MINDEN PÁLYÁZÓT TÁMOGATNAK

Jövõre is segít az önkormányzat
továbbtanuló diákjainknak
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat idén
megjelent, 2023. évi kiírására nyolcvanhat „A” és négy „B” kategóriás
pályázat érkezett be határidõre polgármesteri hivatalunkba. Jó hír az
érintetteknek, hogy a pályázatok átvizsgálása után az értékelõk valamenynyi ilyen igényt támogathatónak találtak, persze eltérõ mértékben.
2010 óta „hagyomány”, hogy önkormányzatunk anyagilag is támogatja a
felsõoktatásban tanuló hallgatókat. Az elmúlt 23 kiírást követõen mintegy 3.500, fõiskolán, egyetemen tanuló mohácsi fiatalnak mintegy 100
millió forint támogatást adott az önkormányzat, melyet a felsõfokú intézmények ugyanekkora összeggel kiegészítettek.
A friss döntés értelmében a megítélt támogatások az alábbiak (a család
hivatalosan igazolt, egy fõre jutó, havi keresete alapján):
„A” kategóriában tizennégyen havi 5.000, ötvenöten 4.500, tizenhatan
4.000 Ft támogatásban részesülnek. A folyósítás 2023. februárjától indul,
idõtartama 10 hónap. Idén fordult elõször elõ, hogy egy pályázó nem
kaphatott támogatást, mivel tanulmányait 2023. január 31-éig befejezi.
Ami a „B” kategóriásokat illeti, itt három hallgató havi 4.500, egy 4.000
Ft-ra számíthat az önkormányzattól, a startot ez esetben a jövõ év szeptembere jelenti, ez a fajta anyagi segítségnyújtás 3 esztendõre szól.
Az elmúlt 3 évben „B” kategóriát elnyert hallgatók támogatására 740.000
Ft-ot fordítottak. Nincs változás abban sem, hogy a felsõfokú oktatási intézmények az önkormányzati támogatást azzal azonos mértékben, öszszegben kiegészítik és azt a hallgató számlájára utalják. Az elnyert támogatásról a pályázat központi véglegesítését követõen a pályázók e-mailben
értesítést kapnak.
A képviselõ-testület egyhangúlag döntött arról, hogy a 2023. évi költségvetésben biztosítja a szükséges, közel 5 millió Ft-ot.

A régió legjobb pincészetei közt a Planina!
Komoly szakmai és közönségsikert könyvelhetett el nemrég a Horváth
Zoltán vezette Planina Borház – és közvetve egy kicsit városunk is…
A térség elsõ számú borszakmai lapja, a két éve nyomtatott formában
sajnos már nem létezõ, kizárólag a világhálón olvasható Pécsi Borozó
szerkesztõsége 2008 óta követi nyomon, hogyan alakul a Pannon Borrégió
és hazánk borászata, gasztronómiája, turizmusa. Öt éve kérték arra elõször olvasóikat, osszák meg a szerkesztõséggel, kik és mik a kedvenceik
a régiónkban, ami ez esetben Baranyát és Tolnát jelenti. A lap szerzõi az
olvasókkal karöltve igyekeztek választ adni arra a kérdésre, hogy melyek
a leginkább kedvelt szálláshelyek, éttermek és pincészetek, részint a
Pannon Borrégióban és azon kívül. Az érdeklõdõknek szavazniuk kellett,
az ünnepélyes eredményhirdetésre a Pécsett megtartott Adventi Borszalonon került sor december 6-án.
A Pécsi Borozó szerkesztõsége október végéig várta a voksokat: valamenynyi kategóriában négy jelöltet az olvasók juttathattak a kedvencek közé,
az ötödiket a lap újságírói választották ki. Nos, a mohácsi borházat az a
megtiszteltetés érte, hogy bekerült a Pannon Borrégió TOP5, azaz öt legjobb pincészete közé, a borbarát közönség értékelése alapján. A Horváth
Zoltán vezette Planina ezzel jogosulttá vált arra is, hogy borospalackjain
– egy aprócska matricával – feltüntesse annak tényét, hogy a régió elitjéhez tartozik. Gratulálunk!

Busóudvar: csak részleges a zárva tartás!
„A megugró energiaárak miatt a Busóudvar decembertõl energiatakarékossági intézkedéseket vezet be. A hónap egészében zárva tartunk.” –
adta hírül múlt heti lapszámunk. A visszajelzésekbõl tudjuk: Olvasóink
egy része ezt úgy értelmezte, hogy az ottani üzletek és az étterem sem
fogad vendégeket, vásárlókat. Nos, nem így van, az említett egységek, a
boltok és az étterem változatlanul nyitva vannak.
Mi több, elõzetes bejelentkezés alapján, csoportok számára (minimum
15 fõ) a kiállítóteret is megnyitják, hogy az érdeklõdõk betekintést nyerhessenek a busójárás varázslatos világába.
Elérhetõségek: telefon: 06-20/222-9339 e-mail: busoudvar@gmail.com

Vendégünk volt Lázár János
(folytatás az elsõ oldalról)
– De Bács és Somogy déli része is ide sorolható olyan szempontból, hogy
bõven van még bennük gazdasági- és munkaerõ-tartalék. Mohácsnak kiváló vezetõje van, így a kormánynak könnyû a helyzete, mert helyben
van kivel és van miért szövetséget kötni. Az is fontos, hogy ahová befektetünk, az megtérüljön: 90 milliárdos beruházás keretében 62%-os
elkészültségi fokon áll az M6-os autópálya közelben, Bóly térségében
épülõ szakasza. Ha befejezõdik, azzal teljesül az a kormányzati szándék,
hogy a sztráda végre elérje az országhatárt. 2024-es átadását követõen e
létesítmény nagyban fogja szolgálni e térség felzárkózását. Mohács esetében az az igazán nagy probléma, hogy a 100 évvel ezelõtti trianoni békediktátum az ország középsõ részérõl annak szélére sodorta e várost és
térségét. Az Önök városa az utolsó, nagyobb település az országhatárig:
ennek közlekedésbeli és logisztikai hátrányait mindenki megérzi. Szeged
környékérõl, ahonnan nemrég érkeztem, vonaton 7 és fél óra(!) alatt lehet eljutni ide menetrend szerint. Ez lehetetlen állapot. A közlekedés
fejlesztése mellett fontos teendõnk az is, hogy hidakat építsünk a Dunán.
Kalocsánál befejezés elõtt áll egy ilyen építmény, ami a Paksi Erõmû miatt létesül. A kormány érvényben lévõ döntése szerint Mohácsnál mintegy 170 milliárd forintból épül híd, rajta 2x2 sávos úttal. E beruházás
elõkészülete ugyan megvalósult, de a kivitelezést magát a jelen anyagi
körülmények miatt el kellett halasztani. Itt, Mohácson arról is fogunk
ma beszélni, hogy a 2026-os csataévfordulós megemlékezéssorozathoz
kapcsolódó infrastrukturális beruházások, melyekre ígéretet kapott a
város, a megye és a térség, hogyan indíthatóak újra, mikor leszünk, lehetünk ismét olyan helyzetben, hogy az energiaválság, az infláció és a
szankciós politikai okozta gazdasági nehézségeken felül emelkedve képessé váljunk a beruházások újbóli beindítására. Nekem jutott osztályrészül annak a kormányhatározatnak az aláírása, amelyben felfüggesztettük a mohácsi híd építését és remélem, szintén én leszek az is, aki e
Moháccsal szembeni „bûnt” majd jóvá tehetem… Mohács esetében tehát bõven van megbeszélnivaló. Sorra vesszük a fejlesztési lehetõségeket, megnézzük, mibe lehet invesztálni, miként tudjuk az itteni iparigazdasági lehetõségeket támogatni, erõsítve a helymegtartó képességet,
s kérdés az is, miként tudjuk majd a kompot jobban üzemeltetni? A térség 100 települése közül ez a legnagyobb, ezt szükséges erõsíteni, növelve húzóerejét. Hargitai János az egyik legsikeresebb képviselõnk 1998
óta, Mohács jól vezetett város, a kormányra bizton számíthatnak.
Lázár János kemény kritikával illette Brüsszel szankciós politikáját:
– Amikor a háború kitörése után a szankciókat bevezették, hazudtak
Brüsszelben valamennyi tagállamnak, így hazánknak is. Elõször azt, hogy
a szankciók ártanak majd Oroszországnak – nos, a szankciók Európának
ártanak elsõsorban és nem Putyin országának. Hazugság volt az is, hogy
a szankciók hamarabb véget vetnek majd a konfliktusnak: nem így történt, a háború végét még most sem látjuk. Nem felelt meg a valóságnak
az sem, hogy e szankciós csomag nem fogja érinteni az energiát, az energiahelyzetet: nos, a szankciók következményeként elszabadultak az energiaárak, ebbõl fakadóan az egekben az infláció, ezért itt Mohácson is, ha
valaki holnap reggel elugrik boltba, az élelmiszert átlagosan 40-50%-kal
drágábban vásárolja majd meg, mint egy éve. Ezért is kérek mindenkit:
támogassa továbbra is a kormányzatot, mert a nehézségeken csak összefogással tudunk felülkerekedni. Arra is kérem valamennyiüket, hogy a
szankciók elleni tiltakozásként töltsék ki és juttassák vissza nekünk a
nemzeti konzultációs íveket.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,
hogy Mohács Város Képviselõ-testületének 115/2022. (XI. 25.) határozata értelmében a polgármesteri
hivatal december 22-étõl január
06-áig zárva tart, az ügyfélfogadás
ebben az idõtartamban szünetel.
Sürgõs esetben az anyakönyvi ügyintézés szerdánként 9.00-tõl 14.00
óráig a (69) 505-549-es telefonszámon érhetõ el.
A Városháza elsõ ügyfélfogadási
napja 2023-ban: január 9. hétfõ.

