Beszámoló az önkormányzat szemszögéből a 2020. évről.
Kedves Fekediek!
Így az év vége felé számot kell adnunk arról, hogy mi történt velünk az esztendő során. Ahogy ezt a
családok otthon megteszik, így az önkormányzat is visszatekint, és számba veszi az elért
eredményeket és beszámol egész éves munkájáról.
Idén egy rendkívüli évet tudhatunk magunk mögött, ami a világjárványból adódott, a tavaszi
lezárások és a kissé szabadabb nyár után az őszi második hullám sem tette egyszerűvé életünket.
Nagyban segített ennek a helyzetnek a kezelésében a falugondnoki szolgálat és a házi segítségnyújtás
zavartalan működése.
Amennyiben a rendezvényeket tekintjük, akkor február elsejével egy új kezdeményezés indult el az
ún. Demizson klub, ahol egy felkért előadó beszél arról, hogy mit jelent neki Feked. A közösségi
disznóölés a Stifolder Fesztiválra való készülődés jegyében még zavartalanul telt, illetve még néhány
program a kultúrházban, aztán a Nőnapi bállal a tavaszi programok be is fejeződtek. Pünkösdhétfőn
indult újra a közösségi élet egy kirándulással, majd folytatódtak a Demizson klub előadásai, ahol egyik
alkalommal meglepetés operaénekesek is felléptek. A hagyományos Fekedi tábor júniusban került
megrendezésre, majd ősszel a gyerekek esztergomi kiránduláson is részt vettek. Zarándokút is
színesítette a programot, majd a nyár derekán kerékpártúrát szerveztünk Császártöltésre, és több
kiállítást is szerveztünk a kultúrházban. Az autómentes nap keretében akadályverseny volt a
gyerekeknek. A plébániakert sok rendezvénynek adott helyt, itt volt az újonnan megalakult zenekar
első nyílt próbája, amikor az érdeklődőket saját juhászatunkból származó birkapörkölttel vendégeltük
meg. Csatlakoztunk országos kezdeményezésekhez: Kultúrházak éjjel-nappal, Házasság hete, Ars
Sacra, és több hagyományos egyházi ünnepet éltünk újra. Új programsorozat indult a lakóhelyünk
jobb megismerésért, ovimozi, úszásoktatás kicsiknek, nyárzáró gyerekdélután, zenetarisznya
gyerekeknek, kürtőskalács sütés és különböző sportprogramok is itt zajlottak. Veterán autó találkozó,
rétessütés, táncházak, és szinte sorolni sem lehet a programokat, amit e rendkívüli év ellenére is
sikerült megszervezni. A honlapunk hetente többször frissült, ahol olvashatók Fekedről szóló
diplomamunkák is, valamint egy szótár is készül a nyelvjárásunkról.
Mindez azért válhatott lehetővé, mert tavaly egy sikeres pályázat eredményeként alkalmazni tudtunk
egy főt, aki ezeket a kulturális programokat szervezte. Sajnos ennek ellenére a legnagyobb
rendezvényünk a Stifolder Fesztivál elmaradt, és így jártunk a Márton napi búcsúval is, mivel ezek
időpontjában országos korlátozások voltak érvényben.
Néhány gondolat a közösségi élet más területeiről: Több társadalmi munkát szerveztünk, először a
falu északi részében, a funkcióját vesztett vadkerítést bontottuk el közel egy kilométer hosszú
szakaszon, majd kisebb csoportok tevékenykedtek a település különböző területein, melyet a Baráti
Kör szokásos társadalmi munkája követett. Ősszel a tanösvény táblái lettek újra lekezelve. Biztosan
történtek még egyéni akciók is, amiket nem emeltem ki. Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy lakóhelyünk vonzóbb és élhetőbb legyen.
A nyár elején hozta meg a képviselőtestület az egyik legnehezebb döntését, mégpedig a nyertes
szenyvízkezelési pályázatot visszavontuk és újat nyújtottunk be. Ennek az okáról már sok
tájékoztatást adtunk, de röviden még egyszer ismertetem. Tavaly októberben jött a pozitív döntés a
kérelmünkről, de a rendelkezésre álló forrás nem volt elegendő a projekt megvalósításához. Április

végén a kormány módosította a feltételeket és megduplázta a támogatás mértékét. Sajnos csak az
újonnan beadott pályázatokra érvényesek az új feltételek, így sok tárgyalás megbeszélés,
gondolkodás, lobbizás után úgy döntöttünk, hogy új pályázatot nyújtunk be. Sajnos jelenleg még
mindig nincs pozitív válasz, de bízunk benne, hogy mielőbb a nyertesek között tudhatjuk magunkat.
Más területen viszont elindultak a beruházások és több munka be is fejeződött. A Magyar Falu
Program keretében megújult a kultúrház déli szárnya, a nagy terem villamos hálózata és rengeteg
eszközt szereztünk be a konyha felszereléséhez, sport és szabadidős eszközökkel is gazdagodtunk.
Ugyanez a program biztosított néhány millió forintért orvosi eszközöket. Hosszú évek vágya teljesült
be a plébánia megvásárlásával, aminek a vételárát az egyház a templom felújítására fordíthatja. A ház
két szobáját átépítettük apartmanná, így korszerűbb és komfortosabb szállást tudunk biztosítani az
ideérkezőknek. A plébánia kert teljes felújítása megtörtént, de kisebb simítások áthúzódnak a
következő évre, mint a sportpálya körüli labdafogó háló felszerelése és a tocsogó befejezése,
valamint a parkosítás véglegesítése. Itt a TETT források felhasználása mellett egy Leader pályázat is
segítségünkre volt. A következő évre húzódik a sportpark kiépítése, amely szintén a Magyar Falu
Program segítségével jön létre, mint ahogy a temetőben az urnahelyek bővítése és a parkoló
kialakítása is. A tájház melléképületeinek felújítása befejeződött és egy újabb nyertes pályázat a
lakóépület korhű felújítását biztosítja. Az egyik leglátványosabb építés a kultúrházzal szemben zajlik,
ahol az önkormányzati járművek, gépek számára garázsokat alakítunk ki a TETT források
felhasználásával. Néhány külterületi út javítása is sorra került elsősorban Erdősmecske felé, és a
faluból északra kivezető útnak elkezdődött a rendezése. A záportározó körül látványos tereprendezés
valósult meg, de még sok munka van hátra, hogy valóban vonzó terület legyen a kikapcsolódásra. Új
turistaút került kijelölésre (Stációk Meditációk), amely szintén régi tervünk volt.
Egyéb eszközbeszerzésre is futotta, elsősorban a közmunka program keretein belül a juhok
takarmányozásához: kaszát és rendsodrót sikerült vásárolnunk, majd néhány kisebb értékű gépet is
beszereztünk, ami a munkák megkönnyítését szolgálja. A program során öt főt foglalkoztatunk, akik a
nyáj ellátása mellett a konyhakertet is művelik, illetve a település fenntartásban is számíthatunk a
munkájukra.
A hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása sem úgy történt idén, mint ahogy azt elképzeltük, de a
lehető legtöbbet próbáltuk kihozni a helyzetből. Sajnos a külföldi kapcsolatok a járvány miatt
takaréklángon égnek, a látogatások elmaradtak. Hazai kapcsolataink a TETT, a Mohácsi és a
Pécsváradi kistérséggel szinte a szokásos módon történtek, csak sok esetben az online térre
helyeződtek át, úgy ahogy a környék településeivel is. A TETT által létrehozott lakossági ellenőrző
csoport a beszállítások elmaradásával ellenőrzéseket sem végzett, de ők is többször találkoztak az
interneten keresztül Bagdy László vezetésével.
Az év során sajnos három polgárunk elhunyt, de két gyermek születésének örülhettünk és két család
költözött hozzánk, illetve újabb család vásárolt telket építkezés céljából, ami talán remény arra, hogy
a hosszú évekkel ezelőtt bevezetett családtámogatások révbe érnek és a lakosság létszáma
gyarapodásnak indul.
Köszönjük mindenkinek az egész évben végzett áldozatos tevékenységét, a településen végzett
munkáját.
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