból gazdálkodhat idén
Bonyhád.

A költségvetés fõ összegén belül a mûködé-
si elõirányzat 3 milliárd 27 millió 419 ezer
174 forint, míg a fejlesztési kiadásoké 386
millió 550 ezer 941 forint, amelyeknek a
költségvetés fõ összegéhez viszonyított ará-
nya az alábbi: 88,68% a mûködési célú fel-
használás; 11,32% a tervezett fejlesztési cé-
lú felhasználás.

– Az év legfontosabb napirendjérõl döntöt-
tünk! – összegezte Filóné Ferencz Ibolya.
Bonyhád polgármestere hangsúlyozta, a
költségvetés elfogadását – a korábbi évek-
hez hasonlóan – kiváló csapatmunka elõz-
te meg. 

– A költségvetés három pillérre épül –
folytatta –, egyrészt az államtól érkezõ
forrásokra, valamint az önkormányzat sa-
ját bevételeire (amelyek évrõl-évre növek-
võ tendenciát mutatnak), továbbá arra az
ugyancsak jelentõs tételt képezõ marad-
ványra, amelyet 2022-bõl hozott át az ön-
kormányzat. 

Elmondása szerint ez alapozta meg azt a
tervezést, amelynek középpontjában – mint
minden évben – az önkormányzat és annak
valamennyi intézményének biztonságos mû-
ködtetése állt. 

– Az energiaválság és minden ehhez kap-
csolódó nehezítõ körülmény ellenére a
2023-as költségvetésünkrõl is elmondható,
hogy stabil mûködést, gazdálkodást tesz le-
hetõvé mind az önkormányzat, a közös ön-
kormányzati hivatal és valamennyi intézmény
számára – emelte ki Filóné Ferencz Ibolya.
A polgármester nagy eredménynek nevezte
azt is, hogy az önkormányzat önerejébõl tud-
tak fejlesztési forrást elkülöníteni, amely az in-
dulásnál közel 400 millió forintot jelent, de re-
ményei szerint ez a szám növekedni fog az
év során. Ehhez az szükséges, hogy meg-
nyíljanak és lehívhatóvá váljanak az új TOP
PLUSZ pályázat forrásai, amelybõl nagyság-
rendileg 5 milliárd forintra számíthat a város. 

A korábbi évek és pályázati ciklus gyakor-
latát alapul véve e tekintetben is elõrehala-
dott az elõkészítõ munka. Most már "csak"
a pályázati projektek finanszírozásához
szükséges pénzek lehívhatóságára várnak. 

Ugyancsak a költségvetés erejét jelzi,
hogy a sport, illetve a civil szervezetek mû-
ködését is a tavalyi évhez hasonló összeg-

gel tudják támogatni. Vagyis a sportszerve-
zeteknek 30 millió, míg a civil egyesületek-
nek 6 millió forintot különítettek el. Sõt, a
munkájuk során kiemelkedõ társadalmi fel-
adatot ellátó szervezeteknek, mint például
az önkéntes tûzoltó egyesület, vagy éppen
a polgárõrök, 500-500 ezer forinttal több tá-
mogatást biztosítanak, mint 2022-ben. 

– A tavaly õsszel meghozott szigorító, ta-
karékos intézkedések szükségesnek, de
elegendõnek bizonyultak, ezeket nem köve-
tik újabbak. Örülök annak, hogy a városi
tanuszoda folyamatos üzemeltetésére és a
Fáy Lakótelepen lévõ posta újranyitására is
megtaláltuk a szükséges forrást, ugyanis
ezek a létesítmények is az itt élõ emberek
javát szolgálják – világított rá Filóné Ferencz
Ibolya, aki a város gazdálkodásánál marad-
va a dolgozói béremeléseket is kiemelte. 

– A költségvetési rendelet bérfejlesztése-
ket is tartalmaz. Egyrészt a törvény által elõ-
írt, garantált bérminimum emelésébõl szár-
mazó kiadást, ez a 211 önkormányzati dol-
gozóból 125-öt érint. De minden nehézség
ellenére az önkormányzat saját forrásból
azon dolgozók bérét is megemelte minimum
10 százalékkal január 1-jétõl, akik nem érin-
tettek a garantált bérminimum emelésben –
tette hozzá a polgármester.



5

MegszaMegsza vvazták a tárazták a tár sulás ksulás költsöltségvetéségvetésétét
BONYHÁD A Völgységi Önkor-
mányzatok Társulása (VÖT) feb-
ruár 21-ei ülésén a tárgyalt va-
lamennyi napirendi pontnak
zöld utat adtak szavazatukkal a
társulás településeinek polgár-
mesterei. 

Elsõként dr. Barcza Zsolt tá-
jékoztatóját hallgatták meg a

központi háziorvosi ügyelet
2022. évi feladatellátásáról. A
szolgáltatást mûködtetõ BZS
Bt. vezetõjének szavaiból kide-
rült, hogy tavaly is komoly pró-
batételt jelentett az ügyeleti
rendszer megszervezése, és
idén sem lesz ez másként. Mint
fogalmazott, a humánerõforrás

biztosítása az egyik kritikus
pont. Éppen ezért arra kérte a
települési polgármestereket,
hogy ha új háziorvos érkezik
hozzájuk, akkor a vele kötendõ
feladatellátási szerzõdésben
mindenképpen rögzítsék, hogy
ügyeletet kell vállalnia. 

Filóné Ferencz Ibolya emlé-

keztetett: bár 2023-tól már le-
hetõség nyílik arra, hogy az Or-
szágos Mentõszolgálatot
(OMSZ) bízzák meg ezen fel-
adat ellátásával, a társulás ko-
rábban arról döntött, hogy idén
még a BZS Bt.-vel folytatják a
szerzõdést. A VÖT elnöke,
Bonyhád polgármestere hozzá-

tette, jelen információk
szerint 2024-tõl már min-
denképpen az OMSZ ve-
szi át ezt a feladatot or-
szágosan. 

A társulás 2023-as
költségvetésérõl is dön-
töttek a polgármesterek a
bonyhádi városházán zaj-
lott tanácskozáson. Idén
417 millió forintból gaz-
dálkodhat a VÖT. Az elfo-
gadott költségvetés lehe-
tõvé teszi a civil szerve-
zetek számára szóló köz-
mûvelõdési pályázat
meghirdetését is. A szer-
vezetek támogatására há-
rommillió forintot különí-
tettek el. Az errõl szóló
felhívás a társulás
weboldalán lesz elérhetõ,
illetve a tagtelepülések
polgármestereinél érdek-
lõdhetnek a pályázni kívá-
nó civil szervezetek.

BONYHÁD – Hatalmas meg-
tiszteltetés érte városunkat! –
mondta Filóné Ferencz Ibolya.
Bonyhád polgármestere kifej-
tette, a magyar kormány a
73/2023. (III. 10.) Korm. ren-
delete alapján történelmi emlék-
hellyé nyilvánította Perczel Mór
honvédtábornok szülõházát, a
2021-ben felújított Perczel-
kúriát.

– Büszke vagyok az elért
eredményre, és arra, hogy az
elmúlt évek döntéseinek, felújí-
tásainak is köszönhetõen mél-
tó módon ápoljuk a Perczel
család emlékét. Az épület törté-
nelmi emlékhellyé nyilvánítása
egy újabb fejezet ebben az ér-
tékmegõrzõ folyamatban, szív-
bõl örülök, hogy ez is valóra vál-
hatott! – emelte ki Filóné
Ferencz Ibolya.

TörTör ténelmi emlékhely lett a Pténelmi emlékhely lett a Pererczczel-kúriael-kúria

A felújított Perczel-kúria és gyönyörű környezete
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Normál működés zajlott a telephelyeken
A radioaktív hulladékok kezelésérõl beszéltek a negyedéves beszámoló során

DisznóvDisznóv ágás után vágás után v acsoracsor a és bál va és bál v olt Závolt Záv odonodon
ZÁVOD Hajnali fél háromig
tartott az idei hagyományos
disznóvágást követõ vacsora
és bál. A finom fogások idén
is sikert arattak, százhúsz ven-
dég mulatott együtt.

Székely és sváb hagyományok
szerinti disznóvágást és vacsorát
tartottak Závodon. A program elõ-
készületei a kora reggeli órákban
kezdõdtek a Teleház udvarán,
délelõtt már javában sütötték-fõz-
ték a finomabbnál finomabb disz-
nótoros ételeket az esti vendégek
számára. Minden el is készült:
többféle ízesítésû kolbász, hurka
és kétféle hagyományos káposz-
tás étel várta azt a 120 vendéget,
akik a Váradi Antal Civil Házba ér-
keztek a hangulatos, mûsoros
esttel egybekötött disznótoros va-
csorára. 

László Attila polgármester is te-
vékenyen részt vett az elõkészü-
letekben. Mint elmondta, az im-
már 16. éve megrendezett prog-

ram célja a Závod népességének
gerincét alkotó svábok és széke-
lyek népi hagyományainak meg-
õrzése, annak bemutatása és át-
örökítése. 

Az esti program nagyon jól sike-

rült, egészen hajnal fél 3-ig tar-
tott. A rendezvény kora este in-
dult az óvodások néptánc-
mûsorával, ezután a polgármester
köszöntötte a vendégeket. Ez-
után következett a vacsora, ami

nagyon ízlett a vendégeknek. Es-
te hét órától azután megkezdõ-
dött a bál, ahol a Sanzon Zenekar
játszott. A hangulat remek volt,
már most sokan jelezték, hogy jö-
võre is jönnek.

Készül a galuska, azaz a töltöttkáposzta

BÁTAAPÁTI A Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Kft. megtar-
totta szokásos negyedéves tá-
jékoztatóját a TEIT (Társadal-
mi Ellenõrzõ és Információs és
Településfejlesztési Társulás)
települések vezetõi részére a
napokban – adta hírül közös-
ségi oldalán a társulás.

A tájékoztató szerint elsõként dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügy-
vezetõ igazgatója számolt be a
három telephely és kutatási terü-
let eredményeirõl. – Nem történt
eltérés a normál mûködéstõl a
telephelyeken – összegezte a
negyedévet az igazgató. Mint
mondta, Bátaapáti telephelyen
folyamatban van egy földalatti el-
lenõrzõpont megvalósítása, fel-
készültek az atomerõmû által el-
készített újfajta csomagok foga-
dására, továbbá háromdimenzi-
ós szeizmikus méréseket végez-
tek, amely eredményeinek kiér-
tékelése még folyamatban van. 

Az igazgató beszélt az MVM
Paksi Atomerõmû üzemidejé-
nek hosszabbításából adódó

hulladékkezelési feladatokról is,
majd szót ejtett egy esetleges
kis aktivitású radioaktív tároló ki-
alakításának lehetõségérõl,
azonban aktuálissá válása ese-
tén – mint mondta – külön tájé-
koztatót tartanak majd az érin-
tett települések vezetõinek.

Fritz László, a Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolójának üze-
meltetési igazgatója részletes
tájékoztatást adott az aktuális
feladatokról és beszámolt a je-
lenlévõknek arról, hogy az idei
év legnagyobb feladata az átra-
kó gép átépítése lesz. Ennek

folyamatába a TEIT Ellenõrzõ
Bizottsága is szeretne betekin-
tést nyerni – fogalmazott. Vé-
gezetül Gáncs István, a TEIT al-
elnöke a társulás aktualitásai-
ról, ellenõrzési feladatairól szá-
molt be a tájékoztatás résztve-
võinek.
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BONYHÁD A nagy érdeklõ-
désre való tekintettel a Vörös-
marty Mihály Mûvelõdési
Központ színházterme helyett
a sportcsarnokban zajlott a
városi nõnap március 8-án.

Közel 800 hölgy vett részt a re-
mek hangulatú programon, ame-
lyen Szabó Tibor köszöntötte a
jelenlévõket. – Az életünk minden
színterét betöltõ nõi jelenlét hihe-
tetlen gazdagsággal ajándékoz
meg minket, férfiakat – emelte ki
beszédében Bonyhád alpolgár-
mestere. 

– Az Önök méltatására nem
igazán elegendõ az idõ, amit szá-
momra megszabtak – folytatta –,
ezért engedjék, meg hogy csak
felsorolásszerûen tegyem egy-
más mellé azokat a szavakat,
amik eszembe jutnak, ha Önök-
re pillantok: édesanya, nagyma-
ma, dédi, feleség, lány, barátnõ,
szépség, báj, kellem, lélek, dal-
lam, tánc, szerelem, szeretet,
okosság, erõ, otthon, és még
hosszan sorolhatnám, és Önök
bizonyára magukban még szám-
talan fogalmat hozzá tudnak ten-
ni az én felsorolásomhoz. 

– Ahogy minden évben, idén is
megünnepeljük ezt a különleges
napot, amikor a nõk szerepét és
jelentõségét ünnepeljük. Az elmúlt

évek azonban kihívásokat hoztak
számunkra, amelyeket együtt kel-
lett leküzdenünk. Olyan évek vol-
tak ezek, amelyben az egész vilá-
got megrázta a Covid járvány,
amely hatással volt az életünk min-
den területére. A nehézségek el-
lenére, a városunkban élõ hölgyek
megmutatták, hogy mennyire erõ-
sek és kitartóak, hogy alkalmaz-
kodni tudnak a kialakult helyzet-
hez és a járvány okozta új felada-
tokkal, amely a családokra nehe-
zedett, is meg tudtak küzdeni. 

– Nagy megpróbáltatások ide-
jét éljük. Ezért még sokkal na-
gyobb szükségünk van azokra az
alkalmakra, ahol együtt ünnepel-

hetünk, kikapcsolódhatunk, meg-
tisztelhetjük a szeretteinket egy
csokor virággal, egy öleléssel,
egy felhõtlen szórakozást ígérõ
koncerttel. Mindezzel jelképezni
szeretnénk, hogy világunknak kü-
lönösen nagy szüksége van a nõi
lélekre alapozott empátiára,
egyensúlyra törekvésre és a jóté-
konyságra. A nõk szerepe pótol-
hatatlan a családok összetartásá-
ban – hangsúlyozta Szabó Tibor.

– Sem a férfi, sem a nõ nem él-
heti meg igazán a mindennapok
teljességét a másik nélkül. Önök
anyaként, feleségként, munka-
társként és ki tudja, még hányfé-
le módon hordozzák ezt a felelõs-

séget. Ma, amikor nõnapon meg-
állunk egy pillanatra Önök elõtt,
mindennek csupán a töredékét
vagyunk képesek elmondani,
mégis fontos, mégis szép ez a
nap. Fontos, mert emlékeztet, el-
gondolkodtat és szép, mert alkal-
mat ad arra, hogy köszönetet
mondjunk a mindennapokban
megélt törõdésért, szeretetért.
Kívánok Önöknek jó egészséget,
harmonikus családi életet, sike-
res és boldog gyermekeket! 

A nõnapi program fellépõ ven-
dége Bereczki Zoltán elõadómû-
vész volt, aki fantasztikus mûsorá-
val minden jelenlévõ hölgyet levett
a lábáról.

„„ A női jelenlét hihetetlen gazdagsággalA női jelenlét hihetetlen gazdagsággal
ajándékajándékoz meg minkoz meg mink et, féret, fér ff iakiak at!”at!”

„Ez„Ezennel meghíennel meghí vvom a 1om a 100. születésnapomr00. születésnapomra is!”a is!”
BONYHÁD – Nagyon hálás va-
gyok a figyelmességért, ezúton
szeretettel meghívom a 100. szü-
letésnapomra is! – kezdte humo-
rosan Bajor László, akit 95. szü-
letésnapja alkalmából köszöntött
fel február 22-én Filóné Ferencz
Ibolya. Bonyhád polgármestere
is mosollyal és örömmel nyugtáz-
ta Laci bácsi kedves invitálását. 

A személyes, ugyanakkor köl-
csönös tiszteleten alapuló hang-
nem, továbbá kettejük kapcsola-
ta több évtizedre tekint vissza,
ugyanis a város polgármestere is
abba az általános iskolába járt,
amelyet az ünnepelt 19 évig igaz-
gatott. Természetesen a mostani
beszélgetésük központi témájául
is a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola szolgált. 

Mind a ketten szívesen idézték
fel azokat az éveket, amelyek az in-
tézményhez kötötték õket. Eköz-
ben arról is mesélt családja köré-

ben a 2003-ban Merész Konrád-
díjjal kitüntetett pedagógus, hogy
manapság is tanulással tölti a min-
dennapjait: pszichológiát hallgat az

internet segítségével. De sétálni és
nosztalgiázni is nagyon szeret.

– Csupán azt sajnálom, hogy
az utcákat járva nagyon kevés is-
merõs arcot látok, sokan nincse-
nek már közöttünk az én korosz-
tályomból – mondta a kiváló szel-
lemi és fizikai egészségnek ör-
vendõ Laci bácsi. 

– Kedves polgármester asz-
szony! Tudja, nagyon sokat jelent
egy idõs ember számára az a fi-
gyelmesség és szép gesztus,
hogy eljött hozzám személyesen
és felköszöntött – hangsúlyozta
az ünnepelt. 

– Örömmel tettem, és a 100.
születésnapján is itt leszek, addig
is jó egészséget és sok boldogsá-
got kívánok! – válaszolta Filóné
Ferencz Ibolya. 

Szabó Tibor alpolgármester köszöntötte a hölgyeket
Bereczki Zoltán műsora

nagy tetszést aratott
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CIKÓ Nagy munkák zajlottak
az elmúlt évben is Cikón,
nagyrészt az elnyert pályá-
zati támogatásoknak köszön-
hetõen, de önerõt is fordított
az önkormányzat a település
fejlesztésére.

Egy 2021-es, Belügyminisztéri-
umhoz beadott pályázat sikerének
eredményeként tavaly megújulha-
tott a Perczel Mór utca egy szaka-
sza – kezdte a fejlesztések össze-
foglalását Molnár Józsefné polgár-
mester. Hozzátette, a célra közel
19,4 millió forint támogatást vehet-
tek igénybe, amelyet saját költség-
vetésbõl több mint 3,4 millió forint
önerõvel egészítettek ki. A beruhá-
zás során az út burkolata, valamint
a járda melletti elfolyók is megújul-
tak. Tavaly az utca egy további sza-
kaszának felújítására is adtak be
támogatási kérelmet, de nem jár-
tak pozitív eredménnyel.

A Magyar Falu Programban si-
kerrel járt támogatási kérelmüknek
köszönhetõen közel 31 millió forin-
tot fordíthattak az óvoda épületé-
nek korszerûsítésére. Az összeg-
bõl a tetõszerkezet megújult, a fö-
dém és a falazat szigetelést kapott,
utóbbi új vakolatot és színezést is,
valamint napelemeket telepítettek
az épületre.

Szintén a Magyar Falu Program
keretében nyertek 9,25 millió fo-
rintot, amelybõl az iskolatéren az is-
kolától a könyvtárig tartó járdasza-
kaszt tudták térkõburkolattal felújí-
tani. Tavaly pályáztak a Petõfi utca
egy szakaszának járdafelújítására
is, de sajnos nem nyertek támoga-
tást a megvalósításhoz.

A hosszas elõkészítési és enge-
délyeztetési eljárások lezárultával,
tavaly novemberben kezdhették el
a még 2019-ben beadott sikeres
pályázat nyomán a település csa-
padékvíz-elvezetésének rendezé-
sét. Az idén tavasszal befejezõdõ
281 millió forint támogatásban ré-
szesült beruházás részeként a
Cikón átvezetõ patak medrét, va-
lamint több mellékárkot is rendbe
tettek, tesznek.

Idén márciusban kezdõdhetett
el a Cikót Mõcsénnyel összekötõ
út felújítása, amelyre tavaly nyer-
tek 289 millió pályázati forrást. A
kátyúzást követõen két réteg asz-
faltot terítenek a burkolatra, legya-
lulják és rendezik a padkát, hogy a
csapadékvíz el tudjon folyni. Az út

felújításával egy régóta fennálló
problémát oldanak meg.  

Mivel nagy volt rá az igény, az el-
múlt években több alkalommal is
pályáztak a mûvelõdési ház mellet-
ti játszótér felújítására, de nem jár-
tak sikerrel. Tavaly önerõbõl, 12
millió forint ráfordítással vásároltak
és telepítettek új játékokat, a kis-
gyermekes családok nagy örömé-
re – tudatta a falu vezetõje.

A mûvelõdési ház melletti terüle-
ten rendezvényteret is szeretné-
nek kialakítani, amelyre idén a TOP
+ program keretében nyújtanak be
támogatási kérelmet. Amennyiben
sikerrel járnak, szabadtéri színpa-
dot építenek, öltözõkkel, vizes-
blokkokkal, parkosítják a területet,
padokat helyeznek ki.

Rendezvények tekintetében az
elmúlt évben is színes volt a kíná-
lat, és várhatóan idén is az lesz.
Mint azt Molnár Józsefné elmond-
ta, nagyon jól sikerült a tavalyi ma-
jálisuk hátas- és fogathajtó ver-
sennyel, lángossütéssel, fõzõver-
sennyel, a gyerekeknek ugráló-
várakkal, körhintával, kézmûves-
foglalkozásokkal, arcfestéssel, csil-
lámtetoválással. Idén sem marad
el a már hagyományosnak nevez-
hetõ program, május 13-án várják
az érdeklõdõket a Cikói Lovas Ma-
jálisra.

A falunapot 2022-ben július 23-
án, az év egyik legmelegebb nap-
ján tartották meg. A hõség szeren-
csére nem tartotta vissza a részt-
vevõket, és sokan érezhették jól
magukat a rendezvényen. A meg-
hívott hagyományõrzõ együttesek
mellett nagy sikerû mûsort adott a
New Generation gyermektánc-
csoport, sztárendégként Tóth An-
di, Varga Feri és Balássy Betty lé-
pett színpadra. Természetesen ar-
ra is nagy figyelmet fordítottak,
hogy a gyerekeket számos szóra-
koztató, játékos program várja a
délután folyamán. Este a helybeli-
eket ingyenes vacsorával vendé-
gelték meg, majd tombolasorsolás
és bál várta a szórakozni vágyó-
kat. Idén július 22-én várják falu-
napra az érdeklõdõket.

Októberben a hagyományos szü-
reti felvonulás vonzotta az utcákra a
település apraját-nagyját. A színes

forgatagot hagyományõrzõ együt-
tesek, helyi és környékbeli lovasok
alkották. Ahogyan illik, a lakók több
állomáson is süteményekkel, frissí-
tõkkel, borral, pálinkával kínálták a
menet résztvevõit. A program újdon-
sága két kistraktor csatlakozása volt
a menethez, amelyeknél frissen pré-
selt mustot lehetett kóstolni a menet-
ben, amely a buszmegállótól a mû-
velõdési házig tartott.

Több csoport a mûvelõdési ház-
ban is fellépett. A helyi iskolások mel-
lett a Bács-Kiskun megyei Garai
Székelykör Egyesület gyermek cso-
portja, valamint Magyaregregyrõl a
Máré csillagai nevû gyermektánc
csoport mutatkozott be a nagyérde-
mûnek.

Természetesen az idõseket is
megünnepelték. Szeptember 30-
án várták a 60 év feletti lakosokat
egy vacsorával, mûsorral és per-
sze zenével. 

Fotók: Hargitai Éva



MÓRÁGY Az energiaárak emel-
kedése nagy terhet rótt a 
mórágyi önkormányzatra is,
így idén, ahol tehetik, spórol-
nak, és kénytelenek visszafogni
a fejlesztéseket. Gránit Feszti-
vál viszont mindenképpen lesz.

Az elszabadult energiaárak miatt
nehéz helyzetbe került a település
önkormányzata, de sikerült ösz-
szeállítani a költségvetést, amely
visszafogottabb fejlesztéseket tar-
talmaz, mint ami a korábbi évek-
re volt jellemzõ – mondta
Glöckner Henrik polgármester.
Hozzátette, az látszik, hogy ez az
év a túlélésrõl fog szólni, meg kell
tanulniuk együtt élni a kialakult
helyzettel, és kihozni belõle a le-
hetõ legtöbbet. Ez azt is jelenti,
hogy ahol csak tudnak, spórol-
nak, megpróbálnak stabil gazda-
sági évet teljesíteni.

A tavalyi év vége az önkor-
mányzat számára olyan nehéz-
ségeket hozott, amilyen fajsúlyú-
akra az elmúlt évtizedekben nem
volt példa. Mivel a korábbi fejlesz-
tésekkel megelõzték korukat, és
sok éve minden önkormányzati
épületben gázfûtésre álltak át,
most nem tudtak fatüzelésre vál-
tani. Spórolni úgy tudtak, hogy a
közösségi házat, mûvelõdési há-
zat és a Gránit fogadót is bezár-
ták átmenetileg. A hivatalban a
pénteki napokra otthoni munka-
végzést rendeltek el. Ugyanak-
kor vannak olyan intézményeik,
például az óvoda, ahol egyszerû-
en nem lehetett visszafogni a fo-
gyasztást. A TETT támogatás nél-
kül nem is tudták volna átvészel-
ni ezt az idõszakot – hangsúlyoz-
ta a település vezetõje.  

Mindezeket tekintve a képvise-
lõ-testület döntése alapján három
fejlesztés valósul meg idén. Mind-
egyik olyan beruházás, amelyet
már tavaly is terveztek, de elma-
radtak. Az egyik a templom dísz-
kivilágításának telepítése, a má-
sodik a Petõfi utcán egy járda-
szakasz felújítása, a harmadik té-
tel pedig a Szabadság utca egy
szakaszának zúzott kõvel való
borítása.

Ezen felül szükség lenne a zá-
portározó zsilipjének javítására,
egy önkormányzati tulajdonú
présház rendbehozatalára, a mû-
velõdési ház udvarának rendezé-
sére, valamint a mórágyi patak
medrének helyreállítására. Ezek-
re jelenleg nincs forrás, de bíz-
nak benne, hogy még idén jelen-
nek meg olyan pályázati lehetõsé-
gek, amelyekkel élhetnek.

A legfontosabb a mûvelõdési
ház udvarának rendezése lenne.
Az épület több beruházási ütem-
ben már megújult, tavaly elkészült
a nagyterem és vizesblokkok fel-

újítása. Az udvar rendezése lenne
az az elem, amellyel teljessé vál-
hatna a felújítás.

Szintén fontos lenne a település
fõ árkának, a Mórágyi patak med-
rének rendezése. A falu területi el-
helyezkedésébõl adódóan na-
gyon hosszú szakaszról van szó,
ahol a betonlapokkal fedett részek
tisztítására, valamint a tönkrement
elemek cseréjére is szükség len-
ne. Mindez több tízmilliós kiadást
jelentene, amelyet az önkormány-
zat nem tud kigazdálkodni.

Viszont a feszített költségvetés

ellenére is szeretnék megtartani
a Gránit Fesztivált. Glöckner Hen-
rik úgy látja, az ilyen nehéz idõk-
ben, amelyek nem csak az ön-
kormányzatot, hanem a lakossá-
got is megviselik, különösön nagy
szükség van arra, hogy legyen
néhány nap, amikor felhõtlenül ki-
kapcsolódhatnak. Éppen ezért,
bár a finanszírozás kérdése még
nem megoldott, mindenképpen
meg fogják találni a módját, hogy
megtartsák a falu legnagyobb
rendezvényét – zárta összefogla-
lóját Mórágy polgármestere.

VVisszafisszafogoogott mértt mértékbentékben
fejlesztenekfejlesztenek
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A művelődési ház belül már megújult

A művelődési ház felújításra szoruló udvara

Díszkivilágítást terveznek 
a templomhoz

A patakmeder feliszapolódott

Az önkormányzati tulajdonú présház

Fotók: Hargitai Éva
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VÁRALJA Az elmúlt egy évben
sok minden történt Váralján,
ami örömre ad okot, de a tele-
pülés önkormányzatának is
meg kell küzdenie a megemel-
kedett energiaárak okozta ne-
hézségekkel.

Még tavaly májusban indulhatott el
a falgondnoki szolgálat Váralján,
mégpedig a Magyar Falu Program
keretében elnyert mintegy 15 mil-
lió forintos támogatással, és egy
abból vásárolt kisbusszal – tájé-
koztatott Sziebert Éva polgármes-
ter. A falugondnok és jármûve nagy
segítséget jelentenek a helybeliek
számára. Az igénylõ idõseket, rá-
szorulókat orvosi vizsgálatokra, be-
vásárolni viszi, az Õszikék Idõsek
Otthon lakóinak is biztosítják a szol-
gáltatást az egészségügyi ellátás
tekintetében. A helyi civil szerveze-
tek évente egy alkalommal igény-
be vehetik a kisbuszt távolabbi uta-
zásaikhoz, és szükség esetén az
óvodásokat is utaztatják. Az elmúlt
közel egy év visszajelzései alapján
a szolgálat jó fogadtatásra talált, a
településen élõk bizalommal for-

dulnak problémáikkal a falugond-
nokhoz – mondta a falu vezetõje.

Nyárra befejezõdött a polgár-
mesteri hivatal épületének felújítá-
sa is, szintén a Magyar Falu Prog-
ram keretében elnyert támogatás-
ból. Mint arról korábban beszámol-
tunk, megújult a tetõszerkezet,
több helyen cserélték a burkolato-
kat az épületben, a villamos háló-
zaton is megejtették a szükséges
beavatkozásokat, klímaberende-
zéseket szereltek fel.

A temetõ rendbetételét is folytat-
ni tudták az elnyert forrásoknak kö-
szönhetõen. A sírkertben újabb

térkövezett járdaszakaszt alakítot-
tak ki, fa- és díszcserje csemeté-
ket telepítettek, padokat cserélnek
le. Jelenleg a temetõ nyilvántartá-
sának digitalizációja zajlik.

Sziebert Éva hangsúlyozta, na-
gyon várják már a Magyar Falu
Program idei kiírásait is, mert csak
pályázati forrásokból tudnak fej-
leszteni.

A TOP+ programban is próbál-
nak forrásokat nyerni. Sikeres volt
a tavaly beadott pályázatuk,
amellyel több mint 237 millió forin-
tot nyertek a parkerdõ turisztikai
fejlesztésére. 

Mivel a terület hagyományos
helyszíne a helyi rendezvényeknek
– különösen a környéken nagy
népszerûségnek örvendõ Kuglóf
Fesztiválnak –, ezért kiépítik az
ezek lebonyolításához szükséges
infrastruktúrát. Egy kisebb épületet
állítanak fel, amelyben szociális he-
lyiségek, vizesblokkok, öltözõk és
fogadó helyiség kap helyet. A hely-
színre vezetik az áramot, a vizet, va-
lamint rácsatlakoznak a csatorna-
hálózatra. Ezen felül a kettes szá-
mú tavon található kis szigethez,

amely jelenleg csak csónakkal kö-
zelíthetõ meg, hidat építenek, és
szeretnének olyan környezetet ki-
alakítani, amely akár esküvõk mél-
tó helyszíne is lehet – vázolta fel a
terveket Sziebert Éva. 

A program keretében már be-
adtak egy pályázatot a mûvelõdé-
si ház energetikai korszerûsítésé-
re, valamint benyújtanak két továb-
bi támogatási kérelmet a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer felújításá-
ra, valamint a sportpálya kiszolgá-
ló épületének rekonstrukciójára.

A polgármester azt is elmondta,
az energiaárak elszabadulása Vár-
alja önkormányzata számára is
nagy kihívást jelent. Elkerülhetet-
len volt néhány költségkorlátozó in-
tézkedés foganatosítása. A közös-
ségi házat átmenetileg bezárták,
csak a könyvtár üzemelt az épület-
ben. A polgármesteri hivatal fûtését
gáz helyett fával oldották meg, ami-
vel sokat sikerült spórolniuk a tele-
pülés költségvetése számára.

A nehézségek miatt a rendez-
vények tekintetében visszafogot-
tabban terveznek. Szeretnék meg-
tartani a Kuglóf Fesztivált, csak
még nem tudják milyen forrásból
tudják majd megoldani. A tervek
szerint június 24-én bonyolítják le
a rendezvényt, az viszont, hogy mi-
lyen volumenû lesz, attól függ,
hogy mekkora anyagi fedezetet si-
kerül elõteremteni a célra. Az is le-
het, hogy szûkebb keretek között,
családias hangulatban tartják meg,
de váraljai kuglóf és dagasztás min-
denképpen lesz. 

Jelentős összJelentős összeget feget forordíthatnak a pardíthatnak a parkkererdő fejlesztésdő fejlesztéséréree
A tervek szerint június 24-én lesz Váralján az idei Kuglóf Fesztivál

Fotók: Hargitai Éva

Sziebert Éva mutatja a kis szigetet, amelyhez hidat szeretnének építeni

A temetőben újabb térkövezett járda-
szakaszt építettek pályázati forrásból

Elkészült a polgármesteri 
hivatal épületének felújítása

Itt épülne fel a rendezvényeket kiszolgáló épület
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TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL

HIRDETÉS

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK
a háztartásokban – az életvitelhez szükséges tevékeny-
ségek során keletkezõ – kiselejtezett lomhulladékok,
amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a
szabványos hulladékgyûjtõ edényekben (kukában), illet-
ve amelyek a gyûjtõszigeteken nem helyezhetõk el (pl.
nagyobb méretû berendezési tárgyak, bútorok, ágybe-
tétek stb.). 

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napo-
kon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyûjtõjárat számára. 

A lomhulladékot az ingatlanok elõtti közterületre oly módon kell
kihelyezni, hogy az a jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályoz-
za, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon bal-
eset vagy károkozás veszélyének elõidézésével, valamint a be-
gyûjtõ szállítóeszköz által jól megközelíthetõ legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb mun-
kavégzés érdekében kérjük, szétszerelve adják át a közszolgál-
tatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek ar-
ra, hogy azok kézi erõvel mozgathatóak legyenek, emeléskor a
súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást
végzõ személyt veszélyeztetõ anyagokat, például üvegdarabot,
mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítjuk el:
● az építési, bontási törmeléket (pl. beton, azbeszttel szeny-

nyezett építõanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép,
kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ab-
laküveg, síküveg);

● a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);

● a háztartásokban keletkezõ vegyes hulladékot (kommuná-
lis hulladék);

● az elkülönítetten gyûjthetõ papír, mûanyag- és fémhulladé-
kot;

● az ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység
során képzõdött fém- és egyéb hulladékot (pl. autóalkat-
rész, szerszámok);

● az állati tetemet, trágyát;

● a gumiabroncsot;

● az elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számí-
tástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató
eszközöket - rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszám-
gépeket);

● a veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegysze-
res doboz, hígító, permetezõszer maradék, olajos hulladék,
gyógyszer stb.).

A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része el-
helyezhetõ hulladékudvarainkban. A leadható hulladékfajtákról,
mennyiségekrõl és hulladékudvaraink elérhetõségeirõl honla-
punkon tájékozódhat:

www.delkom.hu/hulladekudvarok

További információk elérhetõk személyesen ügyfélszolgálati iro-
dáinkban, telefonon a +36-72/805-410 számon és honlapun-
kon, a www.delkom.hu/lomtalanitas oldalon.

Köszönjük együttmûködését!
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