Fontos lépéseket TETT-ek
közösen

– Köszönöm szépen a polgármestertársaim, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.), a lakosok, a hivatalok dolgozóinak és mindazok
segítségét, akik az elmúlt idõszakban hozzájárultak a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT) eredményességéhez, sikereihez. Jól együtt tudtunk
mûködni, ami közös szerepvállalásunk, vagyis a radioaktívhulladék-elhelyezéssel
kapcsolatos tájékoztatás elõnyére vált – hangsúlyozta Darabos Józsefné
Bátaapátiban, a TETT cikluszáró tanácsülésén.
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TETT HÍRLAP
V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
(Folytatás)
A társulás elnöke, a község polgármestere
ugyanakkor megjegyezte, õszinte hálája jeléül és nem búcsúzkodás céljából mondta
mindezt, mert a TETT elnökeként és Bátaapáti polgármestereként is szeretné folytatni munkáját. Hogy kollégáival azon a fejlõdési pályán tartsa a szép völgységi települést és a társulást, amelyen 2010-ben elindultak, s amelyeket a beruházások és a
minden korosztályt érintõ támogatások is
igazolnak.
Dr. Kereki Ferenc is elismerõen szólt a
TETT eredményeirõl, valamint közös munkájukról. Az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója ezt
követõen összefoglalta, hogy milyen feladatok valósultak meg az elmúlt idõszakban a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban, s
mik a jövõre vonatkozó célkitûzéseik. Az új
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TETT-ek közösen
kamrák (3. vizsgálati kamra, nyugati feltáró
vágat, I-K3 és I-K4 kamra-nyaktagok) kiépítésére vonatkozó szerzõdés alapján ez év
májusában ismét föld alatti munkálatok kezdõdtek Bátaapátiban, terv szerint zajlik a
folyamat. – A kettes tárolókamrát 2017-ben
adjuk át üzemeltetésre, hiszen addigra telik
meg betonkonténerekkel a már mûködõ
egyes – részletezte dr. Kereki Ferenc, aki arra is kitért, hogy felkészült kollégái a technológiát begyakorolva, zökkenõmentesen végzik a kis és közepes radioaktivitású hulladékot tartalmazó hordók konténerekbe történõ elhelyezését és azok leszállítását. – Az a

fajta korrektség és összhang, ami jellemzi a
munkánkat, alapul szolgál a felelõsségteljes
döntésekhez. A TETT példát mutat a többi
társulásnak is a lakossági tájékoztatásban,
ami abból ered, hogy a települések és azok
lakói átérzik és büszkék arra, hogy egy fontos nemzeti kérdést oldottak meg a tároló
befogadásával, amely ezáltal megkapta
méltó rangját – vélekedett az ügyvezetõ
igazgató. Hozzátette, a világ számos pontjáról érkeztek már szakemberek, hogy megtekintsék az NRHT-t és tapasztalatokat gyûjtsenek az üzemeltetési technológiáról. A tõlük kapott pozitív visszajelzések is azt erõsítik az RHK Kft.-ben, a TETT-ben és mindazokban, akik szerepet vállaltak a világviszonylatban is példaként szolgáló létesítmény kialakításában, hogy értékteremtõ
munkát végeztek.
■ Vizin B.
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BÁTAAPÁTI

Büszkék a településükre
FALUKÉP Számos sikert ért el az önkormányzat a lakossággal karöltve
Felssorolni is nehézz lenne,
mennyi fejjlessztéss, beruházáss valóssultt meg az elmúltt
idõsszakba
an Báttaapáttiba
an,
ami nagyrésszt a Társsada
almi
Ellenõrzzõ Tájjékozztató Társsuláss (TETT) bizztossíttottta plussz forrássna
ak kösszönhettõ. A helyiek büsszkén messélttek szép
falujjukról az A ra
anyffáccán
Népttáncc Egyessülett szervezz te, remekül sikerültt szüretti
fessztiválon.
Vizin Balázs
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– Szívbõl örülök, hogy akárcsak egy hónappal ezelõtt a
falunapi programunkon, úgy
ma, a 16. alkalommal életre
hívott szüreti rendezvényünkön is együtt ünnepelhetünk.
Ezek a kezdeményezések is
azt bizonyítják, hogy az itt
élõk összetartó közösséget alkotnak – hangsúlyozta beszédében szeptember 20-án Darabos Józsefné. Bátaapáti
polgármestere, a TETT elnöke
úgy vélekedett, ez az együtt
gondolkodás, szeretett községük érdekében történõ cselekvés nemcsak ilyenkor figyelhetõ meg, hanem a hétköznapok során is. Ezért az elmúlt évek megannyi eredményére közös sikerként tekint.
– A mai nap a felhõtlen kikapcsolódásról szól. Köszönöm mindazok segítségét, akik
hozzájárultak az Aranyfácán
Néptánc Egyesület szervezte
program sikeréhez. A tánccsoportnak, a szülõknek és a hozzátartozóknak több éves szerepvállalásukért, töretlen lelkesedésükért vagyok hálás, s
azért, hogy szívügyüknek tekintik az egyesület eredményes mûködését – mondta Darabos Józsefné, majd hozzátette, örömére szolgált, hogy
gyönyörû kultúránkat, hagyományainkat a csehországi
Jihlavából érkezett vendége-

Darabos Józsefné az elmúlt idõszak megannyi eredményére iránytûként tekint

ikkel is megismertethették a
rendezvényen. Külön üdvözölte a színpadról Gaálné
Hoffercsik Dórát és Gaál Lászlót, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi

Néptáncegyüttes vezetõit,
akiknek köszönhetõen már
harmadik alkalommal találkoztak a bátaapátiak csehországi vendégeikkel. S az is biztos, hogy tovább erõsödik a

Elismertség övezi munkájukat, szerepvállalásukat
– Az elmúlt idõszak eredményeire iránytûként tekintek, amely a
sikerek felé tájolta lépteinket – fogalmazott Darabos Józsefné polgármester. Leszögezte, minden eddiginél jobb és szorosabb kapcsolatot alakítottak ki ebben a ciklusban a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (RHK Kft.). Közös munkájuk gyümölcse az az országos és nemzetközi elismertség, amely
a települést, a TETT-et, az RHK Kft.-t és az NRHT-t övezi. És ugyancsak örömteli tény, hogy a sikeres tárgyalásoknak köszönhetõen, 2011-tõl kezdõdõen évrõl évre több forráshoz jut a központi
költségvetésbõl a TETT, így Bátaapáti is. – Erre építve, felkészülten és új célokat megfogalmazva szeretnénk még élhetõbbé tenni községüket – fûzte hozzá a község vezetõje.

táncosok kapcsolata – mert
mint a nap során elhangzott –
a jihlavai Drevacek csoport
meghívta az Aranyfácánt egy
novemberi fellépésre, amit a
völgységiek köszönettel fogadtak.
Kora délután kezdõdött a
program a megújult Közösségi Háznál, ahonnan Bretán Richárd kisbíró vezetésével az
Apponyi Kúriához sétált el a
közönség, hogy kikérjék a szüreti fesztivál bíróját és
bírónéját, amely megtisztelõ
feladatot ezúttal Horváth János és felesége vállalta. Már
velük együtt mentek tovább a
faluközpontba, ahol kiváló
tánccal rukkoltak elõ a hagyományõrzõk és ugyancsak táncolva haladtak vissza a Közösségi Házhoz, ahol ezt követõen a kulturális mûsoroké volt a
fõszerep. Az esti bált megelõzõen pedig az ismert énekes,
Kaczor Feri lépett színpadra
és varázsolt fantasztikus hangulatot a rendezvénysátorba.
A helyiek véleménye alapján nemcsak a szüreti fesztivált lehet sikeresnek nevezni,
hanem azt az értékteremtõ
munkát, amely az elmúlt években Bátaapátiban megvalósult. – A beruházásokat, fejlesztéseket alapul véve olyan,
mint ha egy városban élnénk
– fogalmazta meg egy helyi
lakos, aki szerint a falukép is
tükrözi, hogy jó döntést hoztak
évekkel ezelõtt, amikor befogadták a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT).
– Büszke vagyok arra, hogy
közös erõvel tovább fejleszthettük, szépíthettük községünket. S egyúttal olyan programokat, kezdeményezéseket
valósíthattunk meg a képviselõ társaimmal, amelyek révén
segíthettük az itt élõket, hogy
könnyebben boldoguljanak a
mindennapok során – jegyezte meg Darabos Józsefné.
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BÁTASZÉK

Hosszú az eredmények sora
MUNKA Fontos célt szolgáló beruházások valósultak meg Bátaszéken
Azz elmúltt évekhezz hasonlóa
an
idén is folyttatódttak a fejjlessztéssek Báttaszéken. Bognár Jenõ, a váross élérõl lekösszönõ
polgármesster rendett hagy
ma
aga
a után az önkormányzatba
an.

Hálásan gondol vissza
Közel harminc év után Bognár
Jenõ visszavonul Bátaszék
élérõl, a ciklus végén nem indul újra a polgármesteri tisztségért. – A magammal szemben támasztott elvárásaim
nem engedik meg, hogy kisebb lendülettel, vagy félvállról vegyem a jövõben a város
irányítását, így inkább nem jelöltetem magam – indokolta
döntését. Bognár Jenõ kiemelte: nagyon hálás a kollégáinak, akikkel ez idõ alatt együtt
dolgozott, és köszönetét fejezte ki a bátaszéki embereknek
a több évtizedes támogatásukért. – Úgy gondolom, hogy a
lehetõségekhez mérten minden tõlünk telhetõt megtettünk
a fejlõdéséért – biztosított a
polgármester.

Munkatársunktól
Felújítások, korszerûsítések végrehajtása, újabb fejlesztések
elõkészítése. Így jellemezhetõ a
bátaszéki önkormányzat elmúlt
idõszaka, de feladatokból a következõkre sincs hiány.
Bognár Jenõ polgármester,
a TETT alelnöke elmondta, augusztusban elkészült az Arany
János utca Pacsirta utcától Parksétányig terjedõ szakaszának,
valamint a Parksétány Bezerédj
utcától Arany János utcáig terjedõ szakaszának útburkolat
felújítása. Az ehhez szükséges
14,6 millió forintot saját forrásból
biztosította az önkormányzat.
Szintén augusztusban fejezõdött be a város közvilágításának energiatakarékossá alakítása. A teljes közigazgatási területen, így a lajvéri és a kövesdi településrészen is LED-es
lámpatestekre cserélték a régieket, összesen 790 lámpatest
újult meg a beruházásnak köszönhetõen. A korszerûsítés 105
millió 760 ezer forintos költségét
pályázati forrásból, állami és
Európai Uniós támogatás fedezte. A lámpatest-cseréknek
köszönhetõen éves szinten 3,54 millió forinttal csökken az önkormányzat közvilágításra fordított kiadása – tette hozzá a
polgármester.
Az energiatakarékosságot
szolgálja az az elbírálásra váró pályázat is, amely a napelemes hálózat kiépítését tenné lehetõvé. A közel 50 millió forint
összértékû beruházás révén a
városi óvodát, a városházát, a
mûvelõdési házat, valamint a
Vörösmarty utcai nappali ellá-

Bognár Jenõ köszönetét fejezte ki a bátaszékieknek több évtizedes
támogatásukért

tást biztosító épületet szeretnék
napelemekkel ellátni, tovább
faragva a kiadásokból.
Nagy esélyt lát a városvezetés az egészségügyi intézmények fejlesztését szolgáló
pályázat kedvezõ elbírálására is. A pozitív döntés azt jelentené, hogy Bátaszéken valamennyi, az alapellátáshoz tartozó egészségügyi ellátás telephelye megújulhat. A Kossuth Lajos utcai épületben a
központi orvosi ügyeletet, a há-

ziorvosi és a fogorvosi rendelõket szeretnék felújítani. Az átalakítással, a rendelõk áthelyezésével, a villamos-, a víz- és a
szennyvízhálózat teljes körû
felújításával lényegesen jobb
körülmények között tudnák az
embereket ellátni. A Budai utcai rendelõben a gyermekorvosi és a védõnõi szolgálat telephelye válhat korszerûbbé,
utóbbi akadálymentesítetté is.
A beruházás összköltsége 60
millió forint.

Az már biztosra vehetõ,
hogy a térség egészségügyi ellátását javítja az új mentõállomás novemberi átadása. A beruházás az Országos Mentõszolgálat Európai Uniós támogatással megvalósuló sürgõsségi ellátás fejlesztésének a része, amely két új, B típusú mentõautó szolgálatba állítását is
magában foglalja.
A végéhez közelít a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminõség-javító
Projekt is. A program részeként
Bátaszéken bõvült az ivóvízbázis, a vízminõség javítását szolgáló mûtárgyak épültek, és
mintegy 2,5 kilométer hosszban
kicserélték az ivóvíz gerincvezetéket. A Nagyboldogasszony
templom felújításának végére
sem kell már sokat várni. A toronysisak hét modulját a
napokban emelték a helyére, a
restaurátorok a homokkõ épületdíszek felújítását végzik. A
hónap végén zárul a teljes
beruházás.
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Jövõt építõ elképzelések
IRÁNY A megkezdett munkát szeretnék folytatni a siker érdekében
– Kiccsitt döccögõssen indultt az
együtttmûködéss az új tesstületttel 2010-b
ben, de a kezzdeti nehézzségek után, a cikluss
mássodik feléttõl már jól tudtunk együttt dolgozzni – érttékeltte dr. Ferenccz Mártton.
Cikó polgármesstere úgy vélekedettt, sok mindentt megva
alóssíttotttak, de még bõven
va
an mitt tenni a településs fejj lessztésse, élhettõbbé téttele érdekében.
Vizin Balázs
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A legfontosabb – folytatta a
községvezetõ –, hogy meg
tudták õrizni a falu és az intézmények mûködõképességét. A
település mindig is kiemelt figyelmet fordított a felnövekvõ
generáció támogatására, dr.
Ferencz Márton azt mondta,
bár az iskola már nem önkormányzati fenntartásban van,
ettõl függetlenül bízik benne,
hogy zökkenõmentesen mûködik a jövõben is, s hogy hosszú
távon megmarad az intézményben a nyolc osztályos
képzés.
Az óvoda fejlesztése érdekében is tettek lépéseket: beadták az összes lehetséges pályázatot. A komplex felújítása
még várat magára, viszont a
támfal-programot sikerült
megvalósítaniuk. Ahogy a polgármesteri hivatal rendbe tételét is. Két sikeres pályázatnak köszönhetõen kívül és belül is felújították, szigetelték,
akadálymentesítették az épületet. Az önkormányzatnak az
önerõ elõteremtéséhez sokat
segített a TETT-tõl érkezõ támogatás.
A mûvelõdési ház felújítását is tervbe vette a község vezetése, de végül nem részesült
támogatásban a pályázatuk.
E téren, és a falu közterületeit, útjait, árkait tekintve is van
még tenni valójuk. A legkritiku-

Dr. Ferencz Márton szerint sok mindent megvalósítottak, de még van
feladatuk

sabb szakaszra: a Mikes és a
Kossuth utca közötti vízmosás
rendezésére – és ehhez kap-

csolódóan a falun végigfolyó
patak árkának felújítására –
kétszer is nyújtottak be pályá-

Fontos feladatot látnak el a civilek
– Akárcsak korábban, a most záruló önkormányzati ciklusban is
támogattuk (lehetõségeinkhez mérten) a civil szervezeteket, akik
példás szerepet vállalva járulnak hozzá a falu élhetõbbé tételéhez – vélekedett a polgármester. Dr. Ferencz Márton rávilágított,
a község büszkesége a Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület székely kórusa, a csoportot szép eredményeiért és közösségteremtõ munkájáért elismerésben részesítette az önkormányzat a 2013-as falunapon. A polgármester a Perczel Mór Általános Iskola alapítványáról, valamint a sportegyesületrõl is úgy nyilatkozott, hogy fontos feladatot látnak el a községben.

zatot, 2009-ben és 2012-ben
is. A második kiírás tartaléklistára került, tehát még nyertes
is lehet. Azért is fontos ez a
projekt, mert van egy épület a
területen, amit komolyan veszélyeztet a víz, a mûvelõdési
ház alagsorát pedig már el is
öntötte, a probléma eredõje a
fõárok feltöltõdése.
Ugyancsak a legfontosabb
feladatok közé sorolta az új
ivóvízkút kialakítását, amelynek már szintén elkészültek a
tervei, de nem volt olyan pályázat az elmúlt idõszakban,
amelyhez csatlakozhatott volna a község. Az utak, járdák,
közterületek fejlesztése viszont
folyamatosan zajlott. Ahol
szükséges, ott felújítják a járdákat, szakaszosan. Dr. Ferencz
Márton arra is kitért, hogy a
Táncsics utcában is folytatódik
az útépítés a második szakasz
kialakításával. – A kis önkormányzatoknak, így Cikónak a
munkahelyteremtés az egyik
legnagyobb problémája, a
közfoglalkoztatáson kívül kevés mozgásterünk van. Ettõl
függetlenül akárcsak az eddigiekben, a jövõben is minden
követ megmozgatunk a siker
érdekében – hangsúlyozta a
polgármester. Majd azt emelte ki összefoglalójában, hogy
tovább erõsödött a kulturálisés a közösségi élet a településen, amelyet a legutóbbi falunap sikere is alátámaszt. A kiváló programok mellett azért is
emlékezetes maradhat a helyiek számára a rendezvény,
mert ekkor kezdte meg a tárgyalásokat a testvértelepülési
kapcsolat kialakítása érdekében Puskás Elemér, az erdélyi
Gyergyóditró polgármestere
és dr. Ferencz Márton. De arról is örömmel számolt be Cikó
vezetõje, hogy a nyár során a
településrõl elszármazottakat
és dautphetali barátaikat is fogadhatták.
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FEKED

Nagy munka a kis faluban
FEJLÕDÉS A kultúrház bõvítése volt a legjelentõsebb beruházás
– A legffonttossabb, hogy az
önkormányzzat mûködõképess
ma
ara
adtt, minden ránk bízzottt
fela
ada
atott megoldotttunk –
össszegezzte Tillma
ann Pétter
uttalva
a arra
a, hogy sok nehézzséggel nézztek szembe az elmúltt idõsszakba
an. Feked polgármesstere, a Társsada
almi Ellenõrzzõ Tájjékozztató Társsuláss
alelnöke rávilágíttottt, az új
vízziközzmû törvény háttrányosan érinttettte a bara
anya
ai faluccskátt, és úgy foga
alma
azottt,
hogy a közzöss önkormányzzati hiva
atali rendsszer sem voltt
éppen ínyükre való.

Közös összefogás és
értékteremtõ munka
– Úgy gondolom, hogy eredményes önkormányzati ciklust
zártunk, emelt fõvel tekinthetünk vissza erre a négy évre
– nyilatkozta Tillmann Péter,
hozzáfûzve, hogy természetesen vannak hiányosságok,
amiket nem tudtak megoldani, de a jövõben igyekeznek
azokat is pótolni. Példaként a
szennyvízhálózat kiépítését
hozta fel, amely folyamatosan napirenden van, a legjobb megoldást szeretnék
megtalálni. – Ettõl függetlenül szerintem sikerült értékteremtõ munkát végeznünk, köszönettel tartozom mindazoknak, akik szerepet vállaltak az
eredményekben – zárta a
polgármester.

Vizin Balázs
Viszont arról örömmel számolt
be, hogy elindult a templomuk
felújítása. Emlékeztetett, az
elõzõ ciklus végén az épület
külsõ felújítását valósították
meg, így a jelenlegiben már a
belsõ munkálatoknak állhattak neki. Ez a vakolatok javításától a bútorzatok rendbe tételéig, több mindent foglalt
magába. – Rendkívül hasznosnak bizonyultak a pályázatok,
amelyekhez az elmúlt években
csatlakoztunk. Az ezeken nyert
forrást a település fejlesztésére, illetve rendezvényekre fordíthattuk – tudtuk meg a polgármestertõl.
Tillmann Péter a 2010-2014es idõszak legjelentõsebb beruházásának a kultúrház bõvítését tartja. Egy úgynevezett Integrált Közösségi Szolgáltató
Teret (IKSZT) alakítottak ki,
amely túl azon, hogy új lehetõséget jelent a rendezvényeket
tekintve és esztétikai szempontból is fontos, munkahelyteremtõ lépésnek bizonyult, ami kiemelendõ egy 200 fõs falucskában. A létesítményt napi
szinten használják a helyiek,
minden korosztály elismerõen
vélekedik a létesítményrõl. A
polgármester leszögezte, az

Tillmann Péter úgy látja, hogy a nehézségek ellenére eredményes
idõszakot zárhatnak

említettek mellett több kisebb
beruházást – út- és járdafelújítások – is sikerre vittek, amelyek
ugyancsak fontosak a község
arculatát tekintve. Szintén jelentõs lépésnek bizonyult –
folytatta – a napelempark kialakítása a vízmûnél, amely az
energiakorszerûsítés jegyében
zajlott. – Jóllehet, ennek elõnyeit (a víziközmû rendszer átalakítása után) már nem községünk élvezi, hiszen nem a mi
fenntartásunkban mûködik a

szolgáltatás – tette hozzá Tillmann Péter, aki arra is kitért,
hogy ugyancsak az energiahatékonyságot tartották szem
elõtt, amikor a turistaszálló, a
polgármesteri hivatal és a kultúrház tetejére napkollektorokat, napelemeket, kis szélerõmûvet szereltettek.
Ugyancsak kedves számára az a szoborút, amely egyedülállónak számít a környéken, de talán országos viszonylatban is. Egy alternatív

kirándulóút, sétány vezet körbe a kortársmûvészek által készített szobrokhoz. De a falu
mûködését, fejlõdését szolgáló sok eszközbeszerzést is kiemelte a polgármester, ahogy
a Fekedi Német Nemzetiségi
Önkormányzat beruházását
is: egy pincemúzeumot alakítottak ki, amely az utolsó simításoknál tart. – Viszont a beruházásoknál, fejlesztéseknél is
fontosabbak az itt élõ emberek. Igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
vonzó legyen községünk az itt
tartózkodásra, pihenésre az
ide településre; vannak eredményeink e téren is, de ha öszszevetjük a statisztikát a négy
évvel ezelõtti kimutatással, akkor azt látjuk, hogy sajnos ismét fogyott Feked lélekszáma.
Ez a legnagyobb problémánk,
amire egyelõre nem találjuk a
gyógyírt, mindenesetre nem
adjuk fel a „küzdelmet” – biztosított a polgármester.
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MÓRÁGY

Közösségteremtõ lépések
EREDMÉNY A TETT biztosította forrás nagy segítség számukra is
Azz oda
a utazók számára
a is
na
agy élménytt jelentt Mórágyott láttni, de iga
azán a helyiek
mondha
atják el magukról,
hogy szerenccséssek, mertt nap
mintt nap résszessei lehettnek
anna
ak a fejjlõdéssnek, amely a
gyönyörû völgysségi közzségett
jellemzzi.
Vizin Balázs
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– A ciklus hajrájához közeledve kijelenthetõ: sikerült a településnek elõre lépnie, s bár sajnos
nem mondhatjuk, hogy minden
tervünket
maradéktalanul
megvalósítottuk, de így is eredményes idõszakot zárhatunk –
jelentette ki Glöckner Henrik.
Mórágy polgármestere az öszszességében több százmilliós
értékû beruházások, programok tükrében példásnak nevezte a képviselõ-testület szerepvállalását, és köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítették a munkájukat. Hangsúlyozta, a fejlesztések finanszírozásához a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) nyújtotta pluszforrás jelenti a biztos hátteret, e nélkül
nem épülhetne, szépülhetne
ilyen ütemben szeretett községük. A támogatás mellett az államtól érkezõ pénzt és a pályázaton nyert összegeket is
ésszerûen használják fel. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, a sikeres konstrukcióknak köszönhetõen több fontos beruházást valósíthattak meg az elmúlt években. Példaként a Petõfi, a Kossuth és az Alkotmány
utca közötti árok rendbe tételét
emelte ki, több mint 100 milliót
fordíthattak a vízrendezésre,
amely folytatása volt az elõzõ
ciklusban megkezdett munkának. Sõt, az említett három utcában hidakat is felújítottak.
A polgármester emlékeztetett, a település fekvésébõl adódóan minden évben szembe-

Glöckner Henrik azt mondta, bár szép sikereket értek el, még bõven
van teendõ

sülniük kell vis maior helyzettel.
A beomlott pincék, partfalak
helyreállítása folyamatos feladatul szolgál az önkormányzatnak, de ezt az akadályt is
vették. A jelentõsebb lépések
közé sorolta az óvoda, valamint a polgármesteri hivatal
épületének felújítását, valamint
az intézmények elavult nyílászáróinak cseréjét is. Ez az
esztétikain
túl
anyagi

megfontolásból történt, hiszen
a jól szigetelõ ablakoknak
köszönhetõen jelentõs energia
megtakarítás érhetõ el a fûtési
szezonban. Másik pályázathoz
kapcsolódik, de szintén a
költséghatékonyságot tartja
szem elõtt, hogy napelemeket
telepítettek az iskola, a
kultúrház, az önkormányzat,
valamint a konyha épületére.
A falu fejlesztése mellett a

közösségi élet felpezsdítése, az
ott élõk összekovácsolása is
alapvetõ célja a képviselõtestületnek. Ettõl a szemlélettõl
vezérelve segítették a meglévõ
civil szervezetek mûködését és
az újak létrejöttét. Ebbe a
koncepcióba
illeszkedik
szorosan a nemrégiben átadott
Gránit Közösségi Ház, hiszen
az egyesületek támogatásához
az is hozzátartozik, hogy helyet
biztosítanak számukra. A
község központjában jött létre
az a tér is, amelyrõl ugyancsak
büszkén mesélt Glöckner
Henrik. Az árok burkolását
követõen padokat, asztalokat
és egy látványos, gránitból
készült útbaigazító táblát
helyeztek ki, amellyel nemcsak
az itt élõk, hanem a látogatók
õszinte elismerését is kivívták.
Ugyanez elmondható a
felújított sportöltözõ kapcsán is,
amely szintén közösségi célt
szolgál, mert a focisták mellett
az iskolások és a civil
szervezetek is használhatják.
Az épület rendbe tétele mellett
új klubhelyiséggel gazdagodott
a
létesítmény,
amely
tökéletesen alkalmas kisebb
rendezvények megtartására.
Mindezek mellett az utak,
járdák állagmegóvására is
nagy gondot fordítottak. Azt
pedig erkölcsi sikerként
könyvelhette el a jelenlegi
községvezetés, hogy a felvidéki
Féllel – amelyhez ezer szállal
kötõdnek – testvértelepülési
szerzõdést kötöttek.

A polgármesternek a jövõbeni feladatokat illetõen is határozott céljai vannak
– Annak ellenére, hogy sok mindent megvalósítottunk, még bõven van mit tenni a következõ
idõszakban. A Szabadság és a Petõfi utca burkolatának, illetve egyes járdaszakaszainak felújítása
az egyik legfontosabb feladat. És annak is nagyon örülnék, ha végre a Gránit fogadónkat is
befejezhetnénk, elsõ lépésben a használatba vételi engedélyt kell megszereznünk, ezt követõen
valósulhat meg a beruházás, több ütemben. Azon voltunk az elmúlt három évben, hogy pályázati
forrást szerezzünk erre, de sajnos nem jelent meg olyan kiírás, amelyhez csatlakozhattunk volna –
tette világossá Glöckner Henrik, aki azt is szívügyének tekinti, hogy belátható idõn belül új
tornateremmel gazdagodjon a helyi iskola.

2014. szeptember-október

MÕCSÉNY

Eseménydús idõszakot zárnak
JÖVÕ Továbbra is Mõcsény élhetõbbé tétele a kiemelt célkitûzés
Folya
ama
atossan szépül, épül a
völgysségi faluccska
a, kösszönhettõen az önkormányzzat és
a helyi lakossok szerepválla
alássána
ak. Így voltt ez az elmúltt
idõsszakba
an is.

Új célok
– A TETT tagjaként folyamatosan épül, szépül falucskánk;
akárcsak az eddigiekben, a
jövõben is azon leszünk, hogy
minél több támogatást biztosítsunk az itt élõknek, amelyek
révén könnyebben boldogulhatnak a mindennapok során
– összegezte Krachun Elemér,
akitõl azt is megtudtuk, hogy
határozott céllal rendelkeznek a jövõt illetõen is. Reméli,
hogy a folyamatban lévõ pályázatok mellett új kiírásokhoz
is csatlakozhatnak, amelyek
révén tovább fejleszthetik szeretett településüket.

Vizin Balázs
– Amit az önkormányzati ciklus
elején célul tûztünk ki, azt mostanra sikerült megvalósítanunk.
Az eredmények a lakosság és
a képviselõ-testület összefogásának gyümölcse – vélekedett
Krachun Elemér. Mõcsény polgármestere részletezte, folytatták, illetve befejezték a támfalépítési projektet a Béke utcában, amely fontos célt szolgál.
Akárcsak az újonnan elkészült,
gyönyörû Közösségi Ház,
amelyet elõszeretettel vesznek
igénybe a helyiek. A civil szervezetekkel összefogva megvalósult a ravatalozó felújítása, a
temetõbe pedig térkõ és padok kerültek.
A kicsik nagy örömére modern játszótérrel és focipályával is gazdagodott a község,
Palatincán pedig esõbeállót
építtetett az önkormányzat. A
térfigyelõ kamerarendszert is
beüzemelték már, amely a közbiztonság tovább erõsítését
szolgálja. Krachun Elemér hozzátette, idõközben a közvilágítás korszerûsítésére is lehetõségük nyílt, amelyet szintén
örömmel fogadott, hiszen ezáltal költséghatékonyabbá válik
a szolgáltatás.
A lakosság elismerõen szólt
az önkormányzat utcaképjavító
kezdeményezésérõl is. Kilenc
család csatlakozott a programhoz, amelyre egymillió forintot
különített el költségvetésében a
település. Ugyancsak a mostani ciklus kronológiájához tartozik, hogy az óvoda udvarán
térköves beállót alakítottak ki a
község kisbusza és teherautója
számára. Lehetõségeikhez
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Krachun Elemér: a lakossággal karöltve valósítottuk meg a programokat

mérten a közmunkaprogramban is igyekeztek részt venni,
hogy minél több embernek tudjanak segíteni. A támogatásoknál maradva a polgármester
megjegyezte, akárcsak korábban, ebben a ciklusban is biztosították a lakosoknak azokat
a szociális juttatásokat, amelyeket a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulástól (TETT) érkezõ pluszforrásnak köszönhetõen tehetnek meg. És a közösségteremtésben fontos szerepet vállaló civil szervezetek
munkáját is segítették. Mindezek mellett az utak, a járdák és

a közterületek rendbe tételére is
nagy gondot fordított a község,
hogy szebb környezetben éljenek a mõcsényiek.
A felújított központban zajlott a nagy sikert aratott augusztusi falunap is, amely a közösségteremtés jegyében szervezõdött. A helyiek úgy vélekedtek a programról: a falunap különösen fontos egy kis
közösség életében, és igaz ez
azokra a beruházásokra, kezdeményezésekre, amelyek az
elmúlt idõszakban valósultak
meg. Példaként a faluközpont
fejlesztését, a közösségi ház, a

játszótér, valamint a mellette
lévõ focipálya elkészültét hozták fel. Mindezek mellett az önkormányzat által biztosított támogatásokat is kiemelték,
amelyek minden korosztályt
érintenek. Azt mondták, településük valódi kis gyöngyszem: csendes, békés falucska,
ahol szívesen tölti napjait az
ember.
Krachun Elemér büszke arra, hogy az elmúlt 16 évben
vállaltakat – a lakossággal
karöltve – megvalósíthatta a
képviselõ-testület. Ezért, és a
falunap sikeréhez való hozzájárulásukért is köszönetet mondott a lakosoknak. Meglátása
szerint a minden eddigit felülmúló, jubileumi rendezvény jó
alapot teremtett a község jövõje érdekében történõ, tudatos
építkezéshez, amelyhez elengedhetetlen a párbeszéd és az
összefogás. De nemcsak a falunapon, hanem a település
többi rendezvényein, így a május 1-jei ünnepségen, a gyermeknapon, vagy éppen a decemberi mindenki karácsonyán is elõtérbe kerül ez a
szemlélet.

TETT HÍRLAP
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VÉMÉND

Eredményes cikluszárás
MÉRLEG Számos kezdeményezés valósult meg sikeresen Véménden
Akárccsak a TETT többi településsére, úgy Véméndre is
iga
az, hogy a társsuláss bizztossítottta plusszforráss révén tovább fejjlõdhettettt, szépülhetettt az elmúltt idõsszakba
an.
Vára
adi Jánoss polgármesster
örömmel soroltta fel az elmúltt négy év eredményeitt.
Vizin Balázs
– Már az önkormányzati ciklus
elején sikerült több fontos beruházást megvalósítanunk –
idézte fel a baranyai település
vezetõje. Kifejtette, korszerûsítették az iskola fûtését, körforgalmat alakítottak ki, a Rákóczi
utcában járdafelújítás zajlott,
míg a ravatalozónál tetõcsere.
Az iskola tetõtéri ablakainak
cseréje 2011-ben valósult meg,
akárcsak a Dózsa György utca hengerelési munkái. A körforgalom útburkolati jelei is ekkor készültek el és a térfigyelõ
kamerát is ebben az évben
szereltette fel az önkormányzat, amely egy MTZ rézsûkaszát is vásárolt.
A 2012-es évben az iskola
udvarán és az Arany János utcában aszfaltozási munkák
zajlottak, emellett két darab
motoros fûkaszát szerzett be a
település a TETT-támogatás jóvoltából, és az üvegszálas internethálózat kialakításra is elkülönítettek forrást a szolgáltatás színvonalának javítása
érdekében. A templomkert
parkosítása a 2013-as esztendõben valósult meg, ahogy az
önkormányzati lakások, az
Idõsek Napközi Otthonának,
valamint a polgármesteri hivatal festése, szigetelése, bádogos munkái. Ugyancsak ebben
az évben került sor egy vízelvezetõ árok feletti híd felújítására, a belterületi vízrendezés-
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Váradi János: eredményes és eseménydús idõszakot tudhatunk
magunk mögött

re, továbbá egy sövénynyíró,
egy motoros fûkasza és egy fûnyíró vásárlására. Két számító-

gépet is beszerzett a település
a társulás biztosította forrásból: az egyik a faluházba, a

másik az iskola konyhájára került.
2014-ben folytatódtak az
aszfaltozási munkálatok a Rákóczi és a Vörösmarty utcában. A sportpálya kisépületének-, illetve a terület vízellátásának felújítása is a cikluszáráshoz köthetõ. És ugyancsak
ebben az évben került sor egy
Merlo teleszkópos rakodógép
beszerzésére.
– A beruházások, fejlesztések mellett számos területen értünk el sikereket, köszönhetõen
az együtt gondolkodásnak, a
közös munkának. Hálás vagyok mindazoknak, akik hozzájárultak Véménd fejlesztéséhez, szeretett községünk élhetõbbé tételéhez – jegyezte meg
Váradi János, aki büszkén mesélt a település kulturális értékeirõl is. Örömmel idézte fel,
hogy a véméndi hagyományõrzõ együttesek és a civil szervezetek az elmúlt idõszakban is
példás munkát végeztek. Ezt
alátámasztva emlékeztetett,
hogy a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjjal ismerte
el a véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport kimagasló
hagyományõrzõ munkáját. A
kitüntetést a baranyai településen tartott szép gálaesten vehette át a civil szervezet.

Elismerték példás szerepvállalását
A polgármester szintén emlékezetesnek nevezte azt a közelmúltban zajlott eseményt, amelyen a
község büszkeségét köszöntötték. Hazánkban és a világban elért kimagasló munkája, valamint
Véménd jó hírének képviseletének elismeréseként díszpolgári címet adományozott a baranyai település képviselõ-testülete Horváth Istvánnak. A díjat szeptember 28-án vehette át a Magyar Állami Operaház magánénekese Váradi Jánostól, aki további sok sikert kívánt a kitüntetettnek. Horváth István nagy megtiszteltetésnek nevezte a szülõfalujától kapott díjat, azt mondta, Véménd és
az ott élõk mindig fontos marad számára.
Az Idõsek Napközi Otthonának felsõ szintjén tartott ünnepséget követõen a „Véménden éltünk”
címû, Hernai Béla múlt század elején készített kiváló fotóiból rendezett vándorkiállítást zárta be
Váradi János, majd arra invitálta a megjelenteket, hogy csatlakozzanak a falubúcsúhoz, amely
már szombaton, a hagyományos halfõzõ versennyel kezdetét vette.

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Vizin Balázs.
Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság, Árki Attila. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik kéthavonta Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.
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