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− Az egykori bányásztelepülés tíz éve kapta meg 
a városi rangot. Mi minden történt azóta Nagy-
mányokon?

− A legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy 
a város ismét iparosodásnak induljon, új munka-
helyek létesüljenek. Az ez irányú fejlesztéseket 
a mindenkori városvezetés felkarolta, földterü-
letek vásárolt, és azokon infrastrukturális beru-
házásokat hajtott végre. S tette mindezt éveken 
keresztül önerőből, hiszen korábban nem voltak 
ilyen jellegű pályázati lehetőségek. Magát az 
iparterületet sikerült önfinanszírozóvá tennünk, 
magyarán az idetelepülő cégek által kifizetett 
pénzekből tudtunk végrehajtani további fejlesz-
téseket. Mára szinte minden területet eladtunk. 

További terveink között szerepel a mintegy 
négyszázmillió tonnás szénvagyont rejtő kuta-
tási terület újbóli, bányászati célú megnyitása. 
Más településekkel együtt dolgozunk ezen, s 
reményeink szerint a jövő évtized közepére, vé-
gére ismét lesz működő szénbánya a környéken. 
Persze ez nem csupán a bányát jelenti, hanem 
a szénvagyon teljes körű ipari feldolgozását is. 
Mindennek a megvalósítását rögzítő cselekvési 
paktumot 2016 tavaszán másik húsz településsel 
együtt mi is aláírtuk.

− Milyen fejlesztések történtek az elmúlt évek-
ben Nagymányokon, illetve megvalósulnak-e új 
beruházások az idei esztendőben?

Nagymányok él a lehetőségeivel

− Az említett iparterület kialakításán túl szá-
mos alkalommal bírálták el pozitívan a benyúj-
tott pályázatainkat.  2017 óta folyamatosan hoz-
zájutottunk, hozzájutunk TOP-os forrásokhoz. 
Egy kivételével sikerült felújítanunk, illetve kor-
szerűsítenünk a város valamennyi középületét, 
az óvodától az iskolán, az orvosi rendelőkön és 
a polgármesteri hivatalon át a szociális otthonig. 
Ebben az évben is folytatódnak az út- és járda-
felújítások, itt a pályázatokon nyert pénzek mellé 
oda tudunk tenni önerős forrásokat is. A követke-
ző évtized végére látványosan megváltozik majd 
Nagymányok „utcaképe”.

− Mely városi rendezvényeket ajánlaná olva-
sóink figyelmébe?

− A városnapunkat minden évben az augusz-
tus 20-ai nemzeti ünnepünk környékén tartjuk. 
Ez a legnagyobb rendezvényünk. Idén, várossá 
válásunk tízéves jubileumán a korábbiaknál is 
látványosabb programokat szervezünk, bevonva 
ebbe a civil szervezetek mellett az egyházakat 
és a testvértelepüléseinket is. A Mihály-mapi 
búcsú idején tartjuk hagyományos Rétes Feszti-
válunkat, amelynek helyszíne a történelmi pin-
cesorunk. Mindent egybevetve Nagymányok jó 
irányban fejlődik, és ennek a szeretni való kisvá-
rosnak, úgy tűnik, biztos a jövője. 

Az interjú teljes terjedelmében a www.
pannoniakincsei. hu honlapon olvasható.

A korábbi  tolnai nagyközség 2009. július elsején kapott városi rangot

A közel háromezer lelkes kisváros 
a Mecsek északkeleti oldalán, Tol-
na megye déli peremén található. 
Természeti adottságai jó lehetősé-
get biztosítanak erdei kirándulásra, 
akár nagyobb túrákra, vadászatra. 
A hegyeken-dombokon szőlősök 
húzódnak. Karl Béla polgármester 
vendégei voltunk.

Karbonmentes 
energia
Paks a karbonmentes energiatermelés hazai 
fellegvárává vált: a szén-dioxid-kibocsátás-
mentesen termelő atomerőmű tőszomszéd-
ságában átadták az ország legnagyobb nap-
erőművét. Kaderják Péter államtitkár az 
átadásán hangsúlyozta, hogy tiszta, megfizet-
hető áramot szeretnének biztosítani a magyar 
fogyasztók számára. 

A hazai áramtermelés felét adó Paksi Atom-
erőműtől néhány kilométerre épült meg a 
fotovoltaikus erőmű, amely 8500 háztartás, azaz 
körülbelül 20 ezer ember áramszükségletét elé-
gíti ki. A naperőművet, amelyet március 5-én 
adtak át, az MVM Csoport létesítette 9 milliárd 
forintból európai uniós támogatással. 

A naperőmű létesítésével Paks nemcsak a 
nukleáris, hanem a megújuló – ezen belül is a 
napenergia – magyarországi központjává válik 
– mondta az ünnepélyes átadáson az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium energiaügyekért 
és klímaügyekért felelős államtitkára. Kaderják 
Péter kiemelte, hogy a kormányzat elkötelezett 
az energiaszektor széndioxid-kibocsátásának 
csökkentésében. – Célunk, hogy tiszta, okos és 
megfizethető energiát tegyünk elérhetővé a ma-
gyar energia fogyasztók számára – fogalmazott. 

– Paks neve negyven éve összeforrt az áram-
termeléssel, az atomerőművel, az, hogy az or-
szág legnagyobb naperőműve is itt épült meg, 
tovább erősíti ezt a kapcsolatot – mondta Sza-
bó Péter polgármester, aki azt is kiemelte, hogy 
Paks mindig is az együttműködés és a fejlődés 
városa volt, amit ez a mostani együttműködés is 
igazol. – Nyitottak vagyunk a változásokra, a fo-
lyamatos megújulásra, minden értelmes alterna-
tívára, amely jövőnket, fejlődésünket, a paksiak 
és a magyar emberek boldogulását segíti. Ezért 
is épülhetett az atomerőmű tőszomszédságában 
az ország eddigi legjelentősebb naperőműve, 
mutatva, hogy a kétfajta energiatermelési mód 
hatékonyan megfér egymás mellett – húzta alá 
Paks polgármestere.

Kóbor György, az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt, 
hogy az MVM Csoport azon dolgozik, hogy 
megvalósítsa az energiastratégiában megfo-
galmazott célokat és vállalásokat, kiemelten a 
karbonsemleges termelést és az ellátásbiztonsá-
got. Mint mondta, erre kiváló példa az egymás 
szomszédságában lévő atomerőmű és naperő-
mű. – Ha szimbolikusan akarnék fogalmazni, 
azt mondhatnám, hogy a naperőmű Paksot látja 
el, az atomerőmű pedig az országot – mondta 
Kóbor György. ■

Karl Béla
1956-ban született, és 14 éves kora 
óta Nagymányokon él. A telepü-
lés közéletének mindig is részese 
volt, 1989-től aktív szerepet vállalt 
Nagymányok életében önkormány-
zati képviselőként. Fiatal felnőttként, 
egészen a 2006-os polgármesterré 
választásáig saját vállalkozásaiban 
dolgozott. Azt vallja, hogy örökre 
Nagymányokon van otthon.A naperőmű ünnepélyes átadása márciusban

A városnap a legnagyobb rendezvényük

»Nagymányok jó irányban 
fejlődik, és ennek a sze-
retni való kisvárosnak, úgy 
tűnik, biztos a jövője.«


