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A település vezetöi 
Az 1186lakosú község pol
gármestere Pfeffer József. 
Alpolgármester: Harangozó 
Zoltán. A képviselő-testület 
további tagjai: Gyuricza 
Sándor, Harcos Tamás, Kar
sainé Baktai Julianna, Sarus 
Zoltánné, Schmidt Ferenc
né. A Romonyán működő kö
zös hivatal munkáját Ruppert 
Edina irányítja. Az oktatási 
intézmény igazgatója: Füke 
László. Háziorvos: dr. Lovász 
.Ulián. Szociális gondozó: 
Jakab Istvánné. A sportegye
sület elnöke Auth József. A 
nyugdíjasok klubjának veze
tője: Fekete Józsefné. Bogád 
plébánosa Kövesi Ferenc. 
Tóth László körzeti megbízott 
munkáját a helyi polgár
őr-egyesület segíti, elnökük: 
Biharvári Mónika. Az önkor
mányzati dolgozók munkáját 
ifj. Harangozó Zoltán fogja 
össze. Az önkormányzat cí
me: 7742 Bogád, Kossuth La
jos utca 86. Telefon: 72/473-
457. Honlap: www.bogad.hu. 

Az iskola szerepe 
Az állami fenntartás ellenére 
is szoros az önkormányzat 
kapcsolata a helyi iskolával. 
Nemcsak az épületek önkor
mányzati tulajdonjoga jelenti 
az együttműködés alapját, 
hanem a rendezvényeken, 
állami ünnepségeken vállalt 
intézményi szerep is össze
köti őket. Kihívás Napja, 
Nemzeti Összetartozás Nap
ja, Berze-nap, Tánc Világ
napja, csak néhány a sok 
esemény közül. Az iskola a 
helyi hagyományok ápolása 
mellett a szombati falunapra 
is kiállítást szervez. 

Az oldal 
a IoeÁDI Öf«oRMÁNvzAT 
támogatásával készütt. 
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Épül a szennyvízvezeték~ l l 

FEJLESZTÉSEK Felújítják a volt plébániát - meghosszabbítják a sétányt 

Elérte a szennyvízvezeték Bogádot, és készülnek az első házi bekötések, várhatóan jövő tavaszra elkészülnek a munkákkal 

Az elmúlt egy év nem volt 
eseménytelen Bogád életé
ben, Pfeffer József polgár
mester egymás után sorolja 
a beruházásokat, fejleszté
seket. 

- A legfontosabb, hogy a Kör
nyezet és Energia Operatív 
Programban 2010-ben nyújtot
tunk be pályázatot, 2012-ben 
támogatói döntést kapott, a tá
mogatási szerződést a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft.-vel 2012 
novemberében írtuk alá. Tavaly 
tavasszal az önerő összegyűjté
sére közös víziközmű-társulatot 
hoztunk létre Bogádon, Nagyko
zárban és Romonyán, amelyben 
közell200 háztartás érintett. Az 
önerő rendben gyűlik, 90 száza
lék feletti a fizetési hajlandóság. 

~ Hol tartanak a megvalósítással? 
- A nemzeti eljárásrendben le

folytatott nyilt közbeszerzéshez 
tenderterv, a kivitelezéshez kivi
teli terv készült. 2013. december 
2-a és 2014. január 31-e között 
lehetett ajánlatot tenni. Január 
31-én történt meg az ajánlatok 
bontása, tizenegyen kérték ki az 
anyagot, három munkarészben 
összesen hatan tettek ajánlatot, 
május 6-án kötöttük meg a ki
vitelezői szerződéseket. Nagyko
zárban a Platina-Bau Kft., nettó 
465 millió forint, Bogád-Romo
nyán a Wolf-Bau Team Kft., nettó 

365 millió forint, Kozármisleny
ben pedig a ~edi Bau Kft., nettó 
99 millió forint értékben nyerte 
elamunkát. 

- Mikor kezdődik a kivitelezés? 
Mindegyik településen 

· ténylegesen is elkezdődtek a 
munkálatok. Kozármislenyben 
új nyomóvezeték épül Pécs irá
nyába, a három községben dön
tően gravitációs szeunyvízelve
zető hálózat készül. Legkésőbb 
jövő tavasszal várható a munka 
átadása. A Romonyán és Bogá
don átmenő állami közút je
leptős forgalmára teklntettel 
fontosnak tartjuk, hogy minél 
előbb szilárd burkolattal tör
ténjen meg a helyreállitás, így 
az autósoknak rövidebb ideig 
kell kőzúzalékon közlekedni
ük. A kivitelezésre egyébként 

Megújult az óvoda 

május 6-tól számított négyszáz 
nap áll rendelkezésre. 

- Milyen pályázata volt ezen túl
menően a településnek? 

- A legfontosabb támogatást 
adósságkonszolidációban részt 
nem vett településként kap
tuk, a belügyminiszter rende
lete alapján Bogád húszmillió 
forintra jogosult. Ezt a pénzt 
március végén megkaptuk és 
három beruházást valósítunk 
meg. 14 millió forint támoga
tást nyertünk a 2013-ban 10 
millió forintért vásárolt egykori 
plébániaépület önkormányzati 
funkciójú felújítására. 3,1 millió 
forintból készül egy térkövezett 
járda, folytatjuk az iskola és a 
templom közötti sétány építését 
a Petőfi utcai lakópark irányába. 
A művelődési ház parkettacse-

~ Közös pályázat 
A KÖZELl Romanyára járnak : A LEADER-TÉRSÉGEK közötti 
óvodába Bogádról is a gyerme- : együttműködés keretében Ber
kek, a létszámarányokat tekint- : kesd, Bogád, Bicsérd, Pellérd si-
ve a bogádi gyerekek vannak : keres pályázatot nyújtott be Pel-
többségben az intézményben. : térd gesztarságávaL Összesen 50 
Ebb6l a szempontból is fontos : millió forintot költhetnek el kül-
Bogádnak, hogy Romonya si- : téri tornaeszközökre, sportlétes{t-
kerrel pályázott az óvoda fel új í- : ményekre. Bogád tízmillió forint
tására, és több mint 90 millió : ból eszközöket helyezhetett ki, és 
forint támogatást nyert el. Ebből : gumival kiöntött futópálya ké-
a támogatásból kívül-belül meg- : szül a labdarúgópálya körül. 
újult a négyszáz négyzetméteres : A fitneszeszközök a lakópark és 
intézmény. : a sportöltöző közé kerültek 

réjére 2,9 millió forintot tervez
tünk, a kopott felület már jelen
tett némi kockázatot az iskolai 
testnevelésórákhoz is használt 
teremben, a teljesen új tölgy
fa parketta mellett festésre, 
színpad-megerősítésre is sor ke
rül. A parketta cseréje most is 
zajlik, helyi szakember készíti, 
és szeptember közepére várha
tó az átadása. Biztonsági karne
rarendszerre önkormányzatok 
százai pályáztak eredménytele
nül, köztük van Bogád is. 

- A sportegyesületet is támogatja 
az önkormányzat? 

- Évek óta nem tudunk el
fogadható mértékű támogatást 
nyújtani az egyesületnek, az 
utolsó jelentős tétel a 2012-ben 
épült öltöző 3 millió forintos 
önereje volt. Ennek ellenére 
felnőttcsapatával és utánpótlás
keretével továbbra is a Bogádi 
Sportegyesület testesíti meg a 
helyi sportéletet, és civil szerve
zetként két új pályázatban segí
ti az önkormányzatot. A három 
éve indított Zákonyi Kupával 
a helyi iskola néhai igazgatójá
nak emlékét kívánjuk őrizni. 
Zákonyi László és neje a helyi 
tárgyak egykori gyűjtésével a 
tavaly elkészült helytörténeti 
gyűjteményt is megalapozta. Ci
vil segítség a nyugdíjasklubtól is 
sokszor érkezik, számíthatunk a 
rendezvényeken való közremű
ködésükre. 
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Több útszakaszt 
is rendbe tettek, 
kitisztitották 
az árkot 
Bogádon az útépítésekkel kap
csolatban is történtek előrelé
pések, 2011-ben a Rózsa utcát, 
valamint az iskolához vezető 
Béke téri út egy szakaszát újí
tották fel. 

Tavaly késő ősszel a Mar
garéta és a Hóvirág utca újult 
meg, összesen 468 méter hosz
szan kapott szilárd burkolatot, 
amely az önkormányzatnak 
ötmillió forintjába került. 

Tavasszal készült el a Felső
venyed dűlő első üteme, a má
sodik szakasz befejezéséhez 
is próbál forrást előteremteni 
aközség. 

Pataktisztításra fordított több 
mint százezer forintot a tele
pülés, az Alsóvenyed dűlőben 
voltak problémák az esőzéseket 
követően. Itt egy munkagép 
tisztította ki az árkot, amely il
leszkedik egy két évvel ezelőtt 
készült másik munkához, a 
tisztítás így közel 300 méteren 
valósult meg. A földút felső sza
kaszán az esőzések miatt kriti
kus a helyzet. A jövőben erre is 
megoldást kell találni. 

Sok probléma volt korábban 
a sportpályánál az elöregedett 
nyárfákkal, hatvanat eltávo
lítottak, a helyükre pedig új 
fákat, korai juharokat és kes
kenylevelű kőriseket ültettek, 
a fák Bólyból érkeztek, és a te
lepítést is a faiskola végezte. • 

Nemzetközi 
Fúvószenekari 
Találkozó lesz 
holnap 
Az önkormányzat a kistelepü
léseken megszokott gyermek
napok, falunapok, egyéb ren
dezvények mellett két partner
községgel együtt nemzetközi 
fúvószenekari találkozónak.is 
otthont ad. Idén a mai, 17 órai 
a pécsi Széchenyi téri megnyi
tót követően holnap Bogád ad
ja a rendezvény fő helyszínét. 
A hazai együttesek mellett a 
szombati 15 órai bogádi, pe
rekedi és romonyaimenet-és 
térzene mellett a 16 órakor 
kezdődő bogádi fesztiválon 
horvát és lengyel zenekarok is 
fellépnek. 
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