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Amit négy éve 
elhatároztak
• A faluközpont kialakításá

nak megkezdése, új busz
megálló létesítése

• Új temetői kereszt felállítása
• A csapadékvízetvezet&rend- 

szer rendbetétele
• eMagyarország-pont kialakí

tása, szélessávú internet- 
hozzáférés biztosítása

• Járdaépítés
• A parkosítási program elin

dítása
• A posta egykori helyiségének 

visszavásárlása

Egyéb teljesített 
feladatok, vállalások
• Civil szervezetek támogatá

sa, közösségépítő programok 
segítése

• A helybéli idősek segítése
• A település népszerűsítése

Az új időszakra nyúló 
távlati elképzelések
• A templomrekonstrukció 

folytatása az egyházzal 
közösen; a templomkertben 
emlékpark kialakítása

• A települési vízelvezető
rendszer zárttá tétele

• A játdaépítés folytatása 11 R
• Az idősek otthonának meg

építése
• Vállalkozásélénkítési prog

ram erősítése
• A parókia épületének az egy

házzal közös hasznosítása
• Állandó postahivatal műkö

désifeltételeinek biztosítása
• A szolgáltatások színvonalá

nak javítása
• A környező falvakkal való 

együttműködés erősítése

Amit uniós segítséggel 
kívánnak megvalósítani
• A bükkszék-tetői úthoz 

vezető bekötőút rendbetétele, 
a község megközelíthetőségé
nek javítása

• Az önkormányzati úthálózat 
felújításának megkezdése

idősek otthona Az örökölt hiány dacára fejlesztésekbe kezdene az önkormányzat

-  A ciklus elején, 2002-ben, 22 
milliós hiánnyal vettem vissza 
elődömtől a hivatalt, ami első
sorban különböző hitelekből, kö
telezettségvállalásokból tevődött 
össze. Ez a hiány hihetetlen meg
terhelést jelentett a falunak, hi
szen az éves költségvetésünk 
alig 40 millió forint -  bocsájtotta 
előre Derecskéi Csaba, Bátor 
polgármestere, aki szerint mind
ez komoly kihívást jelentett az 
önkormányzat számára, még 
úgy is, hogy időközben bezárták 
a rendkívül alacsony kihasznált- 
ságú óvodát, amelyre egy évvel 
később a törvény amúgy is 
rákényszerítette volna a falu ve
zetését. Mostanra viszont sike
rült ezt a hiányt jelentős mérték
ben, pontosan 6 millió forintra 
csökkenteni.

-  Tagadhatatlan, hogy ez a hi
ány rányomta bélyegét a fejlesz
tési elképzelésekre, pedig ezek
ből sohasem voltunk híján -  tet
te hozzá a polgármester. -  Rá
adásul ezek megvalósítása pá
lyázati pénzek nélkül elképzel
hetetlen, márpedig az utóbbi 
időszakban meglehetősen szű
kösnek bizonyultak ezek a for
rások.

A fejlesztési elképzelések kö
zött említette meg a falu vezető
je a település jelképét is jelentő 
templomnak az egyházzal közö
sen történő felújítá
sának folytatását.
Miután azonban az 
ezzel kapcsolatos 
pályázatuk nem  
nyert, ezért ez a fel
adat a következő 
ciklusra marad. Si
került ugyanakkor az itt élők egy 
régi vágyát teljesíteni: újraállí
tották a korábban ledőlt temetői 
keresztet, melyet most, augusz
tus 20-án szentel fel a plébános.

-  Fontos fegyverténynek tar
tom, hogy elkezdődhetett a falu
központ kiépítése is, melynek el-

A Bátorban emelt, szent Már
tonról elnevezett templomot 
1283-ban említik első ízben a 
feljegyzések. 1764-ben, az ak
kor már szegényesnek, romos
nak és főként szűknek számí
tó templom helyett egy új fel
építéséről döntött Nyitray Gá
bor egerbocsi plébános, ám

ső lépéseként szeptemberre át
helyezzük az autóbusz-megállót, 
utána pedig -  második lépés
ként -  következhet többek kö

zött a virágosítás és 
egy szökőkút meg
építése. Továbbra is 
központi kérdés
ként kezeljük a víz
elvezető-rendszer  
zárttá tételét, amit 
pályázati pénzből 

szeretnénk megoldani. Ugyan
csak régi problémája az itt élők
nek a bekötőút állapota: ennek 
felújításáért régóta lobbizunk, s 
mostanra már elodázhatatlan 
feladattá vált. Feltétlenül szólni 
kell egy, a település életét, jövő
jét alapvetően meghatározó be-

pénz hiányában az építkezés 
csak 1775-ben kezdődhetett 
el, s bár 1779-ben már rész
ben használhatóvá tették, a 
belső berendezése csak 1782 
után készült el. Az új temp
lom védőszentje szent imre 
lett. A település sziluettjét 
messziről is meghatározó

ruházásról is: a közelmúltban 
megkezdődhetett annak a me
gyei szinten is egyedülálló idő
sek otthonának a megépítése, 
amely lakóparkszerű elhelye
zést és világszínvonalú szolgál
tatást nyújt majd az ide költözők 
számára. Meghatározó ez a be
ruházás Bátor életében, hiszen 
túl azon, hogy"munkahelyeket 
teremt, tovább növeli a falu is
mertségét. Éppen ezért értetle
nül állok sokadmagammal 
együtt a jelenség előtt: vannak, 
akik nem átallanak nemtelen 
eszközökhöz nyúlni, hogy aka
dályozzák a beruházás mielőbbi 
megvalósulását, ami által súlyos 
milliókat vesznek ki az önkor
mányzat kasszájából.

későbarokk templom legutób
bi renoválásához 1993-ban fo
gott hozzá az egyház: főként 
támogatásokból, külßldi ado
mányokból sikerült felújítani 
a tetőt és lefesteni a tornyot. A 
folytatásra -  források hiányá
ban - azonban ez idáig nem 
volt mód.

Akire ebben 
a ciklusban 
büszkék lehetnek
Már több mint negyedszázada, 
1980-tól látja el Bátor és a két 
szomszédos település, Egerbocs, 
valamint Hevesaranyos körzeti 
orvosi, utóbb, 1990-től házior
vosi feladatait dr . kun Márta. 
aki munkájáról azt vallja: a 
gyógyítás minden pillanata 
öröm a számára.
-  Gyakran mondják az embe
rek, hogy az olyan apró falvak
ban, mint amilyenek az itteniek 
is, komoly hátrányt jelent az el
öregedő népesség. Pedig ennek 
a jelenségnek van pozitív olda
la is: a magas életkort meg is 
kell élni, amihez pedig hozzá
tartozik, a csodálatos környezet 
mellett, az egészség, az egészsé
ges életmód is -  válaszolja arra 
a kérdésre, hogy mit tekint a 
legnagyobb szakmai sikerének. 
Persze -  folytatja -  nem kisebb 
fegyvertény az sem, hogy sike
rült elérni: a fiatalok ne akarja
nak mindenáron elköltözni in
nen, hiszen a ma már nélkülöz
hetetlen infrastrukturális háló
zatok megléte mellett a szolgál
tatások, így az orvosi ellátás 
milyensége is lényeges szem
pont a lakhely megválasztásá-

Á gyógyítás minden pillanata örö
met jelent számomra

nál. Talán ez is közrejátszik ab
ban, hogy Bátor lélekszáma a 
kedvezőtlen külső hatások da
cára sem csökken az utóbbi 
időben, s az itt épülő új házak 
is azt mutatják, az emberek 
bíznak a faluban, az itteni kö
zösségben.
-  Meggyőződésem, ahhoz, hogy 
örömmel tudjuk élni az életün
ket, többek között elengedhetet
len az egészséges életmód, ám 
e téren még szükség van a 
szemléletformálásra, ami állan
dó kihívást jelent számomra - 
teszi hozzá.

■ Sikerült az 
elődtől örökölt 
jelentős hiányt 
mostanra 6 mil
lió forintra 
csökkenteni.

A több évszázados későbarokk templom, mint falujelkép

Előnyére változott-e az a település, ahol ön jelenleg él?
helybeliek  vélem énye  Az ide látogatók is teljes elismeréssel szólhatnak erről a községről, ahol minden elérhető
TÜSKE EMIL 
NYUGDÍJAS

-  Mindenképpen előnyére válto
zott a település, hiszen -  ha nem 
is látványosan -  de azért jól tet
ten érhető a fejlődés. Ráadásul, a 
foglalkoztatási gondokat is eny
híthetik az olyan jövőbe mutató 
fejlesztések, mint amilyen az 
idősek otthona megépítése, de 
itt kell megemlíteni a korábban 
eladott posta helyiségének az 
önkormányzat által történt visz- 
szavásárlását is, lévén ezzel re
mény nyílik arra, hogy ismét 
helyben működhessen ez a szol
gáltatás is. Azt gondolom, Bátor
-  a nehézség ellenére -  vonzó 
körülményeket tud biztosítani

Jól tetten érhető a fejlődés az utób
bi időszakban

az itt élők számára, s ebben a 
természeti adottságok mellett 
nagy szerepe van az önkormány
zatnak is. Ám arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy a bátoriak 
is sokat áldoztak azért, hogy 
szép arcát mutathassa a falu.

MARIÁN ATTILA 
VÁLLALKOZÓ

-  Jómagam látványos fejlődést 
nem tapasztalok a faluban, ezen 
talán csak a leendő idősek ottho
na változtathatna. Lehet szépíte
ni a dolgokon, de attól tartok, ko
moly előrelépésre nincs is iga
zán mód. Be kell látni: az önkor
mányzat is tehetetlen a szüksé
ges anyagi források megléte nél
kül, talán csak pályázati forrá
sokból van remény arra, hogy je
lentősebb fejlesztésekre egyálta
lán esélye legyen a településnek. 
Vállalkozóként is csak azt látom, 
hogy egyre kevesebb pénzük 
van az embereknek. Szerencsé
re, a közműfejlesztésekkel idő-

Komoly előrelépésre nincs is iga
zán mód

ben elkészült a község, így leg
alább ezek nem lehetnek gátjai 
a fejlődésnek. Pozitívumként 
könyvelem el ugyanakkor, hogy 
a fiatalok számára azért vannak 
helyben is kikapcsolódási lehe
tőségek.

BARNA JÓZSEFNÉ 
NYUGDÍJAS

-  Újdonsült nyugdíjasként és a 
nehézségek ellenére is csak azt 
mondhatom: jó irányban halad
nak a település dolgai, s minden
képpen a falu javát szolgálja az 
épülő idősek otthona is. Éppen 
ezért remélem, mihamarabb 
egyenesbe fordulnak ott is a dol
gok. Persze, vannak még hiá
nyosságok, így például jó lenne, 
ha valaki jobban összefogná a fi
atalokat, hogy ők is jobban oda
figyeljenek a hagyományőrzés
re. Bár minden elérhető már a fa
luban, sok gondunk van a 
MobilPostával, ezért jó lenne, ha 
ismét egy állandó postahivatal

Jó lenne, ha valaki jobban össze
fogná a fiatalokat

működhetne itt. Úgy gondolom, 
bárki idegen is jöjjön ide, csak 
elism eréssel szólhat Bátorról, 
igaz, a bevezető utak állapota 
igen siralmas. És talán egy ki
csit nagyobb áruválaszték is el- 
kélne a boltban.

*S I 4 t


