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A tervezés, pályázatírás után
2018 a megvalósítás éve
A Völgység fõvárosában nyertes pályázatok
sokasága révén jelentõs, mindösszesen 6
milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések,
melyek tervezése során figyelembe vették az
itt élõk jelzéseit, igényeit is. Közvetve, vagy
közvetetten mindegyik beruházás célja a lakosság komfortérzetének, életkörülményeinek javítása.
Az elmúlt két év a tervezésrõl, a pályázatok beadásáról és azok eredményének beérésérõl
szólt a városban. – A cél az volt, hogy minden olyan
lehetõséget megragadjunk, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az itt élõk számára a lehetõ legjobb feltételeket teremtsük meg – mondta Filóné Ferencz
Ibolya polgármester. – A feladatot nehezítette, hogy
ritkán írnak ki olyan tendereket, amelyek teljes mértékben megfelelnek a város fejlõdési igényeinek,
így ezeket össze kellett hangolni, ami sokszor nagy
kihívást jelentett. A megvalósítás már 2017-ben elkezdõdött, a 2018-as év pedig teljes egészében
errõl szól. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 14 pályázatot nyújtottak be, 12-ben van már döntés, mind pozitív.
A projektek a megvalósítás különbözõ szakaszaiban járnak. Több esetben olyan szinten elõkészítették a munkát, hogy amint meglett a pályázat eredménye, el is kezdhették a megvalósítást. Így készülhetett el a nyári szünetben például a Ficánka Óvoda és a bölcsõde bõvítése, fejlesztése.
Folytatás a 2. oldalon

Megtörtént az egyik új csarnok alapkőletétele.
Az ipari park fejlesztése nagyon fontos a városnak

BONYHÁD

A városi szabadtéri rendezvények
méltó helyszínt kapnak a
művelődési ház mögötti területen

A nagymányoki iskola fejlesztésére 128 millió jut
Simon László

Mórágy
9. oldal

Glöckner Henrik

A 21. századi igényeinek megfelelõ modern oktatási-nevelési környezetet alakítanak ki a nagymányoki iskolában. Ehhez a kormányzat nyújt 128 millió forintos
támogatást a tankerületnek.
A Tamási Tankerület 3,2 milliárd forintért hajthat végre fejlesztéseket EFOP forrásból, ez 24
projektet jelent. Ebbõl az egyik a
nagymányoki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola korszerûsítésre,
amelyre a kormányzati támogatásból 128 millió forint jut.
Folytatás a 4. oldalon
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A nagymányoki iskola fejlesztésére 128 millió jut
(Folytatás az 1. oldalról)
Csike Tamás, a Tamási Tankerületi Központ igazgatója a
Nagymányokon tartott sajtótájékoztatóján elmondta: álmennyezetet alakítanak ki, az elektromos
és a fûtési rendszert teljesen felújítják, lecserélik a kazánt, festenek az épületben, a játszóudvarban ütéscsillapító burkolatot fektetnek le és bútorokat is cserélnek. Fontos eleme a fejlesztésnek, hogy mûfüves pályát építenek, valamint sporteszközöket is
kap az intézmény. A felújítási munkákat a nyári szünidõre ütemezik.
Új módszertani eljárásokat fejleszt ki a nagymányoki iskola a
gyönkivel – például iskolarádiót
és -újságot indítanak és mûködtetnek –, majd a jó gyakorlatokat
publikálják más intézmények felé.
Az Együtt testvérként – iskolaközi szemléletformáló programban
pedig a tervek szerint testvérintézményi kapcsolatot létesít a
nagymányoki intézmény a Festetics Pál iskola somogyfajszi tagiskolájával, valamint az erdélyi,
gyergyóújfalui Elekes Vencel Általános Iskolával.

Az elsők között

Potápi Árpád János, Csike Tamás és Karl Béla

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára szerint az operatív program ez utóbbi fejlesztései
a nemzettudatot erõsítik. Arról is
beszélt, hogy megyei szinten a
tankerületek ötmilliárd forint támogatást kapnak az EFOP-ban,
amely összeg igencsak jelentõs.
A térségben több oktatási intézmény is szerepel a nyertes pályázók között. – A nagymányoki fejlesztés igazi mikrotérségi siker, hi-

szen ez az iskola – akárcsak maga a város – mikrotérségi központként mûködik – fogalmazott
az államtitkár.
Karl Béla, a település polgármestere hangsúlyozta, hogy bár
volt bennük félsz, amikor az iskolák mûködtetését átadták az államnak, nagyon jó a kapcsolatuk
a tankerülettel. Elmondta: változatlanul úgy érzik, hogy az iskola
az övék, hiszen elsõsorban nagymányoki gyerekek járnak ide.

A nagymányoki iskolában
százötven gyermek tanul. Az
intézmény jelenleg nyolc tanuló csoporttal és öt napközis
csoporttal mûködik. Az EFOP
fejlesztés fontos eleme, hogy
megkönnyítse a mindennapos
testnevelés megtartását.
Potápi Árpád János államtitkár elmondta, hogy 2008-ban
még Bonyhád polgármestereként õ maga is szorgalmazta a
mindennapos testnevelés bevezetését a magyar iskolákban,
és az elsõk között tette meg a
völgységi fõváros ezt a fontos
lépést. A szakmai programmal
kapcsolatban kiemelte: az,
hogy testvérkapcsolatok alakulnak ki határon túli iskolákkal, megerõsíti a gyerekekben, hogy egy nemzet vagyunk. Akárcsak az EMMI
Határtalanul! programja, ezek
a projektek is segítik azt a törekvést, hogy minden Magyarországon élõ iskolás legalább
egyszer eljusson határon túli
magyar lakta településre.

A tervezés, pályázatírás után 2018 a megvalósítás éve
(Folytatás az 1. oldalról)
– Bár a lakosság mindennapjait a gazdaságélénkítõ beruházások nem befolyásolják közvetlenül, közvetve meghatározzák a
késõbbieket – hangsúlyozta a városvezetõ. Hozzátette, a helyi ipar
bõvülése új munkahelyeket, iparûzésiadó-bevételt jelent, amelybõl aztán még több fejlesztés valósulhat meg.
A iparterület fejlesztésére 480
millió forintot nyertek, amelybõl 5
új csarnokot építenek majd, hogy
öt cég letelepülhessen Bonyhádon. Egy másik pályázat révén
szintén új csarnokot építenek az
ipari parkban, ezt márciusban
már át is adják.
Látványos eredménye lesz a
váraljai turisztikai beruházásnak
is. Az ifjúsági tábor felújítása már
zajlik, tavaszra elkészül, és minden szempontból kiszolgálja majd
a célkorosztály igényeit. A SPAR
áruháznál körforgalmat alakítanak

ki, emiatt rövidebb idõszakokra, részlegesen újra le
kell majd zárni a megújult
Nepomuki Szent János-hidat.
Közösségi teret alakítanak ki a mûvelõdési központ mögött, amely méltó
helyszíne lesz a meglévõ és
leendõ rendezvényeknek.
Záportározót építenek,
amely megoldja a város 40
százalékának csapadékvízelvezetési gondját. A
Perczel utca szinte teljesen
megújul a tavasszal. Egy
energetikai pályázat támogatásával a zeneiskola külsõ rekonstrukciója valósulhat meg a nyári szünetben.
A kormány támogatásával újjáépül és jelentõsen bõvül a városi
sportcsarnok. Közel kétmilliárd
forintos beruházás keretében felújítják a szennyvíztelepet.
A Család- és Gyermekjóléti
központ teljes körû felújítása, illet-

Az egyik legnagyobb beruházás
a sportcsarnok felújítása

ve a szolgáltatások bõvítése is
zajlik. A városban élénk civil élet
támogatására 250 millió forint támogatást fordíthatnak.
Mindezek mellett a város önerõbõl is mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakos-

ság komfortérzetét javítsa az
igényeknek megfelelõen. Többek között idén is folytatják a járdák és árkok felújítását, a Semmelweis utcában pedig egy jelentõs területet látnak el betonburkolattal.
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To v á b b i t á m o g a t á s o k t a l á l t a k u t a t a t é r s é g b e
Összesen 669 millió forint
érkezik a megyébe annak
köszönhetõen, hogy a kormány – múlt év végi határozatában – döntött az önkormányzatoknak ítélt támogatások bõvítésérõl. Errõl Hõgyészen tartott sajtótájékoztatót Potápi Árpád János.

Érdeklődéssel hallgatták a nyertes települések
polgármesterei az államtitkár beszámolóját

HŐGYÉSZ A mûvelõdési ház zsúfo-

lásig megtelt termében Botta
György polgármester köszöntötte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkárát.
Ugyancsak üdvözölte a közönséget, kiknek soraiban ott voltak a
nyertes községek és városok polgármesterei is.

Az önkormányzati intézmények, sportlétesítmények, utak és
hidak felújítására, karbantartására
vonatkozó pályázatot tavaly írták
ki. Az év végén a tartalékokból és
a maradványpénzekbõl lehetõség nyílt arra, hogy további önkormányzatokat támogassanak.

Így az eddigi 454 településen felül további 1236 önkormányzat összesen 17
milliárd 897 millió forint támogatásban részesül országszerte.
Potápi Árpád János a megyét gyarapító összegrõl választókerületi bontásban is
adott tájékoztatást. Az 1.
számú választókerület 85
millió, a 2. számú 425 millió,
a 3. számú 158 millió forintot könyvelhet el magának. A
2. számú választókerületben
– ide tartozik Hõgyész is – harminchárom község, illetve város
érintett. Közülük harminc helység
belterületi utak, járdák, hidak felújítására fordíthatja az összeget,
három település pedig – Értény,
Szakály és Váralja – kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intéz-

mények felújítására és fejlesztésére.
Néhány kiragadott példa a legkisebb összegtõl a legnagyobb
felé haladva: Szakály 2 millió 500
ezer forintot könyvelhet el magának, Kisdorog 3 millió 445 ezret;
Kisvejke 6 millió 357 ezret, Varsád 8 millió 650 ezret; Attala,
Izmény és Kocsola 15-15 milliót,
Váralja 20 millió 813 ezret, Bonyhád 1 forint híján 30 milliót.
– Nagyon jól jön a több mint tizenkét millió forintos támogatás
– mondta Krachun Elemér,
Mõcsény polgármestere. – Így
egyrészt felújíthatunk korábban
kényszerûen, anyagiak hiánya miatt kihagyott járdaszakaszt is.
Másrészt végre Zsibriken is elkezdhetjük az ottani, katasztrofális belterületi út rendbehozatalát.
– Már több pályázaton igyekez-

tünk forrást szerezni utak rendbetételére, sajnos, mindeddig
nem jártunk sikerrel – közölte
Botta György. – Éppen ezért ért
bennünket kellemes meglepetésként ez a mostani, közel tizenöt
millió forintos támogatás. Konkrét tervekkel rendelkezünk: a fõtér, valamint a nagyon rossz állagú Arany János utca felújítására
fordítjuk a pénzt.
A Célunk itt, vidéken az életminõség javítása – mutatott rá
Potápi Árpád János. – Az, hogy
az itt élõk helyben maradjanak,
helyben tudjanak boldogulni. Ehhez munkahelyek is kellenek, és
Tolna megye ebbõl a szempontból jelentõset tudott elõrelépni az
utóbbi idõszakban. Elõttünk van
még a legnagyobb beruházás,
Paks 2, ez újabb fellendülésre ad
reményt.

Megújulhatott Bonyhád ikonikus hídja
Kevesebb mint fél év
alatt, mintegy 283 millió forintból
újulhatott meg a Völgységi-patak
felett átívelõ Nepomuki Szent János-híd.
A bonyhádi Nepomuki Szent
János-hidat az év elején lezajlott
ünnepségen elsõként három felekezet képviselõi – Wigand István plébános, Aradi András evangélikus esperes és Mészáros Zoltán református lelkipásztor – áldották meg, majd Potápi Árpád
János köszöntötte a megjelenteket és beszélt a felújítás elõzményeirõl, folyamatáról. Egy baleset
kapcsán kiderült, hogy nagy baj
van a híd szerkezetével, emiatt há-

BONYHÁD

rom éven keresztül az építmény
közepére terelve kellett a forgalmat irányonként felváltva biztosítaniuk. Végül tavaly nyáron kezdõdhetett el a felújítás.
Az építési munkák a meglévõ
híd mellvédjének, pályaszerkezeti rétegeinek bontásával kezdõdtek, majd a meder burkolásával
folytatódtak. Ezt követõen a megmaradó kõboltozatok alátámasztása után egy monolit vasbeton
erõsítés épült kapcsolódó új vasbeton támfalakkal és új hídszerkezeti rétegekkel. A kibontott kövek
a befejezõ fázisban visszaépültek, így a híd megjelenése hasonló a korábbi állapotokhoz.
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A z i sko l á k m e g é p ü l é s e ó t a e k ko ra ö s s ze g
még soha nem jutott felújításra, fejlesztésre

Ötmilliárd forint jut iskolák fejlesztésére az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) forrásaiból a megyében – mondta a nemzetpolitikáért
felelõs államtitkár nemrégiben
Lengyelen egy sajtótájékoztatón.
Potápi Árpád János, a dombóvári-bonyhádi választókerület országgyûlési képviselõje, hozzátette: a három járást felölelõ tamási tankerületi központ oktatási
intézményeihez 3,2 milliárd forint
EFOP-os támogatás érkezik. A
térség több iskolájában olyan be-

LENGYEL

ruházások valósulnak meg, amelyek segítik a mindennapos testnevelés feltételeinek javítását hangsúlyozta, megjegyezve azt,
hogy az iskolák megépülése óta
ekkora összeg még soha nem jutott felújításra, fejlesztésre.
Az államtitkár ismertette: Lengyelen az Apponyi Sándor mezõgazdasági szakgimnázium 74 millió forintot nyert el közösségfejlesztõ programokra, a testvériskolai pályázatnak köszönhetõen
pedig csaknem 20 millió forintos
támogatásban részesül az intéz-

mény. A közeli Tevelen 154 millió
forintot nyertek el három pályázattal: az általános iskola 94 millió forintot fordíthat felújításokra,
az Együtt testvérként elnevezésû
iskolaközi szemléletformáló programra pedig húszmillió forint támogatást kapott, míg a Tolna Hármas Összefogás Vidékfejlesztési
Szövetség 40 millió forintos támogatásban részesült.
Bujdosó Lászlóné, a többek
között falusi vendéglátókat, mezõgazdasági gépészeket képzõ
lengyeli intézmény vezetõje el-

mondta: a hároméves projekt keretében 180 diákjuknak szabadidõs, hagyományõrzéssel, természetvédelemmel kapcsolatos
programokat szerveznek, elhagyott konyhakerteket mûvelnek
meg és helyi piacot alakítanak ki.
Propszt János, a 160 gyereket
oktató teveli általános iskola igazgatója arról számolt be, hogy a
94 millió forintos támogatásból
októberre felújítják az intézmény
tornacsarnokát és a felsõsöknek
helyet adó épület folyosóját, valamint nyílászárókat cserélnek.

A székely bál mindig jelentős esemény Bonyhádon
BONYHÁD Már a negyvenegyedik székelybált
tartották február 3-án. A mûvelõdési központban megrendezett esten elsõként Illés Tibor,
a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke fejezte ki örömét, amiért minden
évben szép számmal jönnek össze, és nemcsak székelyek, de felvidékiek és svábok is
együtt ünnepelnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár köszöntõjében
elmondta: már az a tény, hogy negyvenegyedszer báloznak Bonyhádon, jelzi, hogy milyen
nagy az igény erre a rendezvényre. Az est rá-

adásul nemcsak az anyaország lakóit vonzza,
hiszen Borszékrõl és Madéfalváról is érkeztek
vendégek. Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád
polgármestere szerint a székelybál minden év
elején az egyik legjobban várt esemény a településen. Felhívta a figyelmet a Minority

SafePack-re, az õshonos kisebbségek és
nyelvi közösségek európai polgári kezdeményezésére, amelyet a mulatság helyszínén is
alá lehetett írni. A jó hangulatú bálon a
Dynamic zenekar és a Delfin együttes húzta
a talpalávalót.
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Erõs az üzleti bizalmi indexük
A legelsõ szövetkezeti pénzintézet hazánkban
www.hungariatakarek.hu
Tavaly lezajlott a takarékszövet kezeti szektor konszolidációja .
A Hungária Takarék szeretné meg őrizni a szövetkezeti formából és
a helyi viszonyok alapos ismereté ből fakadó piaci előnyét.
Az egyesülési folyamatok eredményeként
2018-tól már csak 12, szövetkezeti formában, de korábban soha nem látott nagyságú méretben mûködõ hitelintézet maradt
Magyarországon. Ezek közül intézményi
szintû tõkenagysága és mûködési minõsége révén a Hungária Takarék
meghatározó szereplõje a dél-dunántúli régiónak.
– Az integráció egy 15-20 éves folyamat betetõzése – mondta Gáspár Csaba, a Hungária Takarék
ügyvezetõ igazgatója. – A takarékszövetkezetünkben az egyesülések
folyamata 2001-ben kezdõdött, akkor a Hegyhát Vidéke Takarékszövetkezet fogott kezet az akkor még
Völgységi Takarékszövetkezettel.
Az elmúlt 3 év nagyon intenzív volt
a pénzügyi szolgáltatók életében.
Komoly törvényi szabályozás eredményeként jelentõsen koncentrálódott, szigorúbb hatósági felügyelet alá került a regionális pénzintézetek mûködése, mint a megelõzõ
55 évben. Az új struktúra legfontosabb velejárója, hogy a megyei
szinten különálló bankfiókok mûködését összehangolta a központi
felügyeleti, hatósági irányelveknek megfelelõen. A konszolidáció megteremtette az
alapot arra, hogy a hitelintézetek ne csak
egymás mellett mûködjenek, hanem ahol
indokolt – üzleti elõny volt prognosztizálható –, ott egyesülésre kerüljön sor. Ezt lehet elõremenekülésnek, a túlélés útjának
aposztrofálni.
– Amennyiben nem törõdtünk volna azzal, hogy alkalmazkodni kell az új viszonyokhoz, akkor egy idõ után felmerült volna a kérdés, hogyan akarjuk kigazdálkodni
mûködésünk költségeit, fejlesztésekbe fogni, távlati célokat elérni? Magyarországon
több mint 60 éve mûködnek szövetkezeti
pénzintézetek – jelezte az igazgató. – Ez komoly érték, amelyrõl nagyon nehéz lemondani. A bankfiókok legértékesebb árucikke
a bizalom. Ennek megõrzése lehetõséget te-

remt arra, hogy a vidékhez kötõdõ gazdasági, társadalmi preferenciákra koncentráló
pénzügyi szolgáltató hosszú távon fenn tudjon maradni. A helyi érdekû mûködés, a vidék gyakran megjelenik a szlogenekben.
– Helyi érdekû, a gazdasági, társadalmi
erõk igényeinek megfelelõ mûködést kell
folytatnia a takarékszövetkezetnek, amelyekbõl származó jövedelem, eredmény
helyben marad, hasznosul – közölte Gáspár
Csaba. – A Hungária Takarék az elmúlt 3
évben öt egyesülési folyamatot vitt végig,
mûködési területe a Dél-Dunántúl egészére

integrátorait. A bizalom megõrzése, az építkezés mellett tovább bõvülhet az üzleti,
partneri kör.
– A fejlõdés, a tõkekoncentráció a Hungária Takarék esetében nagyságrendileg
8,5 milliárd forint stabil tõkehátteret, és
körülbelül 100 milliárd forint ránk bízott
vagyont jelent – ismertette Gáspár Csaba.
– Az egyesüléseket követõen 55 ezer ügyfélszámlát vezetünk. Nagyon jelentõs a vállalkozói kapcsolatrendszerünk, ez több
mint hétezer, a térségben mûködõ céget jelent. A növekedés az üzleti lehetõségeink

Gáspár Csaba,
a Hungária Takarék
ügyvezető igazgatója

kiterjed. De nem csak a 12 pénzügyi szolgáltató saját erejérõl kell beszélni, több körön keresztül állami garancia intézményekkel is megerõsítve biztosítja, hogy aki pénzt
– befektetést, betétet – helyez el, tisztes hozammal kapja vissza. Ez a bizalmi ív több
mint 60 éve épül, ezt tartjuk mûködésünk
legfontosabb ismérvének. A takarékok –
mûködési területüket, az ügyfélportfólió
összetételét tekintve – a mezõgazdaság
egyik legaktívabb finanszírozói.
– A szektor hazánkban egyértelmûen a
vidékrõl szól – szögezte le az igazgató. – Az
1990-es évektõl tudtunk nyitni az agrárium
cégei felé, melyek olykor 100 millió forintos nagyságrendû pénzügyi igényekkel álltak elõ. Az elmúlt évek egyesülési folyamata még jobban kitárta a kaput, partnereink között tudhatjuk a régió legnagyobb

területén is lehetõséget hozott magával. Fejlõdési tendencia figyelhetõ meg az önkormányzati kapcsolataink terén: 75 helyhatósági partneri körrel bírunk.
– Amire büszkék vagyunk: a Paksi Atomerõmû Zrt.-nek van kapcsolata a Hungária
Takarékkal. Ez egy külön bizalmi referencia, hogy milyen minõségben és stabilitással szolgáltatunk.
Az ügyvezetõ igazgató aláhúzta: idei
évük az erõgyûjtésrõl fog szólni. Tavaly lezárták az egyesülési folyamatokat, pontot
tettek két egyesülés végére. Újjászervezték 45 fiókból álló hálózatukat, megvalósították az informatikai rendszer modernizációját, ide értve internetes felületüket is. A
kor igényeinek megfelelõ eszközökkel, jobb
körülmények között indulhatnak neki a
2018-as évnek.
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Tartják a pozitív mérleget Kismányokon
A tavalyi és az idei évet is
pozitív mérleggel kezdhette
meg a kismányoki önkormányzat, így van mibõl tartalékolniuk a pályázati önerõkre, rendkívüli eseményekre.
– A 2017. évi költségvetés öszszeállításánál a képviselõtestület
örömmel vette tudomásul, hogy
az elõzõ évet 4,5 millió forintos
megtakarítással zártuk. Pozitív tapasztalat volt, hogy a településen
a nagy többség eleget tett adózási kötelezettségének – mondta
Simon László polgármester. Hozzátette, mindezeket figyelembe
véve mintegy 24 millió forintos fõösszeggel számoltak. Ez a pénzügyi keret elõre vetítette, hogy ha
jól gazdálkodnak, akkor likviditási
problémáik nem lesznek, és nem
is lettek.
A tartalék alapba több pénzt tettek, egyrészt rendkívüli események bekövetkezésének esetére,
másrészt számítottak arra, hogy
2017-ben is írnak ki pályázatot a
belterületi utak felújítására, ami a
legjelentõsebb megoldandó feladat a településen. Önerõbõl
ugyanis csak a kisebb javításokat, kátyúzásokat tudják elvégezni, mint azt tavaly is megtették a
Petõfi és a Hegyalja utcában.
A Petõfi utca burkolatának felújítására már kétszer pályáztak és
2017-ben újból beadták támogatási kérelmüket. Elsõ körben
ugyan nem nyertek, de egy decemberi kormányhatározatnak
köszönhetõen mégis közel 15
millió forintot kapnak a célra, amihez 2,6 millió forint önerõt kell
tennie az önkormányzatnak.
Szintén gondot jelentetett a
Kossuth utca páros oldalának az
a 600 méteres szakasza, amelyen még nem burkolták az árkot
(ez máshol mindenhol megtörtént
már). Mivel a föld nagyobb esõzések alkalmával kopik, a meder
egyre mélyebb és szélesebb
lesz. Sajnos már elõfordult, hogy
a kiszélesedett árok a közlekedést veszélyeztette. A település a
Tolna megyei önkormányzattal
közösen adott be támogatási kérelmet, és közel 22 millió forintot
fordíthatnak erre a célra. A beruházás kivitelezése idén kezdõdhet majd el, illetve várhatóan be is

Mutatós lett az új tetővel a Községháza

fejezõdik. Ezen kívül nyertek tavaly egymillió forintot
az önkormányzatok kisértékû felújításaira kiírt tenderen. Ebbõl az összegbõl, és a 200 ezer forintos
önrészbõl a községháza
udvarán újítanak fel járdát,
valamint a temetõi urnafal
körül térköveznek egy területet.
Komoly beruházás volt a
községháza tetõszerkezetének felújítása. Ez közel hárommillió forintos kiadást jelentett,
amelyet a falu önerõbõl biztosított. A korábban – 2004-ben – kívül-belül felújított épület tetõszerkezete a régi maradt, és nagyobb
esõzések alkalmával beázott. Az
önkormányzat helyiségei mellett
itt található a könyvtár, az orvosi
rendelõ, valamint a polgárõrség
irodája is.
Egy lakóépületnél süllyedni
kezdett az utca felõli oldal és megrepedt a fal. Ennek az volt az oka,
hogy az elõtte levõ árokból elfolyó
víz alámosta az épületet. Itt közel
400 ezer forintból végeztetett el
helyreállítási munkákat az önkormányzat.
Rendkívüli eseményre is kellett
reagálniuk: egy családi háznál kéménytûz keletkezett, ezért ott új
kéményt kellett építeni. Halaszthatatlan volt a probléma megoldása, hiszen az érintett családban kisgyermek is van, így a település biztosított számukra gyorssegélyt.
Az idei év nagyrészt a megnyert
pályázatok kivitelezésérõl fog
szólni. Költségvetéssel jelenleg
még nem rendelkeznek, de az
már látható, hogy a 2017-es gaz-

Szép eredményekről számolhatott be
Simon László polgármester

Tájháznak adhatna otthont az
épület, ha lesz rá pályázati pénz

dálkodás is jól sikerült – tudatta a
település vezetõje. Számításai
szerint a pénzmaradványuk közel
6,5 millió forint, aminek felét elviszik majd a pályázati önerõk. Várhatóan tartalékolnak arra az esetre, ha idén is írnának ki pályázatot a belterületi utak felújítására, hiszen még két utca van a településen, amelyre már nagyon kellene pénzt fordítani.
Várnak a LEADER pályázatok
megjelenésére is. A Kossuth utca páros oldalán szeretnék a járdát helyreállítani, mert már igen leromlott állapotban van. A községháza telkén található kisebb épület tetõszerkezetét szintén felújítanák, ez adhatna otthont egy tájháznak.
Rendezvényeik támogatására
ugyancsak pályáznak. A falunapot már több mint másfél évtizede megtartják, megünnepelik
március 15-ét, megkoszorúzzák
a hõsök emlékmûvét május utolsó vasárnapján, megtartják az október 23-i ünnepet. A német önkormányzat 2012-es megalakulása óta minden évben több programot szervez: januárban az elhurcoltakról emlékeznek meg,
augusztus 20-án a kiûzetésrõl,

novemberben pedig megülik az evangélikus búcsút.
A településen jól mûködik a polgárõrség, amelynek élén most vezetõváltás volt. A felmentését kérte Sós Antal, aki több mint
tíz évig vezette a csoportot, helyette most Német
Evelin vezeti a szervezetet. Nekik és a jogkövetõ
állampolgároknak, illetve a
térfigyelõ kameráknak is
köszönhetõ, hogy a településen
rend van, ami nem mindig volt így.
A szervezet gondoskodik a rendrõl a település rendezvényein is.
Szintén remekül mûködik a
Kismányokért Egyesület. Számos
ünnepséget szerveznek: minden
évben õk rendezik meg a falunapot, az önkormányzat csak besegít ahol, amiben tud, tartanak karácsonyi programot, gyermeknapot. Idén elõször nõnapi megvendégelésre várják majd a falu minden hölgy lakosát.
Aktívan kiveszik a részüket a település rendezvényeinek lebonyolításából, és hozzájárulnak
azok sikeréhez a nyugdíjas klub
tagjai.
Az elmúlt évben újdonságként
Kosnás Árpád vezetésével néptánc oktatás is indult elsõsorban
a gyerekek számára – emelte ki
Simon László. A kezdeményezés
olyan jó fogadtatásra talált, hogy
a csoport tagjai a környezõ településeken már több helyen nagy
sikerrel szerepeltek.
Az önkormányzat valamennyi
egyesülettel napi kapcsolatot tart,
és mûködésüket anyagilag is támogatja.
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Remélik az idei legalább olyan jó,
de inkább jobb év lesz, mint a tavalyi
Tavaly mûfüves pályát adtak át, rendbe tették az önkormányzat udvarát, a Gránit Fogadó környékét, két
utcában aszfaltoztak, árkot
burkoltak, és az idén is feladatok sokasága vár a
mórágyi önkormányzatra
MÓRÁGY – Nem volt rossz év a tavalyi, de reméltem, hogy több
mindent meg tudunk valósítani –
vont mérleget röviden a mórágyi
önkormányzat elmúlt évérõl
Glöckner Henrik polgármester.
Több pályázat beadását tervezték, de voltak olyanok, amelyeken nem tudtak indulni, mivel nem
feleltek meg minden kitételnek.
Mégis több szép eredményt
könyvelhettek el.
Indultak például a belterületi
utak felújítására kiírt tenderen, a
Petõfi és az Alsónánai utca felújításához igényeltek támogatást –
mint a korábbi években már többször is – de most sem nyertek.
Januárban viszont kiderült, hogy
egy kormánydöntés értelmében
mégis kapnak támogatást, így
idén megvalósulhat az Alsónánai
utcában tervezett helyreállítás.
Az önkormányzat belsõ udvarát rendbe tették, burkolattal látták
el, így nemcsak esztétikailag nyújt
jobb élményt, de kihasználhatóbb
is a terület. A Gránit Fogadó szorosan vett környezetét térkõvel
fedték le, illetve elvégezték a még
hátralevõ gépészeti munkákat.
Ennek költségeit a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) támogatásából fedezték.
Ide kapcsolható, hogy a Petõfi
és a Szabadság utcán egy-egy
jelentõsebb szakaszt újraaszfaltoztak és megoldották a vízelvezetést, burkolt árkokat alakítottak ki.
Ennek köszönhetõen az önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben mûködõ fogadó kulturált körülmények között megközelíthetõ, ami növeli az értékét.
A beruházás révén a közelben
található kõbánya is könnyebben
elérhetõvé vált, ami azért is lényeges, mert az önkormányzat nagyobb szerepet szán neki. Tervezik, hogy új szabadtéri színpadot
építenek – az elõzõt több mint tíz
évvel ezelõtt elbontották, mivel
tönkrement. A fedett, a modern

Rendbe tették az önkormányzati épület udvarát

A tavalyi év sikertörténete a műfüves focipálya elkészülte

Térkövezték a Gránit Fogadó környezetét

Új szabadtéri színpadot szeretnének a kőfejtőbe

kor elvárásainak megfelelõ építmény révén a civil szervezetek –
elsõsorban a Mórágyi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes –
kulturált helyet kapnának a rendezvényeik lebonyolításához, de
itt tartanák meg a falunapot, hivatalos nevén a Gránit Fesztivált is.
Talán az év legnagyobb sikertörténete és meglepetése a mûfüves focipálya elkészülte. Korábban már nyertek pályázati támogatást a célra, de az önerõ olyan
nagy lett volna – mintegy 10 millió
forint -, hogy azt nem vállalta a képviselõ-testület. Tavaly aztán azt a
tanácsot kapták, hogy próbálkozzanak újra, induljanak a 10 százalékos önerõs kategóriában. Megtették, és sikerrel jártak. Ezúton is
köszönik a Tolna Megyei Labdarúgó-szövetségnek, hogy támogatták beadványukat. Ráadásul a
hárommillió forintos önerõt még
sikerült megfelezni, mégpedig
egy, az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt pályázatnak
köszönhetõen, amelyen szintén
nyertek. Így mindössze másfél millió forintba került a településnek a
pálya, amelynek fogadtatása jobb

volt a lakosság körében, mint azt
a község vezetõi várták. Kicsit tartottak tõle, hogy az emberek reakciója az lesz: minek kellett erre költeni. Ehelyett azt hallják vissza,
hogy milyen jó ötlet volt, és a gyerekek ott legalább jó helyen, kulturált körülmények között vannak,
jól érzik magukat. Külön szívügyének tekintette a projektet Illés Béla, a Mórágyi Sportegyesület labdarúgó edzõje, a képviselõ-testület tagja.
Idén elképzeléseik szerint elkészül a szabadtéri színpad, amelynek terveztetése folyamatban
van. A megvalósítás költségeit
részben pályázati forrásból szeretnék majd fedezni, mégpedig a
LEADER program keretében adnak be támogatási kérelmet a célra. A fennmaradó részt pedig saját forrásból tennék hozzá. A falu
vezetõje bízik benne, hogy õszre
elkészülhet, így a következõ évben már ott tarthatják a Gránit
Fesztivált.
A Gránit Fogadó tágabb környezetének rendezése is a 2018as év feladatait gyarapítja. Többek között szalonnázót, kiülõt ala-

kítanak ki, egy közeli forrás környékét teszik rendbe.
Mint az a korábbiakból kiderült,
erre az évre maradt az Alsónánai
utca felújítása, amelyre 14 millió
forintot kapnak. Ebbõl többek között járdát újítanak fel, megoldják
a vízelvezetést. Az önkormányzat
célja még két, tulajdonában levõ,
nemrég megüresedett és leromlott állapotban levõ bérlakás felújítása. Ebbõl idén feltehetõleg egy
helyreállítása valósulhat majd
meg, de ez a képviselõ-testület
döntésén múlik. Szeretnének a
Petõfi utca állapotán is javítani, ha
kell önerõbõl, a pénzügyi helyzetük függvényében. Gondolkodnak még egy garázs kialakításán,
ahol elhelyezhetnék a település
két kisbuszát, de nincs az önkormányzatnak olyan területe, ahol
az építmény helyet kaphatna.
Mindezek azonban tervek. A
képviselõ-testület döntései, az
esetlegesen megjelenõ új pályázati lehetõségek nyomán változhatnak. Glöckner Henrik reméli,
hogy minél több lehetõség adódik, és legalább olyan, de inkább
jobb évük lesz, mint 2017. volt.
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Még nem késõ védekezni
a fagykár ellen!
A MEZÕFÖLDVÍZ KFT. FELHÍVÁSA FAGYVESZÉLYRE
A Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft., mint felelõs szolgáltató
felhívja fogyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az intézmények
figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly károkat okozhat a
talajban, az aknákban vagy a fûtetlen pincékben lévõ vízmérõkben, sõt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük
a fagy hatására bekövetkezõ mérõ-meghibásodásokat és a jelentkezõ kellemetlenségeket, többlet költségeket.
Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál
vagy a ritkán használt vízvezetékeknél okoz
csak komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és
erõs az áramlás. Az év elején tapasztalt mínusz
20 fokos hideg több tucat vízóra elfagyást és
tetemes kárt okozott fogyasztóinknak. Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott
számlálószerkezet, esetleg csöpögõ víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát,
akkor szinte biztosra vehetõ, hogy elfagyott a
mérõeszköz. A fagy elleni védekezésrõl csakúgy, mint a mérõhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan
tulajdonosának kell gondoskodnia!
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64.§
(8) bek. szerint az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérõk és a leszerelésüket
megakadályozó zárak sértetlen megõrzéséSzétfagyott
ért és a vízmérési hely, valamint a fogyaszvízórák
tásmérõ fagy elleni védelméért a bekötési
vízmérõ vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérõ vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelõs. Továbbá a 70. § (2) bek.
e) pontja alapján a felhasználó részérõl szerzõdésszegésnek minõsül, ha a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérõ elfagyás elleni védelmérõl nem gondoskodik.
A hideg idõ hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott vízmérõk
komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, a talajban, a fûtetlen pincékben. Nagy összegû kiadásokat jelent a feleslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen magas helyreállítási költség, különösen igaz
ez az épületekben keletkezett károk esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi vízfelhasználásának.
A kellõ gondossággal elvégzett fagy elleni védelem a fogyasztónak nem csak kötelessége, de egyben érdeke is, hiszen néhány
lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár keletkezzen értékeiben:
●

Vízmérõ-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévõ vízmérõket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérõórának is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az jelenti a gondot, hogy
hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, így a fedélen keresztül a fagy mélyebbre tud jutni.

●

Rendszeresen ellenõrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint
figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, ha sérült, cseréljük, illetve alulról hõszigetelni kell. Erre a legalkalmasabb egy
hungarocell lemezt az aknatetõ aljára rögzíteni. Az esetek döntõ
hányadában ez megfelelõ védelmet biztosít, de aki még óvatosabb,
az a vízmérõt is leszigetelheti. Erre akár egy pléd vagy papírdoboz
is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hõt ott tartja.
●
Pincék, fûtetlen helyiségek: Nemcsak az
aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a
fagyveszélynek a vízmérõk. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület összes
vízfogyasztását mérõ szerkezetet legtöbbször a közmûalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a
lakóközösség feladata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében gyõzõdjünk meg
a helyiség nyílászáróinak épségérõl is. Ha a falban
levõ vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz
útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször
ugyanis egy fûtetlen helyiség falában fut a vezeték,
amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfûtése jelenti a megoldást.
●
Épületek fagymentesítése: A télen nem
lakott épületeknél vagy a falakon kívül lévõ, illetve a
nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a víztelenítés. Elõször nyissuk meg a
kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévõ víz ilyenkor az ürítõ szelepen keresztül távozik és elszivárog a
talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz,
és tavaszig biztosan nem okozhat gondot a fagy. Ha késõn látunk
hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk a
benne lévõ jeget, majd ezt követõen elvégezhetjük a víztelenítést.

Javasoljuk, idõben tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket,
hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket. Különösen azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy egyáltalán nem használják, illetve nyaralóknál, hétvégi házaknál. Mielõtt bárki szakemberhez
fordul, elõtte vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhetõ, hogy a fent említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba,
és így pénzbe sem kerül. Fontos, hogy a vízmérõt vagy a szabadon
lévõ mûanyagcsöveket ne próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, mert a
hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérõt, illetve a csövet. Csak lassan,
fokozatos melegítéssel olvasszuk fel a benne lévõ vizet.
Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén, valamint további információkért írjon az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címre, vagy
tárcsázza ügyfélszolgálatunkat a 06-80/442-442 telefonszámon.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a vízmérõk
rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
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Egressus – reformáció 1517 – atomerõmû 2017
MÓRÁGY Az egyházi ökumenikus

imahét és a Magyar Kultúra
Napja alkalmából tartották meg
január végén azt a rendezvényt,
amelynek témája az Egressus –
reformáció 1517 – atomerõmû
2017 elnevezésû cselekvési
program volt. Elõször ökumenikus istentiszteleten vettek részt
az érdeklõdõk, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás tagtelepüléseinek képviselõi, majd
elõadásokat hallgattak meg a
mûvelõdési házban. Darabos Józsefné, a
TETT elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd Decsi-Kiss János, a szálkai mûvésztelep

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Mezõföldvíz Kft. pályázatot hirdet
„vízmûgépkezelõ, vízvezeték- és
csõhálózatszerelõ”
munkakör betöltésére.
Munkaköri feladatok:
● A szerelõ feladata a vezetékhálózat hibaelhárítási, fenntartási és rekonstrukciós munkák, valamint ivóvíz bekötések elvégzése;
bekötõvezetékek és akna hibák javítása; a
csövek, szerelvények szükség szerinti cseréje. Vízóra leolvasás.
Elvárás:
● Szakirányú szakmunkás végzettség,
● készenlét vállalása,
● rugalmasság
Elõny:
● Mûszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság
● B kategóriás jogosítvány
Amit biztosítunk:
● Rendszeres havi bér, biztos jövedelem.
Munkavégzés helye: Bonyhád
Fényképes önéletrajzokat személyesen, vagy
a munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre
várjuk.

Kovács Pál kabinetvezető előadása

vezetõje beszélt a programról. Dr. Hafenscher
Károly, a reformáció emlékbizottság miniszteri biztosa a múlt év eseményeirõl tartott tájé-

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Mezõföldvíz Kft. pályázatot hirdet
„vízmûgépkezelõ, vízvezeték- és
csõhálózatszerelõ”
munkakör betöltésére.
Munkaköri feladatok:
● A szerelõ feladata a vezetékhálózat hibaelhárítási, fenntartási és rekonstrukciós munkák, valamint ivóvíz bekötések elvégzése;
bekötõvezetékek és akna hibák javítása; a
csövek, szerelvények szükség szerinti cseréje. Vízóra leolvasás.
Elvárás:
● Szakirányú szakmunkás végzettség,
● készenlét vállalása,
● rugalmasság
Elõny:
● Mûszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság
● B kategóriás jogosítvány
Amit biztosítunk:
● Rendszeres havi bér, biztos jövedelem.
Munkavégzés helye: Paks
Fényképes önéletrajzokat személyesen, vagy
a munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre
várjuk.

koztatót. Kovács Pál, Süli
János Paks II. fejlesztéséért
felelõs miniszter kabinetvezetõje a reformáció, a vallás
és az atomenergia közötti
párhuzamot a hitben vonta
meg. Dr. Kereki Ferenc, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõje a mórágyi mûvelõdési házban
megtartott rendezvényen
arról beszélt, hogy a radioaktív hulladékok, különösen
a nagy aktivitású, illetve hosszú felezési idejû
hulladékok elhelyezése igen hosszú távú, felelõs gondolkodást igényel.

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Mezõföldvíz Kft. pályázatot hirdet
„Csatornaüzemi gépkezelõ”
munkakör betöltésére.
Munkaköri feladatok:
Csatornaüzemi gépek, mûtárgyak berendezések
kezelése és karbantartása, és ezzel kapcsolatos
egyéb mûszaki feladatok ellátása.
Elvárás:
● Szakmunkás végzettség
● Folyamatos 12 órás mûszak ellátása
● Önállóság
● Jó kommunikációs készség
Elõny:
● Mûszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság
● C kategóriás jogosítvány
● Villanyszerelõi vagy fémipari végzettség
● Informatikai ismeretek
Amit biztosítunk:
● Rendszeres havi bér
● Teljes munkaidõs, határozatlan idejû foglalkoztatás
● Biztos, hosszú távú munka
● A régió elismert víziközmû-szolgáltatójának
munkakörnyezete és biztonsága
Munkavégzés helye: Paks, Szennyvíztisztító telep
Fényképes önéletrajzokat személyesen, vagy a
munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre várjuk.
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REJTVÉNY
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2018.
március 6-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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