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TELEPÜLÉSI BEL– ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS 

MÓRÁGYI HÍRLEVÉL  2 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból megvalósult Mórágyon a bel- és külterületi 
vízrendezés 2. üteme 

2011 / szeptember / 19.

Mórágy Község Önkormányzata 79.991.510 Ft uniós támogatást nyert a 
„Települési bel- és külterületi vízrendezés című pályázati kiíráson az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A 92 millió forintos 
összköltségvetést meghaladó projektből került sor a település csapadékvíz 
elvezetésére a Kossuth, Szabadság és Petőfi utcákon valamint a már 
meglevő, de nem működő záportározó felújítására.

Mórágyon évtizedek óta jelentős problémát jelent a vízelvezető rendszer nem megfelelő 
működése, a hatékony vízelvezetés hiánya. Az Önkormányzat saját erőből már 
korábban megkezdte a vízelvezetés megoldását, azonban a forráshiány miatt azt csak 
részlegesen tudták megvalósítani. 

A Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával 2010. július 20. napján megkezdődött 
a vízrendezés 2. ütemének megvalósítása. A kivitelezés keretében került sor a 
Szabadság utcai árok burkolatának, valamint a Petőfi utcai vápás vízlevezetőnek az 
építésére, a Kossuth és Petőfi utcai árok burkolás kivitelezésére, Kossuth utcai kishidak 
felújítási munkáira és a Záportározó kialakítására. A kivitelezési munkálatok 2011. 
május 19. napján befejeződtek. 

A projekt eredményeként csökken a helyi vízkár veszélyeztetettség és ennek 
következtében további környezeti káresemények is megelőzhetőek. Gazdasági 
szempontból a projekt megvalósításával a település mentesül a helyreállítási 
költségektől és így nagyobb összeget tud fordítani a település életében fontos szerepet 
játszó egyéb közfeladatokra. A korszerű vízelvezetéssel ellátott településen az 
ingatlanok értéke is megnő, ezzel szintén pozitív hatással bír a település gazdasági 
potenciáljára. 

A projektről bővebb információt a település honlapján olvashatnak.

Mórágy Község Önkormányzata
Cím: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.
Email: onkormmoragy@gmail.com
Honlap: www.moragy.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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HIRDETMÉNY A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 



2011. szeptember 1-jén volt az első tanítási nap iskolánkban, amellyel megkezdtük a 2011/2012-es 
tanévet. Valamennyien vártuk a hosszú nyári szünet után újra a találkozást. 
A tanulólétszámunk az elmúlt évihez hasonlóan alakult, nyolcvanhárom diákunk van nyolc 
osztályban, amelyből kettő részben osztott. 
Az első hetek ismerkedéssel, tervezéssel, előkészületekkel teltek. Az új első osztályosaink az 
„Esztendőre, vagy kettőre „ óvoda-iskola átmeneti program jó működtetésének köszönhetően 
nagyon szépen beleilleszkedtek az iskolai életbe. 
Új nevelőink (Petrovics Katalin, Mucska Melinda és Simonné Balogh Borbála) is jól startoltak. 
Lelkiismeretes hozzáállásukkal és naprakész munkájukkal segítik a tantestület oktató-nevelő 
munkáját. Sokat köszönhetünk az őket patronáló már több éve nálunk dolgozó tanítóknak, 
tanároknak ( Dürr Anita, Kardos Zsuzsanna, Lieszkovszky Károlyné, Dr. Babina Ferencné ) 
Hamar kialakult a délutánjaink rendje, szeptember 15 után már elindulhattak a délutáni 
foglalkozások is, az úszásoktatás, a szakkörök, a logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozások, a 
hitoktatás és a sportfoglalkozások. 
Az iskolai élet legfontosabb programjairól majd hírt adunk a tanév folyamán a Mórágyi Hírlevél 
aktuális oldalain. Mórágy Község Önkormányzata valamennyi tanulónkat ingyenes 
tankönyvellátásban részesítette. Az integrációs programunkban résztvevő tanulóink a 
tanszercsomagot és még a tisztasági csomagot is ingyenesen kapták meg. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat egyaránt pénzbeli támogatást nyújtott az 
iskolának, amellyel megkönnyítették a nehezebb anyagi körülmények között élő tanulóink 
iskolakezdését. Köszönjük a támogatásokat a diákok és a szüleik nevében is. További köszönetet 
szeretnénk mondani Garay Jánosnénak, aki javaslatot tett az év végi iskolakirándulásaink 
támogatására a Kisiskolák Tolna Megyei Szövetségénél. Ennek következtében 250.000 Ft-tal 
segítették a kirándulásainkat. 
Köszönetünket fejezzük ki Demeter Gyula kismórágyi lakosnak, aki Mórágy fából faragott címerét 
ajándékozta iskolánknak, Nagy Jánosné Marcsinak, aki az iskoláról festett képét ajándékozta 
nekünk és Link Erzsébet és Mártinak, akik családi könyvtáruk néhány könyvét adományozták 
iskolánknak. 
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Tisztelt Mórágyiak! 

 

2011. október 8-án szombaton délelőtt 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz a 
búcsú alkalmából 

2011. október 30-án vasárnap 14 órakor újborért való hálaadást és 
úrvacsorás istentiszteletet tartunk 

2011. október 31-én 16:30 órakor elhunyt szeretteinkre való emlékezés és 
áhítat a temetőben 

Értesítem továbbá a híveket, hogy honlapunk ezentúl a www.bataszek.tk 
címen lesz elérhető 

Fekete Zoltán 

Református lelkész 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HIRDETMÉNYE 

BECSENGETTEK AZ ISKOLÁBAN 


