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Mozgalmas és sikeres
éve volt Bonyhádnak
Filóné Ferencz Ibolya polgármester idén is prezentációban számolt be Bonyhád aktualitásairól a hagyományos évzáró polgármesteri fogadáson. Ebbõl kiderült: 2017 mozgalmas és
rendkívül sikeres volt a végrehajtott fejlesztések és pályázati eredmények tekintetében.

Frei István vette át a Pétermann
Jakab-díjat Filóné Ferencz Ibolyától

BONYHÁD A hagyományoknak
megfelelõen idén is a város legtöbb helyi adót fizetõ vállalkozóit
látta vendégül Filóné Ferencz Ibolya az év végi polgármesteri fogadáson. A program hangulatát a
BÁI Széchenyi István Általános Iskola 2. d. osztályos növendékeinek mûsora, valamint Kovács Gergõ karácsonyi dallamokra épülõ
zenés összeállítása alapozta meg.

Pétermann Jakab-díj
Idén immár harmadik alkalommal
ítélte oda a város vezetése a
Pétermann Jakab-díjat, amelyet
az elismert Schäfer-Oesterle Kft.
képviseletében Frei István ügyvezetõ igazgató vett át. A bonyhádi
cipõgyár alapítójáról elnevezett kitüntetéssel minden évben azt a
vállalkozást díjazzák, amely a helyi gazdaság, foglalkoztatás fejlesztése érdekében kiemelkedõ
tevékenységet folytat.

A német tulajdonú cég a vezetõ autóipari beszállítók közé tartozik a prémium kategóriás autók
innovatív beltéri elemeinek gyártásában. Olyan márkák részei készülnek üzemeikben mint a
Lamborghini, a Posche, az Audi,

a BMW, a Mercedes és a
Bentley. A társaság alapítása óta
mind létszámban, min a projektek
minõségében, valamint fejlesztéseiben is bõvül.
Folytatás a 2. oldalon

Minden kedves olvasónknak meghitt,
szép karácsonyt és egészségben
gazdag, boldog új évet kívánunk!
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Több mint 6 milliárd forintot nyertek a pályázatokon
Folytatás az 1. oldalról
Frei István köszönetét fejezte ki
az elismerésért. Elmondta, a vállalat elmúlt öt-hat éve minden volt,
csak unalmas nem, de ennek a
küzdelmes idõszaknak úgy tûnik,
megvan az eredménye, amit az
elismerés is megerõsít. Hozzátette, a díjjal járó összeget karácsonyi rendezvényükön a legrégebbi
és legjobb fizikai dolgozóik között
fogják szétosztani.

Filóné Ferencz Ibolya
beszámolt az év eseményeiről
A Városháza dísztermébe összehívott vendégek a Pétermann Jakab-díj átadását követõen a polgármester asszony éves beszámolóját hallgathatták meg.
– Az elmúlt évben a város 65
millió forintot költött saját költségvetésébõl beruházásokra, fejlesztésekre – kezdte összefoglalóját Filóné Ferencz Ibolya. A
Gyár utcában parkolókat alakítottak ki, elkészült a Wernau utca elsõ üteme közvilágítással, illetve
az ifjúsági park sem borul már teljes sötétségbe esténként. Felújították a Széchenyi üzletház teljes födémszerkezetét és térkövezték a környezetét. A 2016ban három önkormányzati bérlakás felújításával megkezdett
munkát idén nyílászáró cserékkel és az épület belsõ homlokzatának rekonstrukciójával folytat-

ták. Felnõtt kültéri fitnesz eszközök telepítésével elindult a sportpark létesítése, amelyet, rekortán
alapú streetball és futball pálya
létrehozásával szeretnének folytatni. Minden évben igyekeznek
a járdák és árkok felújítására is
figyelmet és pénzt fordítani,
2017-ben 16 millió forintot tudtak
erre a célra szánni.
Idén elkezdett beérni az eredménye az elõzõ év kevéssé látványos munkájának, amikor is több
mint negyven pályázatot adtak be.
Eddig 18 esetben született döntés, mind pozitív eredményt hozott. Ezzel több mint 6 milliárd fo-

rint értékben nyertek el támogatást, amelyet teljes egészében a
város fejlesztésére fognak fordítani. Februárban kicsivel több mint
2 milliárd forinttal tervezték a költségvetést (ebben a teljes mûködés fedezete benne volt), végül
4,5 milliárd forint lett a fõösszeg
a már beérkezett pályázati támogatásokkal.
Friss információként közölte
Filóné Ferencz Ibolya, hogy 250
millió forintot nyert a város a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére és közösségszervezésre beadott támogatási kérelmével, amely példaértékûen széles civil összefogás
eredménye.
Más pályázatok esetében pedig már zajlanak a beruházások,
amelyek a megvalósítás különbözõ szintjein állnak. Kicsit „kilóg a
sorból” a sportcsarnok negyvenéves épületének felújítása, amelyre nem pályázat révén kerülhetett
sor, hanem a Magyarország Kormányától kaptak 674 millió forintos támogatást. Január 31. az építési kivitelezés befejezésének határideje, ezen kívül közbeszerzés
alatt áll a sporttechnológia kiépítése, amelynek telepítése után,
várhatóan tavasszal kerülhet majd
sor az átadásra. Az épület jelentõsen megnövelt alapterülettel és
korszerû körülményekkel áll majd
a sportolók és a szurkolók rendelkezésére.

Az ipari park területének bõvítésére 480 millió forintot nyertek,
az összegbõl öt csarnok építése
valósulhat meg. A tervezés már
befejezõdött, jelenleg az engedélyezés zajlik. Szintén a tervezés
és engedélyezés fázisában van
az agrárlogisztikai központ létesítése, amelyre 450 millió forintot
nyertek. November 30-án kerülhetett sor egy új ipari csarnok
alapkövének letételére, amelyben
várhatóan már jövõ tavasszal
megkezdõdhet a termelés.
Az 1979-ben létesült váraljai ifjúsági tábor felújítására 331 millió
forintot kaptak, várhatóan a nyári
szezonban már teljesen korszerû
körülmények között fogadhatják
majd a táborozókat.
A Zöldváros projekt keretében
megújulhat a mûvelõdési ház mögötti terület, amely méltó teret ad
majd a város rendezvényeinek,
találkozóhelye lehet lakosainak,
közösségeinek.
A Varázskapu Bölcsõde és
Óvoda tagintézményeinek – köztük a váraljai, izményi, kisdorogi
és kisvejekei óvoda – felújítására
részben már idén sor került. Átadták például a bonyhádi Ficánka
óvoda felújított épületét is, amelyben bõvítették a férõhelyek számát, így plusz egy bölcsõdei csoportot, azaz 12 gyermekkel többet fogadhatnak.
Folytatás a 3. oldalon
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„Egy város, amely nekünk épül”
Folytatás a 2. oldalról
A „kerékpárutas” pályázat keretében szinte teljes egészében
megújulhat a Perczel utca, ami
útburkolat, járda és árokrendezést, kerékpárút, illetve -sáv kialakítást is magában foglal.
Szintén támogatást kaptak a
Gondozási Központ Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciójára, valamint
eszközbeszerzésére. A beruházás keretében egy autót is be tudtak szerezni, amelynek nagy
hasznát veszik a dolgozók, hiszen
25 településre járnak nap mint
nap.
Ugyan nem a város projektje,
hanem a Magyar Közúté, de mivel sokakat érdekel és érint, a polgármester kitért a Nepomuki
Szent János híd felújításának elõrehaladtára is. Mint elmondta, ha
a december 19-én elkezdõdõ
mûszaki átadás rendben lezajlik,
várhatóan még idén birtokba veheti a forgalom a mûtárgyat.
Végezetül megköszönte mindazok munkáját, akik – idejüket és
erejüket nem kímélve – szerepet
vállaltak abban, hogy mindez
megvalósulhasson, és a város fejlõdhessen, hiszen az eredmények mögött sokak nagyon sok
befektetett energiája áll.

Süli János köszöntötte
a megjelenteket
Süli János, a paksi atomerõmû
két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca nélküli miniszter
is csatlakozott az eseményhez,
aki pohárköszöntõjében gratulált
Filóné Ferencz Ibolyának, és a
város vezetõinek az eddig elért
sikerekhez. További jó és eredményes munkát kívánt nekik, arról biztosítva õket, hogy az atomerõmû bõvítése kapcsán Bonyhád is szerephez juthat.

Rendezvényekben is
gazdag volt az év
Negyven évvel ezelõtt, 1977 április elsejével avatták várossá
Bonyhádot. A város vezetése úgy
gondolta, hogy ezt ne egyszeri
alkalommal ünnepeljék meg, ha-

nem több eseményre fûzzék fel
a jeles évfordulót. Ezen programok közé tartozott többek között
a sportmajális, a könyvtár, a múzeum, a mûvelõdési központ
több rendezvénye is.
Az évfordulók sora ezzel nem

ért véget, hiszen az 500 éves reformációt, illetve a Hochheimmel
fennálló testvértelepülési kapcsolat 20 éves jubileumát is
megünnepelhették. Idén is a
Tarkamarha Fesztivál volt a Völgység fõvárosának legnagyobb

rendezvénye, amely sok ezer
szórakozni vágyót megmozgatott. Szintén nagy számban vonzotta az embereket a strand, ami
nem csak a nyári idõjárásnak, hanem a programok bõségének is
köszönhetõ.
A város összefogásának remek példája volt a Richter Egészségváros Program, amelynek keretében Bonyhád lakossága több
mint 8,3 millió forintot gyûjtött
össze a helyi kórház és rendelõintézet javára. Nagyon jó hangulatúra sikerült októberben az idõsek napi rendezvény, akárcsak
nemrég a Kränzlein Néptánc
Egyesület fennállásának 30. évfordulós ünnepsége. Végezetül
pedig nem sokkal az évzáró fogadást megelõzõen sokak sok
éves munkája eredményeként „a
város karácsonyfája alá tehették”
a Bonyhád Lexikont.

4

Idõpont:
2 017. december 31.
További részletek, friss információk a város honlapján és közösségi oldalán:
www. bonyhad.hu Facebook.com/bonyhadvarosoldala

A résztvevõket teával, virslivel
és forralt borral várjuk
Rendezõk: Bonyhád Város Önkormányzata, Atlétikai Club Bonyhád, TESCO
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Ú j c s a r n o k k a l b ő v ü l a Vö l g y s é g i I p a r i Pa r k
A városban és a környékén élõk érdekét szolgálja az új beruházás
BONYHÁD „Egy város, amely ne-

künk épül” – ez a szlogen a
mottója annak a tudatos városépítésnek, amely a tervezés
szintjén két évvel ezelõtt kezdõdött, és amelynek eredményeit, kivitelezési munkáit már több
helyszínen is látni lehet, akár a
Perczel utcában, akár a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ épületén, akár a sportcsarnoknál és a sort még lehetne
folytatni. A beruházások pályázati és kormányzati támogatással valósulnak meg. Ilyen forrásnak köszönhetõ fejlesztés azon
csarnok építése is, amelynek
alapkövét ma tesszük le –
mondta Filóné Ferencz Ibolya a
bonyhádi ipari parkban lezajlott
november végi ünnepségen.
Az önkormányzat konzorciumi partnereként a BONYCOM
Közüzemi Nonprofit Kft.-vel adta be a „Völgységi ipari park bõvítési lehetõségeinek megteremtése” címû pályázatát. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív program keretében
300 millió forint támogatást
nyertek, amelybõl egy 1200
négyzetméter alapterületû csarnok valósul meg.
A város vezetõje hozzátette, a
beruházás a helyi gazdaság fejlesztésében jelentõs elõrelépést
jelent, ami minden szereplõnek
jó. A lakosságnak azért, mert új
munkahelyekhez jut, a városnak, mert új bevételekre tesz
szert, amelyeket visszaforgathat
fejlesztésekre, fenntartási feladatokra, és a vállalkozásoknak
is, hiszen ez több megrendelést,
több profitot eredményez.
– Azt gondolom, hogy ez a
város már bizonyította, hogy tud
élni a lehetõségekkel, és ezek
után is élni fog velük – mondta
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje.
Felidézte, amikor 2003-ban a
Salamander bejelentette, hogy
1300 fõt bocsájt el, az önkormányzatnak sikerült elérnie,
hogy ez csak két fázisban menjen végbe, de így is válsághelyzet alakult ki a Völgységben.
Hangsúlyozta, ebbe belegondolva, az elmúlt másfél évtized
egy „sikersztori” volt a telepü-

Frei István, Filóné Ferencz Ibolya, Potápi Árpád János és Farkas Attila tartott sajtótájékoztatót az ipari parkban

lés életében. Úrrá tudtak lenni a
válságon, a város gazdasága
fejlõdésnek indult, ipari parkot
hoztak létre, és azt folyamatosan fejlesztik is – személy szerint õ erre a legbüszkébb. Köszönetét fejezte ki azon szereplõknek, akik ehhez és a város
gazdasági fejlõdéséhez hozzájárultak.

Az államtitkár arról is beszélt,
hogy a projekt a Széchenyi
2020 keretében valósul meg.
Ehhez kapcsolódóan emlékeztetett: Magyarország Kormánya
azt vállalta, hogy ebben a ciklusban a fejlesztésre szánt uniós
pénzek 60 százalékát a gazdaság élénkítésére használja fel.
Kiemelte, hogy jelentõsen

csökkent a munkanélküliség,
és abbéli reményének adott
hangot, hogy a következõ években még több olyan vállalkozást
tudnak behozni, amelyek majd
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
családok jobban éljenek ebben
az országban, és ne elmenjenek, hanem hazajöjjenek.
Frei István, a rendezvénynek
helyet adó Schäfer-Oesterle
Kft. ügyvezetõ igazgatója arról
számolt be a programon, hogy
prémium kategóriás német autók belsõ bõrborítású elemeinek gyártásával foglakozó cégük helyzete olyan szerencsésen alakult az elmúlt években,
hogy telephelybõvítésre van
szükség. A csarnok várhatóan
2018 elsõ negyedévében készül el, ezt követõen meg is kezdõdhet benne a gyártás, mégpedig a Lam-borghini új városi
terepjárójának belsõ ajtókárpitját fogják itt készíteni. Azt is közölte, hogy plusz ötven fõ foglalkoztatását tervezik, de nem
csak bõvíteni akarják a dolgozók számát, hanem megtartani
is szeretnék a munkaerõt, ennek érdekében pedig a város
önkormányzatával közösen
képzési programot indítanak.
A projekt konzorciumi partnere, a BONYCOM Közüzemi
Nonprofit Kft. ügyvezetõje,
dr. Farkas Attila is örömét fejezte ki a településen élõ emberek
életkörülményeinek javítását is
szolgáló bõvítés kapcsán.
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Sokat nyújt a falu az itt lakóknak
Munkában, eredményekben és eseményekben gazdag évet zárhat hamarosan
Bátaapáti lakossága és vezetése.
BÁTAAPÁTI A fejlesztések terüle-

tén ez egyrészt az óvoda bõvítését jelentette, valamint az épület
mögötti partfal megerõsítését is
magában foglalta, amelynek
munkálatai a napokban fejezõdnek be – tájékoztatott Darabos
Józsefné polgármester. Hozzáfûzte, jelentõs, költségcsökkentõ korszerûsítésként az önkor-

mányzat tíz épületére szerelnek
fel napelemeket. Ezen beruházás
kivitelezése is befejezõdik az év
végére. Nem elhanyagolandó,
hogy megújult a Közösségi Háznál lévõ sportpálya kerítése, a közelmúltban pedig elkészült a Mûvelõdési Ház vizesblokkjának felújítása. Befejezõdött továbbá a
Petõfi utcai bérlakás és varroda
épületén az új tetõ építése.
Fontos szerepet töltenek be a
község életében a rendezvények, amelyek fõ célja a közösség szervezése, erõsítése. Soruk a farsangi mulatságokkal kezdõdött az év elején. Júniusban
rendezték meg az „Apáti nevû települések országos találkozóját”,
melyen az idei évben Monostorapáti, Kisbárapáti, Kisapáti,
Zalaapáti és Somogyapáti képviselõi mellett a horvátországi Lovász delegációja is részt vett. A
települések bemutatkozását és a
hagyományõrzõ mûsorokat –
köztük a falu rendezvényein rendszeresen közremûködõ Aranyfácán Néptánc Egyesület fellépését – követõen az összegyûlt
több száz vendéget az Apostol

együttes szórakoztatta.
A korábbi évekhez hasonlóan augusztus elsõ hétvégéjén most is koncerttel emlékeztek
meg Bátaapáti szülöttérõl, Rohman
Henrik hárfamûvészrõl.
Augusztus 20-án,
a Szent István ünnepen is szép számmal vett részt a község lakossága és a környékrõl is
érkeztek vendégek, amelyben
minden bizonnyal nagy szerepe
volt annak, hogy Kovács Kati énekesnõ szórakoztatta a közönséget egyórás mûsorával.
A Nõ Klub immár hagyománynyá vált Gasztro Estje szintén
nagy sikert aratott. A program kulináris tematikája ezúttal a szüret
volt, így az ahhoz kapcsolható
ételek kerültek a több mint százfõs vendégsereg elé.
Márton napon a Nyugdíjas
Klub és a Nõ Klub vendégül látta az iskolásokat és óvodáso-

kat, akik ezt színvonalas mûsorral köszönték meg.
Az évet december 13-án a
Nyugdíjas Karácsonnyal, 15-én
a Falu Karácsonnyal és a
Bátaapáti Jóbarát Egyesület jóvoltából 16-án a Luca napi rendezvénnyel zárták.
Az önkormányzat az ünnepi
idõszakra és a háztartások ilyenkor megnövekvõ kiadásaira való
tekintettel támogatásokkal igyekszik segíteni. A nyugdíjasok karácsonyi ünnepségén vacsorával
és 3000 forint támogatással kedveskednek a település szépkorú

lakosságának. A Bátaapátiban
életvitelszerûen élõ 0-3 éves korú gyermekek után 4200, a 3-6
évesek után 4400, minden általános iskolás után 5100, négy év
feletti, nappali tagozatos tanuló
után 5500 forint támogatást adnak. Mindezek felett a Falukarácsonyon az ifjak ajándékcsomagot is kapnak. Ezzel még nincs
vége a támogatások sorának, hiszen a családokat összességében is megajándékozzák, mégpedig háztartásonként 3.000 forint értékû élelmiszercsomaggal
járulnak hozzá az ünnepi idõszakhoz, annak menühiez.
Ugyancsak a Mikulásra és a
Karácsonyra való tekintettel az
önkormányzat az Általános Iskola
és az Óvoda részére külön-külön
75 ezer forintot biztosít eszköz-,
ajándék- és játékvásárlásra.
– Összességében idén a költségvetésben tervezett feladatokat
teljesíteni tudtuk. Bízom abban,
hogy a jövõ évben hasonlóképpen valóra tudjuk váltani a már
körvonalazott feladatokat – öszszegezte Darabos Józsefné polgármester.
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Idén a beruházásokra koncentráltak
Az idei év a pályázati beruházások elõkészítésérõl szólt
Bonyhádvarasdon.
BONYHÁDVARASD Energetikai pályázaton több mint 53 millió forintot nyert a bonyhádvarasdi önkormányzat – tájékoztatott Csibi
Zsolt polgármester. Jelenleg a
közbeszerzés elindítása elõtt állnak, annak lebonyolítása után
kezdõdhet meg a munka, amelynek eredményeként a mûvelõdési ház, az önkormányzat és a
könyvtár épülete is megújul. A
homlokzatot hõszigetelik, lecserélik a nyílászárókat, korszerûsítik a fûtést, az áramellátást, négy
kilowatt teljesítményû napelemek kerülnek a tetõkre. Ezen
felül akadálymentesítik az épületeket, de ezt már önerõbõl hajtják végre.
A központi árok helyreállítására
egymillió forintot nyert a település. Ezt a munkát egy szakaszon
mindenképpen el kellett volna végeznie az önkormányzatnak,
nagy könnyebbség, hogy nem
teljesen önerõbõl kell finanszírozniuk. Ugyanakkor a támogatás
összege nem fogja fedezni a híd
körüli résznél felgyülemlett hordalék eltakarítását, a terület rendezését, így saját forrást is hozzá kell
rendelniük.
Várják már a LEADER pályázatok kiírását is, hiszen ilyen forrásból játszóteret szeretnének kialakítani a faluban. A település korábbi játszótere olyan leromlott állapotban volt, hogy néhány évvel
ezelõtt el kellett bontaniuk. Nem
csak a gyerekek számára telepítenének eszközöket, hanem a felnõttek részére is létrehoznának
egy fitnesz parkot, valamint – ha
lesz rá lehetõség – gumipályát is
szeretnének a futóknak.
A külterületi utak karbantartására kiírt pályázatra is beadták kérelmüket, mégpedig a maximálisan
igényelhetõ 10 millió forintos keretre. Az összegbõl és a 25 százalék önerõbõl egy 35 lóerõs
traktort és egyéb eszközöket vásárolnának.
Volt olyan halaszthatatlan beruházás is, amelyet saját forrásból
kellett rendeznie idén a településnek. Mivel mindig gondot jelentett
a lakosság számára a zöldhulladék elhelyezése, néhány évvel

ezelõtt kialakítottak egy komposztáló telepet. Ez mostanra megtelt,
és egyre gyakrabban fordult elõ,
hogy olyan hulladékot is oda vittek
az emberek, ami nem oda való.
Ezért az önkormányzat kerítést
építetett a telep köré, megelõzendõ, hogy az illegális hulladéklerakóvá váljon.
Mivel elsõsorban a beruházásokra koncentráltak, az idei év
december 16-án, a karácsonyi
összejövetelük alkalmával az idõseket és a gyerekeket mûsorral
és csomaggal ajándékozták meg.
– A 2017. évi munka eddig jó,
de nem látványos eredményeket
hozott. Remélhetõleg 2018-ban
már a megvalósult fejlesztésekrõl
számolhatunk be – összegezte
Csibi Zsolt.

rendezvények tekintetében szerényebb kínálatot hozott. Így is
adódott azonban lehetõsége a falu lakosságának arra, hogy együtt
legyen. Ilyen alkalom volt a majális, amely falunap is volt egyben.
A családias esemény gerincét a
fõzõverseny alkotta, a helybeliek
összejöttek, jókat fõztek, ettek,
ittak, beszélgettek, jó hangulatban együtt voltak. Márton napra
felvonulást szerveztek, majd öszszegyûltek a mûvelõdési háznál,
zsíros-, vajas kenyeret ettek, forralt bort, teát ittak. Jó hangulatú
rendezvény lett belõle. Aztán már
az év végi ünnepekre készültek:
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Megújult és tovább erősödöt t
a régiós pénzintézet
ZOMBA „A mi takarékunk.” Ezzel a mondattal
érzékeltette Potápi Árpád János, hogy mekkora szerepe van a Hungária Takaréknak a vidéki Magyarország életében. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára
a zombai fiók ünnepélyes átadásán arról beszélt, bonyhádi, völgységi emberként különösen büszke rá, hogy a település pénzintézete nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Hungária Takarék ma az ország egyik legnagyobb takarékszövetkezete lehessen.
„Az, hogy ez a takarék ilyen eredményt ért
el, azoknak az embereknek köszönhetõ, akik
az elmúlt években, évtizedekben itt dolgoztak”
– hangsúlyozta. Emlékeztetett: 2013-ban,
amikor az átalakulási folyamat elkezdõdött,
örömmel állt a kezdeményezés mellé, munkájával segített kinyitni azokat az ajtókat, amelyeknek ki kellett nyílniuk a megújulás érdekében. „Öröm számomra, hogy ez a takarék az
átalakulás élére tudott állni. A mi felelõsségünk most az, hogy a pénzintézet a jövõben
is jól mûködjön – tette hozzá az államtitkár.
Szûcs Sándor, Zomba polgármestere felidézte a kezdeti éveket, kiemelve, hogy a
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnek kilenc kirendeltsége volt, s az átalakulásban
szintén úttörõszerepet vállaló egykori Völgység Hegyhát Takarékkal egyetemben a megye, a régió meghatározó pénzintézeteinek
számítottak.
Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezetõ igazgatója jelképesnek nevezte, hogy az
épület, amelyet október végén teljesen felújítva átadtak, tulajdonképpen a két nagy elõd,
Brauer János és Fazekas Ferencné, Marika

munkájának a gyümölcse. Összegzésként elmondta: a Hungária Takarék jelenleg 120 milliárd forint vagyon felett rendelkezik, 70 ezer
ügyfelet szolgálnak ki és 75 települési önkormányzat pénzügyi szolgáltatásait látják el. A
zombai fiók a 47. volt a sorban, amelyik mostantól új arculattal várja az ügyfeleket. Megköszönve valamennyi kollégája eddigi munkáját
hangsúlyozta, az egyesülés révén a takarékok
ma már egységes brandként, egységes arculattal és mindenütt ugyanazzal a magas szintû szolgáltatással várják az ügyfeleket. A teljes
megújulásra azért volt szükség, hogy a jövõben a rájuk váró kihívásoknak meg tudjanak
felelni, s valamennyi elõttük álló feladatot magas színvonalon el tudjanak látni. Mindezek
tükrében kijelenthetõ: Magyarországon ma a
takarékszövetkezetek biztosítják a vidék pénzügyi hátterét, õk a vidék motorjai.
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Tisztelt Olvasóink!
A térség polgármesterei és Filóné Ferencz Ibolya, a társulás elnök asszonya
nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik településeink
fejlõdésének elõmozdításában szerepet vállaltak, és itt nem csak a közéleti,
hanem a civil életben végzett önkéntes munkára is gondolok.
Az idei esztendõben is bebizonyítottuk, hogy elõrelépéseket csak közösen vagyunk képesek tenni, egymást kölcsönösen támogatva, segítve. Kívánunk a tárulás tagjai nevében mindenkinek meghitt hangulatot a szeretet ünnepére.
Töltsék mindannyian családjuk körében békében, boldogan a karácsonyt.
Kívánjuk, hogy legyen elég türelmük, kitartásuk és egészségük a következõ
év hétköznapjaiban is munkájuk, feladataik ellátásához.
Köszönöm a támogatásukat és a segítségüket!
Potápi Árpád János
államtitkár, országgyûlési képviselõ

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kíván a
"FÛTÕMÛ" KFT. minden
fogyasztójának és városunk
lakosságának.
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REJTVÉNY
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2018.
január 15-ig, levelezõlapon
kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása
7151 Bonyhád Pf. 56
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!
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.
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