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Bonyhádnak idén is biztos alapokon
nyugvó költségvetése van
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a képviselõ-testület, valamint a bizottságok tagjainak javaslata és véleménye alapján
Bonyhád város polgármestere fogadta el a település 2021-es
költségvetését. A bevételi és kiadási fõösszeg egyensúlyban
van, hiszen azonosan 2 milliárd 925 millió forint. A költségvetésbõl több mint
600 millió forint fordítható fejlesztésekre. Filóné Ferencz Ibolya polgármester a Völgységi Hírlevélnek adott
interjúban hangsúlyozta: az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és valamennyi városi fenntartású intézmény számára biztosított a
stabil mûködés.

Az érvényben lévõ veszélyhelyzet miatt a megszokotthoz
képest más volt a város 2021es költségvetésének tervezése. Mint tudjuk, nem lehet
testületi és bizottsági üléseket tartani, érdekegyeztetõ
tárgyalásokat lefolytatni,
amelyek mindig megelõzik a költségvetési rendelet elfogadását. A hatályos jogszabályok
szerint most a polgármesterek hozzák meg
a döntést mindenütt,
egy személyben.

Molnár Józsefné

Mórágy
9. oldal

A döntés meghozatala előtt
egyeztetett a képviselőkkel
– Mivel ez a város legfontosabb rendelete az adott évben,
ezért úgy gondoltam, hogy a
költségvetés elfogadásáról nem
hozhatom meg egymagam a
döntést – mondta Filóné
Ferencz Ibolya. – Bár testületi
és bizottsági ülések nem voltak,
természetesen folyamatosan
tartottam a kapcsolatot és minden fontos kérdésrõl konzultáltam a képviselõkkel, valamint a
külsõs bizottsági tagokkal. Leginkább elektronikus levelezés
útján mûködik ez a kapcsolattartás, de telefonon vagy személyesen is rendelkezésére állok mindenkinek. Tehát lehetett
kérdezni, javaslatokat megfogalmazni egy-egy elõterjesztés elfogadására. Így nem volt semmi
akadálya annak, hogy a törvényben elõírt határidõig, február 15-ig legyen Bonyhádnak elfogadott költségvetése erre az
évre.
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Glöckner Henrik

Váralja
10. oldal

Sziebert Éva

Komplex intézményhálózat segíti a szenvedélybetegeket
Lezárult a Kallódó Ifjúságot Mentõ
Missziós Támogató Alapítvány
(KIMMTA) egyik projektje. Szabó Judit intézetvezetõ-lelkészt, az alapítvány elnökét kérdeztük a program
és a munkájuk további részleteirõl.
Mint elmondta, „három lábon áll”
a tevékenységük. Egyik a Zsibriki
Rehabilitációs Intézet, amely szenvedélybeteg férfiak számára biztosít
bentlakásos terápiát. Van Hidason
egy apartmanház, ahol támogatott
lakhatást biztosítanak. A harmadik
részleg pedig a Bonyhádon mûködõ
a Civil Addiktológiai Központ, amely
nappali ellátást nyújt a szenvedélybetegeknek.
5. OLDAL
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Bonyhádnak idén is biztos alapokon nyugvó költségvetése van
Folytatás a 1. oldalról
A városvezetõ hozzátette, a
költségvetésnek az a része,
amely az intézmények mûködtetésére vonatkozik – az engedélyezett létszámtól kezdve a rezsiköltségekig részletezve –, a
korábbi években megszokott,
jól bevált gyakorlat szerint készült. Persze azért itt is figyelembe kellett venni a járvány miatt bevezetett szabályokat, korlátozásokat.

A védőoltás felvétele egyéni
és közös érdek
A járványhelyzetnél maradva
hangsúlyozta: tudja, hogy a már
egy éve tartó korlátozó intézkedések mindenkitõl nagy áldozatokat követelnek. A lakosság
mellett az önkormányzat feladata is nehéz, hogy az adott körülmények között ugyanúgy mûködjön az élet a városban,
ahogy azt mindenki megszokta.
– Sok tényezõ nem rajtunk
múlik, bizonyos dolgokban kiszolgáltatottak vagyunk, mégis
van valami, ami a személyes felelõsségünk. Ez az oltás felvételére irányuló regisztráció. Itt is
arra kérek minden völgységi lakost, hogy regisztráljon, ha ezt
még nem tette volna meg –
emelte ki Filóné Ferencz Ibolya,
hozzátéve, akinek segítségre
van szüksége az elektronikus
ügyintézésben, forduljon bizalommal a bonyhádi önkormányzathoz. Ugyanis a célok közösek: minél elõbb, minél több
ember részesüljön a védõoltásban, és végre visszatérhessünk
a régi életünkhöz, amit már
mindannyian nagyon várunk.

Közel 3 milliárd
a költségvetés főösszege
Visszatérve a költségvetéshez
a polgármester asszony kifejtette, a fõösszeg közel 3 milliárd
forint, pontosan 2 milliárd 925
millió 610 ezer 586 forint. Az elmúlt évekhez képest ugyan ez
lényegesen kevesebb, de en-

nek egyszerû oka van. Lezárult
az Európai Unió költségvetési
ciklusa, és itt, Bonyhádon is túl
vannak egy nagyon komoly ötéves munkán, amit a rengeteg
pályázat sikeres megvalósítása
is igazol.
– Befejeztük azokat a nagy
projekteket, amelyeket akár uniós finanszírozásból, akár egyedi kormányzati döntés alapján,
vagy saját és más hazai forrású
pályázati pénzbõl valósítottunk
meg.
Ez a fõösszeg még így is
meghaladja azon évek átlagát,
amikor nem voltak ilyen többmilliárdos nagyberuházások, mint
az utóbbi idõben.

A város jó gazdálkodásának
köszönhetően a fejlesztési
forrásból 310 millió saját erő
Az idei költségvetésben a mûködési és a fejlesztési költségek
aránya 77,5% – 22,5%, vagyis
a 3 milliárdból 22,5%-ot tud a
város fejlesztésre fordítani. Ez a
22,5% több mint 600 millió forintot jelent, amibõl 310 millió
saját erõ, ami a város jó gazdálkodásának köszönhetõ.
Egy település költségvetésében a mûködés biztosítása az
elsõ és legfontosabb. Törvény
kötelezi az önkormányzatokat
sokféle feladat ellátására, az intézmények mûködésének biztosítására. A közös önkormányzati hivatal mellett Bonyhádnak
hét városi fenntartású intézménye van, ezek egész éves stabil
mûködését biztosítani kell, ez az
elsõdleges szempont a költségvetés tervezésénél. Csak azután jöhet az a kérdés, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének
megvalósítani, illetve, hogy marad-e szabad forrás ezekre. Ebben a tekintetben Bonyhád nem
áll rosszul idén sem.
A büdzsé jelentõs része állami támogatásként érkezik, közel
egy évtizede már feladat alapú finanszírozás keretében. Ez évrõl
évre emelkedik, idén mintegy
10 százalékkal több, mint tavaly
volt, és meghaladja az egymilli-
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B o n y h á d n a k i d é n i s b i z to s a l a p o ko n
n y u g v ó kö l t s é g v e t é s e va n

árd forintot. A központi források
összege 93 millió 531 ezer 051
forinttal emelkedett a 2020-as
évhez képest.

A kieső iparűzési-adóbevételt
maradéktalanul visszakapja
a város
Az iparûzési adó bevételének
mértéke pontosan nem tervezhetõ, hiszen azt a tavalyi év eredménye után fizetik meg a vállalkozások. Tavaly pedig az év
nagy része már járvány sújtotta
idõszak volt. Emiatt van némi bizonytalanság, hogy ez az adóbevétel pontosan mennyi lesz.
– Éppen ezért óvatosan terveztünk – mondta el Filóné
Ferencz Ibolya. – Igyekeztünk

tájékozódni, én magam is beszéltem a nagyobb, meghatározó cégek vezetõivel, hogyan
látják a tavalyi számok alakulását. Ezek mindenképpen biztatóak, ez alapján talán nem kell
nagy adóbevétel-kieséssel számolnunk. A tavalyi 619 millió helyett most 590 millió forint bevételt terveztünk, azt gondolom,
ez biztonsággal tartható. Miután Bonyhád 25 ezer alatti lakosú település, a kormányrendelet
szerint a kiesõ iparûzési adóbevételt maradéktalanul visszakapja a város.
Az erre az évre tervezett fejlesztésekrõl is szó esett az interjú során. A polgármester aszszony elmondta, a tavalyi év jó
gazdálkodásának köszönhetõen 315 millió forint megtakarí-

tással fordulhattak erre az évre.
Tulajdonképpen ezzel a pénzzel tudtak a költségvetésben tervezni saját forrásként. Az idei fejlesztések is a lakosság legszélesebb körét érintik: járdák és
utak újulnak meg. Többek között megújul a Winkler utca teljes útburkolata, a Fáy Lakótelepen pedig új parkolók épülnek.
Már elkezdõdött a Váraljai Ifjúsági Tábor szálláshelyeinek újabb
felújítása. És a megújult Perczel
kastély bútorzatának beszerzése is. Még a tavalyi évben sikeresen szerepelt a város egy belügyminisztériumi pályázaton,
idõközben a közbeszerzési eljárás is lezajlott, így nincs akadálya, hogy elkezdõdjön a Kossuth Lajos utca belterületi szakaszának felújítása.

Több forrás jut idén az árkok
és a járdák felújítására is
Az árkok, járdák, parkolók
éves felújítási keretét a tavalyi
30-ról 40 millióra emelték, intézményi felújításra 30 milliót
terveztek. – Az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetõen intézményeink: a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ, a Ficánka óvoda, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Bartók Béla Zeneiskola és a Sportcentrum telephelyei (Váraljai Ifjúsági Tábor,
Városi Sportcsarnok és Sportpálya) megújultak, korszerûsödtek. Idén a Varázskapu Bölcsõde és Óvoda tagintézményeivel folytatjuk a felújítások
sorát. A korábbi évek gyakorlatát követve a város és az itt élõk
javát szolgáló pályázatokon is
indulunk. A Solymár Imre Városi Könyvtár energetikai korszerûsítését is ennek segítségével
szeretnénk megvalósítani – sorolta a városvezetõ. Majd kiemelte, az önkormányzat nem
akadálya annak, hogy minden
intézményben biztonsággal, a
megszokott feltételekkel folyhasson a munka. Forráshiány
idén sem akadályozza a tervezett fejlesztéseket és programokat. Az egyetlen hátráltató
tényezõ a járványhelyzet, de reméli, hogy összefogással ezen
is túl lesz az ország.
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Új falubuszt kapott Grábóc
Immár Grábóc is rendelkezik tanya- és falugondnoki busszal, méghozzá vadonatújjal. A jármûvet a Magyar Falu Program támogatásából szerezte be a település. Az ünnepélyes átadáson megjelent Zsalakóné dr.
Studer Krisztina járási hivatalvezetõ, Filóné Ferencz Ibolya, Csibi Zsolt,
Glöckner Henrik és Kollár László, azaz Bonyhád, Bonyhádvarasd,
Mórágy és Alsónána polgármestere is. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje köszöntõjében egyebek mellett hangsúlyozta: körzetébe csak ezen program révén 2,4 milliárd forint érkezett 2019-20ban. Vincze Kálmán polgármester elmondta, hogy nagy segítség a
183 lóerõs, kiválóan felszerelt, hibrid meghajtású, kényelmes, kilenc
személyes Ford, amely a grábóciakat fogja szolgálni.

Sajtóközlemény
Cím: Laurus Alapítvány a helyi közösségekért
2021. január 28.
A Laurus Alapítvány 2,5 millió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyert a "Élõ város" – Helyi közösségi és kulturális innovatív programok,
együttmûködések támogatása kertében európai uniós forrásból, a Magyar Állam társfinanszírozásával a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019- 01012
Közösségek, Randevúk címû projekt megvalósítására.
Célunk közösségi és kulturális innovatív programok, együttmûködések megvalósítása, a társadalmi kohézió és a népességmegtartó képesség és közösségek erõsítése.
A projekt során a Fáy lakótelepen és a Perczel Mór Szabadidõ Parkban rendezünk 1-1 alkalommal Szomszédvári Randevút, amelyek keretében a lakóhelyhez kötõdõ fejlesztés valósul meg önkéntes munka által és találkozási, konzultációs lehetõséget és közösségi programot kínálunk.
A Fáy lakótelepen a 8-9-10 lakóházak által határolt parkban és az épületek
elõtti járdán kreatív ugrópálya készül, illetve 3 padot és 3 hulladékgyûjtõt helyezünk el közterületen.
A 2. Szomszédvári randevút a Gyár utcai tömbök lakóival 2021. tavaszára, nyarára tervezzük, amikor azt a vírushelyzet lehetõvé teszi.
A járványhelyzet okán textil arcvédõ maszkokat készítünk és osztunk ki, az alapanyagot a lakosság ajánlotta fel, önkéntesek segítenek 3 helyszínen a kiosztásban.
2021. január 1-jétõl indult a projekt keretében a Bonyhádoló címû közösségi oldal, amelyen minden nap teszünk közzé információt, képet
A projektrõl bõvebb információt a www.laurusalapitvany.hu oldalon olvashatnak.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Győrfi Pál is a védőoltásra
buzdítja a bonyhádiakat
Gyõrfi Pál is megjelent a
Bonyhádi Mentõállomás új
garázsának nemrégiben
lezajlott avatásán. Az Országos Mentõszolgálat szóvivõje az alkalmat megragadva videóüzenettel fordult a
bonyhádiakhoz, ennek lényegét az alábbiakban idézzük. „Tisztelt bonyhádiak,
mindenkit szeretettel köszöntök és egyben kérek
is, hogy segítsen most abban az összefogásban, ami
a vírus harmadik hullámának leküzdésére irányul.
Ebben egyrészt fontos,
hogy hordjuk a maszkot,
tartsuk a távolságot, mossunk kezet alaposan, mert ezek a legjobb
módszerek a vírus távol tartására. Másrészt pedig a védõoltás lehetõségével mindenki éljen, hiszen ez az érdemi megoldás, ennek segítségével tudunk végre visszatérni valamennyire a normális életünkhöz
és persze megmenteni a magunk és a környezetünkben élõk életét
is. Ez a vírus most súlyosabb gondokat okoz, mint korábban, de a védõoltással igenis távol lehet tartani a fertõzés lehetõségét. Úgyhogy
én mindenkit a védõoltás felvételére buzdítok.”
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Komplex intézményhálózat segíti a szenvedélybetegeket
Lezárult a Kallódó Ifjúságot Mentõ Missziós
Támogató Alapítvány (KIMMTA) egyik projektje, a mellékelt közleménybõl sok minden megtudható errõl. Szabó Judit intézetvezetõ-lelkészt, az alapítvány elnökét kérdeztük a program és a tevékenységük további részleteirõl.
– Hogyan népszerûsítették az önkéntes
munkát fiatalok körében, és hányan vettek
részt ebben a projektben?
– A 18-22 év közötti korosztályt céloztuk meg
ezzel a programmal, és igyekeztünk minden lehetõ eszközzel eljuttatni hozzájuk az információt. Jártunk középiskolákban és szórakozóhelyeken, tartottunk toborzó eseményeket, feltettük a facebookra, de voltak szóróanyagaink és
plakátjaink is. Harminc fõs létszám volt a kitûzött
cél, és ezt el is értük.
– Mikor kezdõdött ez a program, és a fiatalok milyen tevékenységekben vehettek
részt?
– Lényegében két évig zajlott. 2018 áprilisában indult, és 2020. március 31-e volt a tervezett befejezési dátum, de tavaly tavasszal közbeszólt a világjárvány. Mindenesetre a tervezett célok megvalósultak, a fiatalok sokféle önkéntes
munkában vettek részt. Segítették a szenvedélybetegek ellátását a Zsibriki Rehabilitációs Intézetben, részt vettek a bonyhádi Civil
Addiktológiai Központ sokféle programjában, és
többek között részt vállaltak a rendezvényeink
szervezésében is.
– Az alapítvány és a zsibriki intézet 1990
óta mûködik. Hol tartanak most?
– Ezt nehéz röviden összefoglalni. A lényeg,
hogy ma „három lábon áll” a tevékenységünk.
Ezek közül az egyik a Zsibriki Rehabilitációs Intézet, amely szenvedélybeteg férfiak számára
biztosít bentlakásos terápiát. Van Hidason egy
apartmanházunk, ahol támogatott lakhatást biztosítunk jelenleg négy férfi és három nõ részére. Ez egy tornácos falusi parasztház, az elsõ
traktus a nõké, az épület hátsó fele a férfi részleg. Olyanok kerülhetnek be ide, akik már átestek egy kezelésen valahol, absztinensek, van
munkájuk, és még van néhány kritérium. Ez egy
nagyon jó program, tudjuk segíteni õket, hogy
visszailleszkedjenek a társadalomba. A harmadik részlegünk Bonyhádon, a Piac téren van, ez
a Civil Addik-tológiai Központ, amely nappali ellátást nyújt a szenvedélybetegeknek korra, nemre való tekintet nélkül. Nagyon sokrétû ennek a
központnak a tevékenysége, hosszú lenne itt
mindent felsorolni. A lényeg, hogy nyitott, segítõ szolgáltatásokat nyújt bárkinek, akinek szüksége van tanácsadásra vagy épp utógondozásra, bármilyen ügyintézésre, technikai segítségre, fürdési, mosási vagy étkezési lehetõségre,
vagy csak egyszerûen a szabadidejét szeretné
biztonságos környezetben eltölteni, hiszen van
itt például tévé és internetelérés is. A CAK-nál
közérdekû munka letöltésére is van lehetõség,
illetve a középiskolások itt is végezhetik a kötelezõ 50 órás önkéntes munkát. Elõgondozás is
történik itt, vagyis aki részt venne a Zsibriken
zajló rehabilitációban, annak a CAK-nál kell jelentkeznie, itt kezdenek el foglalkozni vele a munkatársaim. Jó érzés tudni, hogy a kezelésben
való segítéstõl az utógondozásig minden ellátást
biztosítani tudunk a hozzánk fordulóknak.

2021. 03. 19.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"PROFESSZIONÁLIS ÖNKÉNTESSÉG A KIMMTA INTEGRÁLT ELLÁTÁSÁBAN"
EFOP-1.3.8-17-2017-00055
A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követõen minimum fél év, maximum egy
év tapasztalatgyûjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztüli tanulás biztosítása, a tudatos pályaválasztás megalapozására a KIMMTA integrált ellátásaiban.
A projekt elemeit képezték az önkéntes tevékenység népszerûsítése, az önkéntesség megismertetése. Célja volt a programnak az önkéntes attitûd kialakítása a belépõ fiatalok esetében, az önkéntes tevékenység végzésére alkalmas személyiség kialakítása valamint társadalmi szerepvállalás erõsítése az önkéntes tevékenység által.
Az önkéntes fiatalok rendszeres munkavégzésre szoktatása, a kötelességtudat, a felelõsségvállalás, a kitartás erõsítése kiemelt szerepet kapott a programban. Figyelemmel kísértük az egyéni életutat azért, hogy segítsük a pályaválasztás megalapozását a fiatal önkéntes erõsségeinek, gyengeségeinek, fejlesztendõ területeinek feltérképezése, felismertetése által.
Az önkéntesek szociális kompetenciáinak fejlesztése nélkül a fenti feladatok nem sikerültek volna.
A programnak köszönhetõen a fogadó szervezeteken belül megvalósult egyfajta szervezetfejlesztés: a szervezet alkalmassá tétele önkéntesek fogadására, munkájuk irányítására. Az önkéntesek
szociális érzékenységének fejlesztése, érzékenyítés a szenvedélybetegekkel való foglakozás során megvalósult. A bevont fiatalok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a késõbbi életút sikeressége érdekében kifejezetten a felépülésben használt kifejezések tanulásával valósult meg. A bevont
önkéntesek késõbbi munkaerõpiaci esélyeinek növelése képzéseken keresztül, különbözõ önkéntességet illetve segítõ kompetenciákat növelõ képzések keretében valósult meg.
A Covid-19 világjárvány az önkéntes program vonatkozásában új célokkal bõvítette a pályázat szakmai tartalmát. A járvány elleni védekezés biztosítása a covid idõszakban újonnan bevont önkéntesekkel, illetve a munkavállalók fokozott tevékenységével, önkéntesen vállalt munkaórákkal volt lehetséges.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, konzorcium formájában 44,9
millió forint európai uniós támogatás segítségével. Fõ pályázó a Kallódó Ifjúságot Mentõ
Misszió Támogató Alapítvány (Hidas, Kossuth. u. 62) konzorciumi partner a Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület (Szekszárd, Zrínyi utca 21)
A projektrõl bõvebb információt a http://www.zsibrik.hu olvashatnak.
További információ kérhetõ:

Erõs Beáta sajtóreferens
kimmtaonkentesseg@gmail.com
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Új vezetési s tr uktúr a a Mezőföldvíz Kf t-nél
Interjú a Mezõföldvíz Regionális Vízmûvek Kft. új ügyvezetésével
A Mezzõfföldi Regionáliss Vízzmûvek Kft.,
közzissmertt nevén Mezzõfföldvízz Kft. 47 tula
ajdonossa úgy dönttöttt, hogy 2021. február 1-vvel az eddigi egysszemélyi vezzettéss
helyettt ketttõss ügyvezzettésst vezzett be. Anna
ak igyekezztünk utána
ajárni, hogy mitt jelentt majd az új vezzettéssi strukttúra
a, mivel
ka
apunk többett, mintt eddig. Perlik Tamáss
ügyvezzettõvel on-lline besszélgetttünk.
– Sokan meglepõdtek, amikor hosszú évek
után váltás következett be a Mezõföldvíz Kft.
élén és a tulajdonosok rögtön nem egy, hanem két új ügyvezetõt is kineveztek. Egyikük
a régióban helyismerettel rendelkezõ, paksi lakos, vízépítõ szakember Kovács István új ügyvezetõ, míg másikuk egy más típusú, közszolgáltatásban és pénzügyekben jártas közgazdász szakember, Perlik Tamás.
– Mit jelent majd ez az új vezetési struktúra a Mezõföldvíz Kft. partnereinek, fogyasztóinak? – kérdeztük tõle.
– Kezdjük az emberekkel, hiszen a
Mezõföldvíz Kft. közszolgáltatásokat lát el, így
legfontosabb feladata, hogy az embereket kiszolgálja, megbízható, stabil módon és kiváló
minõségben szállítsa el otthonaikba az ivóvizet és kezelje háztartási szennyvizüket. Különösen fontos ez ebben az idõszakban, amikor a diákok otthonról tanulnak és nagyon sokan otthonról kell, hogy dolgozzanak. Ebben
az idõszakban nem hibázhatunk, kiemelt a felelõsségünk és ügyvezetõ társammal mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, az esetleges hibákat haladéktalanul el tudjuk hárítani. A
pandémia alatt továbbá biztosítanunk kell azt
is, hogy a dolgozóink mindezen feladat ellátása közben a lehetõségekhez képest biztonságban legyenek.
A kettõs vezetésnek az egyik nagy elõnye,
hogy mindketten arra koncentrálhatunk, amihez igazán értünk és a saját területünkön van
lehetõségünk nem csak operatív napi feladatokkal foglalkozni.
A kettõs ügyvezetés egyik legfontosabb hozadéka, hogy egy kiváló vízépítõ mérnök az
egyik ügyvezetõ, aki az eddigi havaria események idején is a helyszínre tudott sietni és személyesen felügyelni a munkákat. Erre számítunk a jövõben is.
Én a pénzügyi, vállalatirányítási és a stratégiai kérdésekre fókuszálok, hiszen a legjobban megtervezett mûszaki megoldások is
csak akkor érnek igazán sokat a lakosság számára, ha rendelkezünk a megvalósításukhoz
szükséges forrásokkal és képesek vagyunk
ezeket a célokat végrehajtani. Ez az én feladatom és küldetésem.
Objektív mérések alapján a Mezõföldvíz Kft.
most a víziközmûvek közül valahol az alsó har-

mad tetején helyezkedik el innovációban, fejlesztésekben, infrastruktúrában és digitalizációban. Az a célunk, hogy 5 éven belül
olyan látványos változásokat érjünk el, amelyek már az emberek számára is érezhetõbbek egy ügyfélbarátabb, digitalizáltabb ügyintézéssel, illetve a tulajdonosok is érzékeljenek egy feszesebb, tudatosabb, üzletiesebb
gondolkodást a menedzsmentben. Tudatosan és lépcsõzetesen építkezünk és 5 év múlva meghatározó, üzleti alapon mûködõ, profi
közmûszolgáltatóvá válunk a régióban, országosan pedig bekerülünk az elsõ tíz legjobb
víziközmû közé.
– Az talán könnyebben érthetõ, hogy a
tulajdonosok egy tapasztalt, sokféle területen megfordult vezetõt kerestek meg
a feladatra. Önt mi vonzotta abban, hogy
napi egy-két órát utazzon azért, hogy egy
vidéki vízmû vezetõje legyen?
– Az elmúlt idõszakban a Kormány számos,
az emberek részére kedvezõ lépést vezetett
be a közszolgáltatások terén a rezsicsökkentési intézkedésekkel. Ugyanakkor nem csak
a rezsi csökkentése lehet jó hatással a fogyasztókra, hanem a szolgáltatás minõségének a növelése, a tulajdonosok számára pedig egy költséghatékony mûködés. Ennek a
stratégiai feladatnak a kidolgozása és végrehajtása olyan szakmai feladat, amiért érdemes Paksra utazni.
Fontos a szemléletmódosítás, hogy az érintett településeknek és az érintett fogyasztóknak együtt kell mûködniük a fenti célok érdekében, azaz ha a tulajdonos invesztál a vállalatba, ha a vállalat elvégzi a feladatát, akkor a
fogyasztóknak is együtt kell abban mûködni,
hogy a számlák határidõben be legyenek fizetve, az adatváltozásokat bejelentsék, hogy elérhetõek legyenek, a vízóráikat megfelelõ

rendszerességgel hitelesítsék. Több 100 millió forint kintlévõséggel rendelkezünk, amelyet
mindnyájunk közös érdekében, a tisztesség
és a megértés szándékával be kell majd szednünk, hogy kiszámíthatóan tudjunk gazdálkodni, fejleszteni, jobbá tenni a szolgáltatásainkat.
Nem titkoltan – ahogy haladunk elõre az
idõben – egyre többet gondolok a természetvédelemre, arra, hogy mit hagyunk örökül a
gyermekeinkre. A környezetvédelemnek az
egyik legfontosabb része a vízgazdálkodás, a
víz fenntartható kezelése, amelyben egy
víziközmûnek óriási szemléletformáló szerepe
lehet. A Pakson lévõ atomerõmû, a víz közelsége, a fejlesztési potenciál lehetõvé teszi,
hogy vezetõ szerepet vállaljunk a fenntartható, környezettudatos közszolgáltatók között.
Óriási kincs a víz és bár Magyarországon ebben jól állunk és a régió pedig több okból is
kedvezõbb helyzetben van, mint számos más
magyarországi település, de ezt felelõsségként kell kezelnünk és mindent megtennünk
a megõrzéséért.
Nem utolsó sorban pedig azért sem tántorított el a távolság, mert az utazás alatt remekül lehet telefonálni és a legfontosabb ügyeket intézni, miközben az iroda ajtaját nem nyitja senki az emberre. Fel lehet készülni egy
adott napra és a hazaúton már a következõ
nap teendõit is elõ lehet készíteni. És mivel
most bõven van teendõ, nem bánom a napi
egy-egy órás utazást.
– Említette, hogy fontos az, hogy milyen örökséget hagyunk a gyermekeinkre. Ön kikre hagyja majd az örökségét és
mit tart ebbõl a legfontosabbnak?
– A feleségemmel négy gyermeket neveltünk, nevelünk. A négy gyermekem mellett
már két hihetetlenül helyes és kedves lányunokám is van a legidõsebb fiamtól. Én mindegyiküknek ugyanazt adnám: a feleségem türelmét és család iránti elkötelezettségét szeretném, ha elsajátítanák nem csak az én gyerekeim, hanem a családunkba bekerülõk is.
Szeretném, ha örökölnék a szüleim munkabírását és bölcsességét, akik szerencsére még
mindig közöttünk élnek. Azt hiszem tõlem a
hagyományos értékek tiszteletét és az ambíciót volna jó, ha örökölnék és a víz iránti vonzalmam. Jó lenne, ha lenne idõnk együtt a
vízisportokra. Talán éppen itt lesz erre több lehetõségünk.
– Reméljük, hogy megtalálja a helyét
nálunk, ehhez sok sikert kívánunk!
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A nemzeti ünnepen emlékeztünk a ‘48-as hősökre
„Mi, magyarok a mai napon 1848–1849 hõseire
emlékezünk. Azokra, akiknek nevét megõrizte számunkra a történelem és mindazokra, akiknek a nevét nem említik a történelemkönyvek. 1848-ban a
szabadság ügye nemzetiségtõl és társadalmi státusztól független egységet teremtett. A közös cél érdekében soha korábban nem látott egység jött létre. A magyarság az elmúlt egy évben bizonyságot
tett arról, hogy képes az összefogásra. Együtt sikerülni fog!” – fogalmazott ünnepi videóüzenetében
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár március 15-én, nemzeti ünnepünk
alkalmából. Az emlékezõk Bonyhádon Borbély József evangélikus esperes és Perczel Mór honvédtábornok sírjánál koszorúztak.

G rábócon és Kismányo kon is fo rgattak már
Népszerû a Tolna Megyei Önkormányzat gasztrosorozata
Egyre népszerûbb a Gasztromegye fõzõmûsor, amelyet a nézõk korábban a Tolna Megyei Önkormányzat Facebook-oldalán
követtek figyelemmel. Nemrég jelentették be, hogy a népszerû
videósorozat önálló platformot
kap a Facebookon. Március 15tõl vált nyilvánossá a Gasztromegye-oldal, amelyre az eddigi
összes kisfilm felkerült, a hozzájuk kapcsolódó képes bejegyzésekkel és ízelítõvideókkal együtt.
A sorozatban a tervek szerint
valamennyi Tolna megyei településrõl készül egy-egy film, és természetesen a völgységi települések is sorra kerülnek. Készült már
egy-egy epizód Grábócon és
Kismányokon is, amelyek tehát a
Facebook Gasztromegye oldalán
megnézhetõek.
A Gasztromegye sikerének titka, hogy a fõzés – bár a mûsor fõ
elemének számít – nem „lopja el

Áldozatul
esett
a vágódeszka

az egész show-t”. Számos olyan
érdekesség is a kamera fókuszába kerül, ami az adott közösség
számára fontos és értékes. Legyen szó egy mûemlékrõl, néphagyományról vagy más nevezetességrõl, különlegességrõl. Egyfajta értékelvûséget tükröz, hogy
a fõzéshez szükséges alapanyag-

ok túlnyomó többsége helyi termékekbõl áll, mi több, a falu termelõi is bemutatkoznak portékáikkal. Szintén visszatérõ momentum, hogy a házigazda polgármester szót ejt néhány fontosabb
pillanatról, ami jelentõs elõrelépésnek számít a település életében. Sok adásból kiderül, hogy az

összefogás erejével vagy éppen
a jó menedzsmenttel milyen sokra viheti egy közösség Tolna megyében.
A videósorozat Grábócon készült epizódjában a vaddisznóhús
darabolása közben még a vágódeszkát is sikerült eltörnie a mûsorvezetõnek, aki nem más, mint
Vizin Balázs. Minden településen
olyan étel készül, amelynek alapanyagai gazdagon fellelhetõek a
környéken. Nem is meglepõ,
hogy az erdõkkel határos Grábócon vaddisznópörkölt került a
bográcsba.
A sorozat mintegy négy éves
idõtartamra tekint elõre, s ezalatt
többek között egy szakácskönyv
is elkészül, várhatóan több kötetben és online lapozható formában. A premierek közzététele továbbra is kéthetente történik, már
az új felületen, péntekenként 19
órai kezdettel.
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agy erõkkel zajlik a
CIKÓ Na
munka
a Cikón: pályázzati projekttekett valóssíttana
ak meg,
újjabb pályázzatoka
at adna
ak be.
Épül, szépül a településs.
Tavaly a Magyar Falu Program keretében három pályázatot adtak
be, melybõl egy, Az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése címmel benyújtott támogatási kérelmük járt sikerrel. Molnár Józsefné polgármester elmondta, ennek köszönhetõen
közel ötmillió forintot fordíthatnak
az óvodai udvar fejlesztésére, az
eredetileg lejtõs terület kiegyenlítésére, a betonozás kiváltására
térkövezéssel. A beruházás megvalósítása során a játszóeszközöket áthelyezik, és megoldják a
csapadékvíz elvezetését is.
Közterület karbantartását célzó
eszközök beszerzésére is pályáztak:
traktort,
pótkocsit,
hótólólapot szerettek volna beszerezni. Továbbá az önkormányzat tulajdonában levõ utak felújítására is igényeltek támogatást,
melybõl a Petõfi utca 638 méteres szakaszát állították volna helyre. Sajnos ezekre a projektekre
nem nyertek forrást.
Sikeres volt viszont a Cikó község vízrendezése és tározás címû
pályázat. Közel 282 millió forint
támogatásban részesül az önkormányzat, amelybõl átfogó vízrendezést hajthatnak végre. A beruházás magában foglalja a települést keresztülszelõ patak medrének rendezését, a mellékárkok
burkolását, hordalékfogók építését, mindezt a teljes belterületi
szakaszon. Ezzel régóta fennálló,
jelentõs problémát oldhatnak
meg.
Az ebédlõ süllyedése miatt vis
maior pályázatot kellett beadniuk.
Az épület alatt egy pince húzódott, amely nemrégiben beomlott, ennek következtében megsüllyedt a fölötte levõ falazat. A
célra közel 18 millió forintot nyertek, ami a projekt költségének 90
százaléka, a fennmaradó részt az
önkormányzatnak kell biztosítania. Télen lezajlott az üregkutatás,
és mivel az épület mûemlék, kikérték az örökségvédelmi hatóság engedélyét a munkákhoz.
Várhatóan a nyár elején elkezdõdhet a kivitelezés, és az október
31-es határidõig be is fejezõdik.
Szintén tavaly adtak be pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Belügyminisztériumhoz.
A Perczel Mór utcát szerették volna felújítani az iskolától a Temetõ
utcáig, de nem jártak sikerrel.

Jelentős forrásból valósíthatnak
meg átfogó vízrendezést Cikón
Elkészült a művelődési ház felújítása. Ami nem fért a pályázati projektbe, azt az önkormányzat önerőből, TETT-es forrásból finanszírozta

korszerû, hõszivattyús központi
fûtési rendszert, mozgáskorlátozott mosdót és feljárót alakítottak
ki. A munkát idén fejezeték be,
nemrégen zajlott le a mûszaki átadás. A tetõ, a régi mosdók felújítását, illetve a belsõ rekonstrukciók azon részét, amely nem fért
bele a pályázati projektbe, önerõbõl, TETT-es támogatásból valósíTavaly fejezték be a temető
tották meg.
vizesblokkjának építését
Idén is több pályázat benyújtásában gondolkodnak - tudatta
A római katolikus egyház
Molnár Józsefné. A Magyar
a Magyar Falu Program keFalu Program keretében a
retében 15 millió forintot
mûvelõdési ház elõtti játszónyert a paplak épületének
tér eszközfejlesztésére igérészleges felújítására, hanyelnek támogatást. A tememarosan be is fejezõdik a
tõbe urnafalat szeretnének
kivitelezés. Az önkormányépíteni, kettõt is a meglevõ
zatnak 2027-ig szóló bérlenégy, lassan betellõ mellé, vati szerzõdése van az épületlamint önkormányzati tulajdonre, melyben a Magyar Zaban levõ utak felújítására is berándokút Önkormányzati
adványt készítenek.
Társulás tagjaként szállásA Területfejlesztési Operatív
helyeket szeretnének kialakítani. Erre meg is kapták az Egy helyi vállalkozó felajánlása révén gyarapod- Program keretein belül bölegyházmegye engedélyét. tak a falu központját ékesítő építménnyel, amely csõdei férõhely bõvítésre és a
régi nagy kocsmaépület enerKorábbi nyertes projektek most húsvéti dekorációnak ad helyet
getikai korszerûsítésére, felkivitelezése is zajlott az elújítására igényelnek forrást.
Szeptemberben kezdõdött el a
múlt évben. LEADER támogatásA Belügyminisztériumnál is újra
ból újult meg a járda a mûvelõdé- mûvelõdési ház energetikai korsi ház elõtt, ahol a betonburkola- szerûsítése egy 2019-es nyertes pályáznak a Perczel Mór utca istot térkõvel váltották ki, megszün- pályázatból. Megvalósult a hom- kola és Temetõ utca közötti szatették a lépcsõket, akadálymen- lokzati falak, a padlásfödém hõszi- kaszának rekonstrukciójára, ami
tessé téve a közlekedést, valamint getelése, a nyílászárók cseréje, a burkolat felújítását és kiszélesía Mikes utcában közel 180 méte- napelemes rendszert telepítettek, tését is magában foglalná.
ren aszfalt kopóréteget kapott a
gyalogosok közlekedõútja. Tavaly
júniusban fejezték be egy korábbi vis maior pályázati beruházásuTavaly a járványhelyzet miatt Cikón minden rendezvény elmaradt.
kat, mely során több mint 27 milIdõsek napja alkalmából a 60 év felettieknek ajándékkal kedveskedlió forintból a település nyolc helytek a német nemzetiségi önkormányzattal közösen, a gyerekek a
színén végeztek helyreállítási
lovaskocsin körbejáró Mikulástól kaptak csomagot, karácsonyra pemunkákat. Szintén tavaly, novemdig minden helybeli család tartós élelmiszerekbõl álló pakkot kapott
berben fejezõdött be a vizesblokk
4000 forint értékben. Emelte az advent fényét, hogy egy helyi vállalkoépítése a falu temetõjénél, amelyzó épített a betlehemnek egy kis jászolt a falu központjában (a fare még egy 2018-as pályázattal
anyag egy részét is õ ajánlotta fel), amely most is a település dísze,
nyertek 4,5 millió forint támogacsak a húsvéti ünnepkörnek megfelelõen felékesítve.
tást.

A rendezvények elmaradtak, a csomagosztás nem
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Sokéves ter v valósult meg, megépült
a szabadtéri szín pad Mór ágyon
MÓRÁGY A képvisselõttesstülett
a járványhelyzzett okozzta nehézzségek mellettt is azon dolgozzik, hogy fejjlõdjjön a településs, a kultturáliss és civil élett
mélttó helyett kapjjon, szüksségess és a lakossság komfforttérzettétt növelõ beruházzássok valóssuljjana
ak meg.
Nehéz volt a tavalyi esztendõ az önkormányzatok számára, Mórágy
sem volt ez alól kivétel. A vírushelyzet miatt sok minden megváltozott,
a testület mûködésétõl kezdve a lakossággal való kapcsolattartásig –
mondta Glöckner Henrik polgármester. Hozzátette, nehezebb lett
az élet, komoly logisztikai munkát kívánt, hogy a szabályokat betartva el
tudják érni céljaikat, de sikerült
megoldaniuk a problémákat, és az
elvonások ellenére stabilan tudták
zárni az évet.
Közben pedig jelentõs fejlesztések is megvalósultak. Sokéves
igény volt, hogy legyen egy méltó
szabadtéri rendezvénytere a településnek, amely egyben a mórágyi
német nemzetiségi tánccsoportnak is színvonalas körülményeket
biztosít a fellépésre, találkozók szervezésére. Tavaly végre sikerült felépíteni a szabadtéri színpadot, a régi gránitbánya területén található létesítményt átvette az építési hatóság, használatra kész, már csak a
környezetét kell rendezni. A beruházás költségének egyharmad részét LEADER pályázati támogatásból, kétharmad részét saját erõbõl,
illetve TETT támogatásból finanszírozta az önkormányzat. Ezzel nagy
lépést tettek afelé, hogy a kulturális élet jó körülmények közé kerüljön a településen.
Ugyancsak ezt a célt szolgálná
a mûvelõdési ház nagytermének
és vizesblokkjának felújítása,
melyre tavaly a Magyar Falu Program keretében adtak be támogatási igényt. A település vezetõje
hangsúlyozta, fontos lenne, hogy
21. századi körülmények között
tudjanak rendezvényeket tartani.
Sajnos nem nyertek a pályázaton, önerõbõl pedig nem tudták
megvalósítani a fejlesztést.
Ugyanakkor az önkormányzat
úgy döntött, hogy legalább az
épület homlokzatát felújítja, így

Az önkormányzat önerőből újította fel a művelődési ház homlokzatát. Pályázati forrást igényelnek a nagyterem és a vizesblokk felújítására,
majd önerőből tennék rendbe az udvart

Méltó helyszíne lesz a helyi szabadtéri rendezvényeknek
az egykori gránitbányánál épült színpad és környezete

most ismét eredeti állapotában,
és szépségében gyarapítja a faluképet.
Kisebb volumenû beruházásokat is véghez vittek: Kismórágyon
a régi bolt elõtti utat, Mórágyon a
Szabadság és Petõfi utca közötti
járdát újították fel. Összességében a nehéz helyzet ellenére is
elõre tudtak lépni, így sikeres évet
zártak.
Idén sem számítanak könynyebb esztendõre, sõt, nagyon
nehéz körülményekkel számolnak. A tavaly életbelépett bevételelvonások megmaradtak, ami jelentõsen befolyásolja az önkor-

mányzat mûködését. A képviselõtestület ennek ellenére úgy látja,
meg tudják oldani újabb fejlesztések végrehajtását, ennek szellemében hozták meg több döntésüket.
Felújítják a Szabadság utca egy
szakaszát, ahol a burkolat jelentõsen megsüllyedt. Már tavaly is tervezték a beruházást, de építkezés zajlott az utcában, és félõ volt,
hogy a nehéz gépjármûvek közlekedése nem tenne jót a friss
burkolatnak.
Sürgõs megoldást igénylõ és
többéves probléma a mórágyi
múzeum és helytörténeti gyûjte-

mény épülete tetõszerkezetének
állapota. A környezõ fenyõfák roncsolták az egyébként is öreg tetõt, az épület beázik. A képviselõtestület döntött a felújításról, valamint a késõbbiekben kertész bevonását tervezik a fenyõfák okozta probléma megszüntetésére.
Határoztak arról is, hogy a Magyar Falu Program keretében újra pályáznak a mûvelõdési ház vizesblokkjának és nagytermének
felújítására. Ha a beadványuk sikerrel jár, és megvalósíthatják a
beruházást, a következõ évben
az udvart is rendezik önerõbõl.
Így egy igényes közösségi tér lenne a település központjában,
megfelelne a mai kor követelményeinek az épület és környezete,
amelyet – járványmentes idõkben – nagy számban használnak
a helyi civilszervezetek.
Már beadták pályázatukat a
Belügyminisztériumhoz a Petõfi
utca burkolatának felújítására (a
rekonstrukció a teljes útszakasz
mintegy felére terjedne ki) – újra,
hiszen több éve pályáznak már a
célra. Remélik minél elõbb sikerrel járnak, mivel a beavatkozás
igencsak indokolt, és akkora kiadást jelent, amelyet a település
önerõbõl nem tud finanszírozni.
Idén is terveznek kiesebb volumenû beruházásokat, a lakossági igényekhez is igazodva. Többször elhangzott például közmeghallgatásokon, hogy szükség lenne utcajelzõ táblák kihelyezésére.
Döntöttek a megvalósításról, és
mivel Mórágy a gránitról nevezetes, ezért a kõzetbõl készítenék el
az iránymutatókat, hogy azok is a
település történetét, nevezetességét hirdessék.
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Idén is sok pályázatot adnak be Vár al ján
VÁRALJA A kisstelepüléssek
na
agy többsségéhezz hasonlóa
an
Vára
aljja önkormányzzata is elsõssorba
an pályázzati forrássokból tud fejjlessztéssekett végreha
ajtani. Meg is raga
adna
ak minden
lehettõsségett, amitt csak lehett.
Az elmúlt években számos pályázaton indult, és többön sikerrel is járt
Váralja önkormányzata. A projektek
egy része már elszámolási fázisában
tart, más részük megvalósítás elõtt
áll, és vannak olyanok pályázatok is,
amelyek beadásának elõkészítése
zajlik.
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben beadott támogatási
igények közül négy is sikeresnek bizonyult – tájékoztatott Sziebert Éva
polgármester. Ilyen volt az Eszközfejlesztés Váralja közterületeinek fenntartására címmel készült beadványuk, amelyet Kismányok-kal kötött
együttmûködési megállapodás
alapján, közösen nyújtottak be. Az
elnyert 15 millió forintos támogatásból vásároltak egy traktort, hozzá hótoló lapot, ágaprítót, rézsûzúzót, valamint egy kisebb traktort is. Ez a pályázati projekt immár teljesen lezárult.
Az orvosi eszközbeszerzési pályázat elszámolási fázisban van. A 3
millió forintos támogatásból a nemrégiben felújított rendelõbe szereztek be eszközöket, többek között
EKG-készüléket, defibrillá-tort, valamint további cikkeket, amelyek a háziorvos és a védõnõ munkáját könynyítik meg.
Ötmillió forintos támogatásból építettek urnafalat a temetõbe, valamint
térkövezték le a közlekedõ-utak egy
részét.
Megnehezítette a helyi identitástudat erõsítését célzó pályázati projektjük megvalósítását a tavaly óta fennálló járványügyi helyzet. A támogatásból egyrészt megújulhatott a mûvelõdési ház vizesblokkja, alkalmazni tudtak egy közösségszervezõ
munkatársat, valamint eszközöket
szereztek be, másrészt viszont rendezvények szervezését is tervezték,
amelyek megvalósítása akadályokba ütközött a korlátozások miatt.
Tavaly összesen hat pályázatot adtak be a Magyar Falu Program keretében, ebbõl egy lett nyertes, mely révén 5 millió forintból folytathatják a temetõ közlekedõútjainak térkövezését.
Sziebert Éva hangsúlyozta, idén is
minden lehetõséget igyekeznek
megragadni, hiszen az önkormányzati bevételek csökkenése miatt
nem is gondolhatnak önerõs fejlesztésekre.

Új traktorral végezhetik a közterületek rendben tartását

A művelődési ház vizesblokkja már
megújult

Hárommillió forint értékben szereztek be a háziorvos és a védőnő munkáját segítő eszközöket
A temetőben új
urnafalat építettek

A Magyar Falu Program már megjelent kiírásai alapján szeretnének
közösségszervezéshez kapcsolódóan bérhez és eszközbeszerzés-

hez támogatást nyerni. Ez azért is
fontos lenne, mert kötelezõ önkormányzati feladat egy közösségszervezõ munkatárs alkalmazása.

Sok rendezvényük elmaradt a járványhelyzet miatt
Rendezvények tekintetében szûkös volt az elmúlt idõszak a járványhelyzet miatt, pedig Váralján rendszerint színes a közösségi
élet. Tavaly már nem tarthatták meg március 15-i ünnepségüket,
elmaradt az egy hetes, hagyományos húsvéti programsorozatuk, a
gyermeknapi program, és legjelentõsebb, ma már országos hírû
rendezvényük, a Kuglóffesztivál is. Az augusztus 20-i ünnepséget
már megtartották, igaz ezt is rendhagyó módon. Rendszerint a református templomban zajlik a kenyérszentelõ istentisztelet, ám
most felújították az épületet, ezért a közösségi házban került sor
az eseményre. A novemberi zárás elõtt még meg tudták szervezni
bányásznapi és idõsek napi ünnepségüket.

Támogatást igényelnek az óvodaudvar felújítására is. Az épületet
az elmúlt években ugyancsak pályázati forrásból korszerûsítették,
nagyon jó állapotban van, az udvar azonban még hagy kívánni valót maga után. A célra már kétszer adtak be pályázatot, eddig
nem jártak sikerrel.
Az önkormányzat számára
nagy feladat az útfelújítás, amelyre igencsak szükség lenne, de
önerõbõl esélyük sincs a megvalósításra. Erre a célra 40 millió forint forrást igényelnek.
Folytatnák a temetõ rendbetételét is további közlekedõutak
rendbehozatalával és parkosítással. Szükség lenne a polgármesteri hivatal épületének rekonstrukciójára, a tetõ felújítására, a villanyvezeték-hálózat korszerûsítésére,
a burkolatok cseréjére, több helyiség rendbetételére. E célra 30
millió forint értékben készítenek
beadványt.
Az önkormányzati ingatlanok,
közösségi terek fejlesztésére kiírt
pályázat révén jutnának forráshoz
a régi alsó iskola részben már
helyreállított épületének felújításához, amelybõl kiváló közösségi tér
lehetne.
A polgármester elmondta, a
Magyar Falu Program további kiírásait is várják, hiszen szeretnék még
bõvíteni a traktorhoz kapcsolható
eszközök körét: pótkocsit, vonólapot, sószórót, árokásót és még egy,
másik fajta rézsûzúzót szereznének
be.
A járdák felújítására is nagy szükség lenne, az önkormányzat számára viszont problémát jelent, hogy a
célra kiírt pályázatokon csak az
anyagköltségre lehet fedezetet nyerni, a kivitelezést önerõbõl kell megoldani, amire náluk nincs mód.
A Belügyminisztériumhoz is adtak
be támogatási kérelmet, 18 millió forintot igényelnek a Petõfi utca burkolatának felújítására.
A Területfejlesztési és Operatív
Program keretében megjelenõ, röviden TOP-os pályázati kiírásokat is
várják. Szükség lenne a mûvelõdési ház épületének helyreállítására,
de jó lenne, ha sikerülne forrást
nyerni egy Bonyhád-KismányokNagymányok-Váralja kerékpárút
építésére, amelyre nagy lenne a lakossági igény. A parkerdõt sokan
látogatják, jelentõs helyet foglal el
Tolna megye turisztikai célpontjai
között. Ehhez kapcsolódik az önkormányzati szálláshely kialakításának távlati terve is.
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Mit tehetünk a háztartásban keletkező többlet hulladékkal?
Gyakori probléma, hogy a háztartások nem tudják, mi a teendõ azokkal a hulladékokkal, melyek
a használatukban lévõ tárolóedény méretét meghaladják. Sokan a hulladék illegális elhelyezését
választják megoldásként. A folyamat következményeként a tároló edények környezete vagy félreesõ útszéli területek gyakran szennyezõdnek
az illegálisan elhagyott hulladékok miatt. A DélKom Nonprofit Kft. által mûködtetett hulladékkezelési közszolgáltatás lakossági partnerei részére több költséghatékony vagy térítésmentes
megoldási lehetõséget kínál a probléma megelõzésére, a hulladékok szabályos és környezetkímélõ elhelyezésére.
Amennyiben a megszokottnál több hulladék
keletkezik otthonunkban, az egyik lehetõség,
hogy a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán megfelelõ jelzéssel ellátott zsákot vásárolunk. A megtöltött zsákokat a tároló edény mellé kell helyezni a szokásos szállítási napokon. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével
kapcsolatos költségeket is. Ez a megoldás kimondottan az alkalmanként, például nagytakarítások során képzõdõ háztartási többlethulladék gyûjtésére és elszállítására szolgál. Nem
célszerû állandó jelleggel használni, hiszen minden háztartásnak úgy kell megválasztania a hulladéktároló edény méretét, hogy az összhangban legyen az ingatlanhasználók életvitelével, a
termelõdõ hulladék mennyiségével.
A legtöbb településen igénybe vehetjük a lomtalanítást is a Dél-Kom Nonprofit Kft. honlapján
(www.delkom.hu) megtalálható hulladékszállítási menetrendben elõzetesen meghirdetett idõpontokban. Ennek keretében a háztartásban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyûjtõ

edényben méretük miatt el nem helyezhetõ, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretû
berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket
stb.) szállítja el ingyenesen a Közszolgáltató. A
honlap részletes tájékoztatást nyújt a kihelyezhetõ hulladékokról.
Megoldás lehet a hulladékok hulladékudvarban történõ elhelyezése is. Ez a szolgáltatás a
lakosság részére egész évben, folyamatosan
biztosított. Ingyenesen az a lakos veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen igazolja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette, és nem rendelkezik díjhátralékkal.
A hulladékudvarokban kevert, kommunális
hulladék nem helyezhetõ el, csak a hulladékfajtánként elkülönítetten gyûjtött, nem szennyezett hulladékok adhatók le. A hulladékudvarok a
szelektíven gyûjtött papír, mûanyag, üveg, feleslegessé váló elektromos tárgyak, eszközök, lomok, valamint személygépjármû gumiabroncsok és a lakóingatlanoknál képzõdõ veszélyes
hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer,
növényvédõszer maradék, gyógyszerek stb.) átvételére is szolgálnak.
A szolgáltató honlapján részletesen tájékozódhat az átadható hulladékok fajtáiról és a térítésmentesen leadható, éves lakossági mennyiségekrõl. A bonyhádi hulladékudvar nyitvatartása:
kedd és péntek: 7-13h, szerda, csütörtök: 1117h, szombat: 8-12h.
A hulladékudvarban zöldhulladék is elhelyezhetõ. Január elsejétõl változott az átvétel rendje: a faágak csak darabolva és kötegelve adhatók le (max. 5 cm ág átmérõig), elvágható, drótmentes kötegelõ anyaggal átkötve, 2 méternél

nem hosszabb, kézzel rakodható kötegekben.
Korábban nagyobb bokrok és nagy faágak darabolás nélkül, laza korona szerkezettel kerültek
a hulladékudvar konténereibe. A darabolás és a
kötegelés a konténerek kapacitásának hatékonyabb kihasználását eredményezi, ami a gazdaságosabb tárolás és szállítás alapfeltétele.
A szabályozás – tekintettel az égetési tilalom
miatt folyamatosan emelkedõ mennyiségre – a
folyamatosan érkezõ ügyfelek gyors és fennakadás mentes kiszolgálása, a közszolgáltatási
rendszer fenntarthatósága, valamint a költségek
minimalizálása érdekében született.
Mindannyiunk érdeke egy tisztább, élhetõbb
városi környezet megteremtése, ezért a DélKom Nonprofit Kft. arra kéri a lakosságot, hogy
éljenek a fent bemutatott környezetbarát lehetõségekkel, és a járuljanak hozzá a közterületek
tisztántartásához.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. bonyhádi ügyfélképviseletének elérhetõségei:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Telefon: 30/348-7928
E-mail: bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu
Nyitvatartás:
hétfõ: 8:00-15:30
kedd: 8:00-18:00
szerda: 8:00 - 14:00
csütörtök: 8:00 - 15:00
péntek: 8:00 - 14:00

ÍG Y LESZ OML ÓS A HÚS VÉTI SONKA
Az ünnepi asztal dísze a sonka. A
jól elkészített, ízletes, omlós sonka asztalra kerülése azonban
nem olyan egyértelmû, mint amilyennek hangzik: a sonkavásárlás rizikós dolog.
A sonkaválaszték igen széles.
Mivel egyre többen keresik a kevésbé zsíros, bõrtõl és bõr alatti
zsíroktól mentes sonkákat, ezért
kelendõk a különféle kötözött
sonkák, illetve a nagyobb combokból, frikandóból, lapockából
készített sonka is jó választás lehet. A mennyiség változó, azok
számára a családok számára,
akik az ünnep alatt csak egyszer,
maximum kétszer esznek a sonkából, azoknak bõvel elegendõ,
ha 1,5-2 kilós húsokat vesznek,
míg azok, akik szeretnének egy
lapockából vagy combból készített sonkalantot, azok minimum 5
kilós pakkal térhetnek haza.
A kötözött sonkák esetében
sokszor van az az érzésünk, hogy
zsákbamacskát veszünk. Aki tart
attól, hogy a szép külcsín gyenge

belsõt takarhat, az keressen
olyan kötözött sonkákat, amelyeket félbe vágták, s úgy zsugorfóliázták, hogy biztosan tudjuk, mi
kerül a kosarunkba.

csak olyan sonkát vegyünk meg,
amelynek bõre egységes, szépen tisztított és szõrtelenített. A
sonka nyomásra nem lehet puha, de túl kemény sem, s semmi-

A metszet sokat elárul a sonkáról. Nem csak a zsírtartalommal
szembesülhetünk, hanem azt is
láthatjuk, hogy jó minõségû hússal van-e dolgunk.
Ha bõrös sonkát választunk,
akkor a bõrt is vegyük górcsõ alá,

képp ne vegyünk olyan árut,
amelyrõl hiányzik a címke.
Bár nem szerencsés, de ha
mégis gyors páccal érlelt sonkát
választanánk, akkor semmiképp
ne válasszunk olyat, amelynek a
vákuumcsomagolása nedvessé-

get tud kihúzni a húsból, azaz a fóliázott hús körül nedvesség fedezhetõ föl. Ha ilyet látunk, biztosak
lehetünk benne, hogy gyenge minõségû áruval van dolgunk.
Azoknak, akik egyáltalán nem
járatosak a sonkafõzésben és
nem mernek nekiállni az ünnepi
fogás elkészítésének, tökéletes
megoldást jelenthet a fõzött sonkákból álló választék.
A sonka fõzése azonban nem
ördöngösség, így kezdõk is megpróbálkozhatnak vele. A sonkát a
fõzést megelõzõ este hideg vízbe
beáztatjuk. A fõzéshez friss vizet
forralunk, majd abban fõzzük a
sonkát, pontosan annyi órán át,
ahány kilót nyom a sonkánk.
A fõzõvíznek épp csak gyöngyöznie kell, amíg fõ a sonka. Akkor jó a hús, ha a húsvilla már minden akadály nélkül, könnyen siklik benne. A fõzõvizet ízesíthetjük
is, kerülhet bele vöröshagyma,
fokhagyma, babérlevél, különféle
zöld fûszerekkel (kakukkfû, zsálya) is tovább variálhatjuk.
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Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2021. május 15-ig levelezõlapon kérjük
postára adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56.
Kérjük, ne felejtsék el megadni telefonos elérhetõségüket is!
Szeretné egy rövid interjúban
ingyenesen bemutatni vállalkozását? Kérjük, jelentkezzen a 0620/466-2277-es telefonszámon
vagy a vot7151@gmail.com címen.

Szívesen látjuk a hírlevél terjesztésével kapcsolatos észrevételeit is.
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