Önkormányzatunk Falugazda Csoportjának és sok-sok önkéntesünk munkájaként
az elmúlt két évben jelentősen megszépült Mány belterületi környezete, melyet
a Magyar Turisztikai Ügynökség is elismert:

Több évtizedes elmaradásunkat pótoltuk az utcanév táblák kihelyezésével.

Folyamatosan karbantartottak a zöldfelületek, a nyári időszakban a főbb
útvonalak mentén oszlopokra virágok, ünnepekkor zászlók kerültek

Az összetartozás erősítése érdekében Mány zászlója kihelyezésre került az
intézményeken és a templomok is kaptak, hogy kitehessék.
Sok társadalmi munkával és anyagi felajánlással központi dekorációt hoztunk
létre, valamint szorgos kezekkel ápolt virágszigetek szépítik a falunkat.

Ehhez járult önkormányzatunk tudatos pályázati szerepvállalása, melynek
segítségével két pályázat keretében is a közterületek karbantartását segítő
eszközöket szeretünk be. Így lett
• járda karbantartásra és fűnyírásra is alkalmas kistraktorunk,
• hó eltakarításra is alkalmas kiegészítőkkel,
• új motoros fűkasza,
• lombfúvó, és egyéb kisgépek,
• valamint olyan gépek, melyek az utak hibajavításához szükségesek.
• folyamatban van egy új kisteherautó beszerzése, melyet tavaszra igazolt
vissza a gyártó.

Az is segítette és segíti a továbbiakban ezt a fejlődést, hogy a Falugazda Csoport
már három főállású tagból áll, és őket egészítik ki a közmunkaprogram

résztvevői. A részükre egyéni védőeszközöket és munkaruhát is pályáztunk,
illetve a művelődési ház takarítását könnyíti meg egy takarítógép.

Szintén jelentős előrelépés a belterületi utak fejlesztése, mert utoljára a 25 évvel
ezelőtti csatornázás idején történt ilyen nagy mértékű előrelépés a faluban. Ennek
a programnak a keretében idén megtörtént
• a Mátyástelepen az egyik legrosszabb és kezelhetetlen állapotú utcának az
aszfaltozása. Ezt egy belügyminisztériumi pályázatból tudtuk
megcsinálni.

•

A Zarándok Csoport közreműködésével az eddig csak murvás utak
többségének mart aszfaltos burkolása. Ezt a munkát a jövő évben folytatni
fogjuk.

•

A Magyar Közút Zrt-vel már korábban kialakított jó kapcsolatom
eredményeként jelenleg folyik a Rákóczi utca bevezető szakaszának
felújítása, mely a csatlakozó árkok és kapubehajtók rendezését is magában
foglalja, valamint kiépül a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében
egy védett sáv a Mester sori csatlakozás előtti szakaszon. Itt jegyzem meg,
hogy a Táncsics utcától a Fixi dűlő felé vezető járdaszakasz kiépítése a jövő
feladata, amelyre a következő lehetséges alkalommal pályázatot nyújt be
önkormányzatunk.

A külterületi utak fejlesztése is napirenden van, ennek keretében
• idén a Mátyástelepen a Köves-hegyre vezető útszakasz felújítása történt
meg a Magyar Falu pályázat keretében,

•

•

valamint még tavaly – egy korábbi pályázat megvalósításaként – a Fixi
dűlő és a két Kismány dűlő egy-egy szakaszának mart aszfaltos burkolását
végeztük el.
Saját erőből oldottuk meg a Fixi dűlő folytatásaként az Ereszkedőnél a
pincesor előtti út, valamint a Sport utca folytatásaként a Jató dűlőben levő
út járhatóvá tételét.

Az iskola mellett parkolót alakítottunk ki, ezzel javítva az ott kialakult nehéz
parkolási helyzetet. Előrelépést jelent az is, hogy megegyeztünk a katolikus
egyházközséggel, a terület tulajdonosával, hogy a régi iskola épülete mellett
további parkolóhelyeket alakítsunk ki. Amint kapacitás lesz rá a Falugazda
Csoportnál, ezt el is fogjuk végezni.
A fásítással kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az erre kiírt pályázatokon
minden településről csak egy pályázatot fogadnak be, és önkormányzatunk ebben
a legfontosabb területnek a református temető újra fásítását tekintette, ezért az ő
javukra lemondtunk az indulásról, és mindkét alkalommal hozzájáruló
nyilatkozatot adtunk ki részükre.

Azonban a legnagyobb gondot talán a Sajgó-patak villám árvizei okozzák.
Az éghajlatváltozás következtében az éves csapadékvíz az utóbbi években már
nagyobb felhőszakadások során hullik le. További gond, hogy a lakosság
elhanyagolta a saját mederszakaszok tisztítását. Régen mindenki gondozta a telke
végében a patakmedret, az utóbbi évtizedekben azonban „majd elviszi a víz”
felkiáltással volt aki még bele is hordta a zöldhulladékot. Ami mederszűkülést
okoz, illetve áradáskor fennakadva és összegyűlve konkrétan gátolja a víz
folyását.

Mindez azért alakult így, mert a szocializmusban kialakított „minden közös”
szemlélettel az emberek „fentről” várták a „központi” megoldást, és ez így maradt
a rendszerváltás után is. Azonban a „fent” az mindig más volt, és mindig tovább
tolta a feladatot. A patak kezelője az elmúlt 5 évtizedben volt már a TSZ, az állam,

a vízügyi igazgatóság, érthetetlen módon egy pomázi (!!!) társulás és most pár éve
megkapta az önkormányzat. És a mi patakunk ezek közül talán a helyi TSZ-nek
volt egyedül fontos (de akkor még nem voltak bajok), és most nekünk.

1. beavatkozás:
Legsürgősebb feladatunknak a villámárvizek károkozásának megszüntetését
tekintjük. Ezért tavaly átfogó tanulmányt készíttettünk a patak helyzetéről és a
lehetséges, illetve szükséges megoldási módokról. A teljes geodéziai felmérés és
alapos helyszíni állapotfelvétel alapján készült dokumentum lényege az, hogy
három, egymásra épülő beavatkozással lehet megoldani a helyzetet.

Leghamarabb a patakmeder befogadóképességének visszaállítása kell
megtörténjen. Ennek érdekében tavasszal pályázaton indultunk, és pár hete meg
is kaptuk az ehhez szükséges 100 milliós forrást.

Mivel a rendezés vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység, ehhez
engedélyezési terv készítése szükséges, melynek alapjai a tanulmánnyal
megvannak. Ki kell dolgozni, összeállítani és a szükséges nyilatkozatok
beszerzése mellett az engedélyezési eljárást le kell folytatni a terv benyújtásával.
Az engedélyezési tervet kiviteli terv szinten szükséges elkészíteni. És utána jöhet
maga a megvalósítás, ami szintén hatalmas költség, tekintve a hosszt, és hogy
szinte végig csak a mederben dolgozva lehet elvégezni a munkát, oldalról csak
egy rövid szakaszon közelíthető meg.

Ugyanakkor már a 2020 nyarán történt villám árvíz után vis maior támogatásra
nyújtottunk be igényt a Belügyminisztériumhoz a károk helyreállítása érdekében.
Ezt a kérésünket is elfogadták, és ennek keretében idén
• új, nagyobb kapacitású híd épül a játszótérnél, hogy ne torlassza vissza
árvíz esetén

•
•

megújultak a patakhoz vezető árkok a Reform közben és a Kossuth közben
kijavításra kerül a Kossuth közi híd pillérje és szárnyfalai

Itt említhetjük meg, hogy szintén a Sajgó-patak környezete állapotának javítását
fogja eredményezni két pályázat keretében éppen most épülő sétány a jelenleg
kihasználatlan és minimálisan gondozott Kútvölgyben.

2. beavatkozás:

A következő lépés egy záportározó építése lesz a falu feletti szakaszon. Ez egy
olyan fejlesztés, amelyben már a víz megtartása a cél, nem az elvezetése. A
záportározó kialakításával csökkenteni lehet a falura egyszerre lezúduló
vízmennyiséget, el lehet húzni a levonulás idejét.
Ez egy másik pályázat kell majd legyen, hiszen erre sincsenek meg a forrásaink.
Itt a terület megvásárlása is szükséges - a tervezés, engedélyeztetés és építés
költségein felül.
A környezet megfelelő, igényes kialakításával egy szép pihenőponttá is válhat az
itt haladó Szent Jakab zarándokút, és a Pannónia Szíve területfejlesztési program
részeként jövőben kialakítandó kerékpárút mentén.

A 3. beavatkozás:

A mezőgazdasági művelés megváltoztatása kellene legyen.
Ez a legnehezebb része a változtatásnak, mert az Önkormányzatunknak
semmilyen eszköze, ráhatása nincs arra, hogy a vízgyűjtő területen a
mezőgazdasági tevékenység megváltozzon.
Itt arról van szó, hogy eleink tudták és alkalmazták, hogy a domboldalakon
szintvonalban kell szántani. Ez az igavonó állatnak is könnyebbség volt, és az
erózió is kisebb volt. A hatalmas gépekkel dolgozó gazdálkodók erre már nem
fordítanak gondot, a traktornak kényelmesebb a sokszor sok hektárnyi
egybeművelt területet – és nálunk erről van szó – „gazdaságosan” lejárni. Ezzel
kifejezetten segítik a csapadékvizet a területről való lefolyáshoz – a talajba való
beszivárgás helyett –, és hozzájárulnak a nagyobb erózióhoz, amivel elvesztik a
termőréteget is, amit aztán műtrágyával pótolnak.
Ezen a szemléleten csak ők maguk, a gazdák tudnának változtatni, illetve állami
szabályozókkal lehetne kikényszeríteni a változtatást, pl. a támogatások
odaítélésénél helyszíni szemlén ellenőrizve, hogy a művelés természetet védő
vagy kizsákmányoló módon történik-e.

Van egy 4. beavatkozás is.
A tanulmány nem tartalmazta, de a falu alatti részen szeretnénk a kialakult vizes
élőhelyet megmenteni.

A települést elkerülő út felvízi szakaszán lévő „természetközeli állapotokkal”
jellemzett területen a Szent Ferenc Kertműhely működik. A tervek szerint a
szakaszon közel 50-60 cm mederfenékvonal süllyesztés történne. A természetet
kedvelő, azt szívvel-lélekkel védő, a területet ezért tulajdonló és használó műhely
részéről nyitott kapukat döngetnek a kéréssel, hogy lehetőleg kerüljenek
megőrzésre az ottani természeti értékek.
Ezért kompromisszumot kell találni, oly módon, hogy a mederrendezés ne
károsítsa jelentősen az ott található értékeket, de közben a belterületi szakaszról a
víz is levezetésre kerüljön.
Mindez szintén hatalmas költség, ami szintén pályázati forrást igényel.

A másik megoldási rendszer, amely a másik problémaforrás megváltozására
irányul, a lakosság szemléletformálása.
Ez középtávú célja Önkormányzatunknak. Hisszük, hogy az eleink tudását
elvesztett társadalom ma élő tagjait meg lehet újból tanítani arra, hogy hogyan
éljünk együtt a természettel, a teremtett világ értékeivel. Ennek érdekében
kampányokat szervezünk, illetve kommunikációs eszközeinkkel és a
közösségszervező munkánk során igyekszünk folyamatosan az információkat
közzétenni.

TeSzedd! akció
Már korábban is részt vettünk a legnagyobb magyarországi környezetvédelmi
kampányban, melynek során a lakosságot is megszólítottuk. Civil szervezetek
(nyugdíjasklub, mazsorett csoport, sportkör, kórus stb.) és az általános iskolások
bevonásával megtisztítottuk Mány belterületi útjait az illegális hulladékoktól. Az
akció eredményeiről beszámolót tettünk közzé, amellyel a környezettudatosság
fontosságára kívántuk felhívni a lakosok figyelmét. Ez tavaly a pandémia miatt
elmaradt, de idén ismét megtartottuk. Ezúton is köszönjük az iskola aktivitását
az idei akcióban is.

2020-ban elektronikai hulladék begyűjtési akciót hirdettünk meg a lakosság
számára. Az akció sikerességét bizonyítja, hogy rendkívül sok (7 teherautónyi)
elektronikai hulladékot adtunk át a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett
feldolgozó üzemnek.
Idén ezt a lehetőséget kibővítettük a veszélyes hulladék begyűjtésével. Az akciót
most a Zöld Bicske segítségével végeztük, és nagy örömünkre igen sokan éltek a
lehetőséggel.

2021-ben a közszolgáltatást végző Vertikál Zrt.-vel közös akcióban szelektív
hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet osztottunk az összes szerződéssel
rendelkező mányi háztartás számára. A fiatalok személet formálására pedig a
kukák osztásánál személyesen közreműködő kortárs segítők példamutatása
szolgált.

Szintén új dolog, hogy idén márciustól két helyszínen is gyűjtjük a használt
sütőolajat és zsiradékot. Az ilyen újdonságokat és figyelemfelhívásokat (mint
például, hogy miért káros hulladékkal fűteni) igyekszünk minden lehetséges
fórumon közzétenni. Így a falu FB csoportjaiban, plakátokon a hirdetőtáblákon, a
honlapunkon és a negyedévente megjelenő helyi újságban is.

A klímatudatosságra, a természetszeretetre, és az igényes környezet kialakítására
„Fogadj örökbe egy virágszigetet” kampányt indítottunk, amely már második
éve sikeresen működik. A pandémia kirobbanásakor, 2020. márciusában akciót
indítottunk a közterületeken levő virágszigetek közösségi munkával történő
felújítására és karbantartására. A kb. 20-25 önkéntes között van nyugdíjas,
vállalkozó, magánszemély és fiatal családos egyaránt. Munkájuk eredményeként
változatos virág-összeültetések jöttek létre a falu számos pontján: új sziklakertek,
évelő növények, kreatív - saját kézzel készült - kiegészítő elemek kerültek a
meglévő virágok mellé. A legnagyobb örömünk az, hogy az örökbe fogadók nem
csak elültették, hanem egész évben gondozták is a növényeket, és idén is
folytatták a tavalyi munkájukat. Tehát nem alkalmi akcióról van szó, hanem
hagyomány teremtésről beszélhetünk.

Újdonságként a falu központjában tavaly ősszel - szintén közösségi munkával,
jelentős vállalkozói, lakossági támogatással - tematikus, virágos, köztéri
dekorációt készítettünk. Adventben ezt téli, majd idén tavasszal húsvéti, aztán
pünkösdre virágzó, nyári dekorációvá alakítottuk, októberben pedig újból egy
őszi kompozícióvá. Itt a nyár folyamán a hőségriadós napokon egy párakaput is
üzemeltettünk.

Ugyanígy a faluképet és az itt élők közérzetét javítja a felajánlásból, pályázati
forrásból, valamint a katolikus egyházközség egyik pályázatával való
együttműködésben épített „pagoda” a központban.
Az árnyékot, illetve eső elleni védelmet biztosító közösségi teret együtt találtuk
ki a fiatalokkal, többször találkozva, majd együtt is építettük fel velük. Nagy
népszerűségnek örvend, folyamatosan használják.

A pandémia ideje alatt nem tudtunk olyan rendezvényeket szervezni, ahol a
környezetvédelem fontosságára felhívhattuk volna a lakosság figyelmét. Ezért a
járványügyi előírások maximális betartásával „játékokat” szerveztünk.
Decemberben az egész falu egy „adventi naptárrá” változott. A játékosok
minden nap az adott dátum számával kidíszített ablakot kellett gyalogosan
megkeressék, lefényképezzék és beküldjék a facebook csoportba. Ez a program
idén már önállósodott, magánszervezésben ismétlik lakosok.

A másik játék során a játékban résztvevők gyakorlatilag ökológiai lábnyom nélkül
eljutottak a több száz kilométerre lévő testvértelepüléseinkre, a németországi
Leimenbe, és az erdélyi Mezőbándra. Ehhez a naponta egyénileg gyűjtött,
Mányon belül megtett kilométereiket adták össze a résztvevők.

Ezzel a két kampánnyal igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, hogy a falun belül
semmi sincs messze, és nem kell a boltba, iskolába, postára stb. autóval
közlekedni. Köztük apró ajándékokat sorsoltunk ki, melyek az aktív pihenéshez,
természetben mozgáshoz kapcsolódtak.

A legfrissebb fejlesztésünk pedig a legutóbbi képviselő-testületi ülésen született
határozat, miszerint a lakosság körülményeinek javítása érdekében a jövő évben
az Önkormányzatunk vállalja át egy ATM üzemeltetésének költségét. Így évi 3
millió forintot fordítunk arra, hogy éjjel-nappal helyben lehessen készpénzt
felvenni.

Összefoglaló:
Ezen az úton haladtunk az elmúlt két évben, és ezek az előttünk álló fejlesztések.
Kis település vagyunk, nagyon kevés pénzzel. Sajnos a rendszerváltás hajnalán a
vezetés nem a falu érdekében dolgozott. Ezért nekünk nincsenek és nem voltak
területeink, ahova ipart tudnánk vonzani, ahol raktárak, szerelőüzemek
alakulhatnának, amiből a környék összes települése él. Mi a szabolcsi
településekhez képest is rosszabb helyzetben vagyunk, mert a gazdag
szomszédaink miatt azokból a támogatásokból is kimaradtunk, amelyekkel a
hátrányos helyzetű országrészek élhettek.

Ezért csak kreativitással, összefogással, közösségépítéssel tudunk előrébb lépni.
És jó, és sikeres pályázatokkal. Ezen munkálkodtunk az elmúlt 2 évben.
Ezúton szeretném megköszönni a Hivatal minden dolgozójának az elmúlt két
évben nyújtott, olykor heroikus munkáját, hiszen a Covid helyzeten felül a
korábbi pályázati adminisztráció kezelése, rendbetétele, és az aktuális
pályázataink ügyvitele is igen sok feladattal, sok esetben túlórával járt és jár.
Köszönöm nekik a támogatást, együtt gondolkodást, közös munkát!

