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BÁTASZÉK Egy „mini” ipari park létesül Bátaszéken, amely beruházás az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elõirányzatból vissza nem térí-
tendõ 100 százalékos támogatásból valósul meg, nettó 267 091 339 Ft értékben.8

BÁTAAPÁTI Különleges volt az idei szüreti mulatság Báta-
apátiban, hiszen kiegészült a fennállásának 20. évfordulóját ün-
neplõ Aranyfácán Néptánc Egyesület jubileumával. 2

Ipari parkot hoznak létre Jubileumot ünnepeltek

Ahogyan országszerte számos város és község, úgy a TETT tagtelepülései közül is többen csatlakoztak az Európai Mobilitási Hét Autómentes napjának
programjaihoz. Idén is kerékpártúra indult Bátaszékrõl, illetve Pécsváradról Véménd irányába, ugyanakkor Bátaszéken, Fekeden és Véménden is
sportos, játékos programokkal várták az érdeklõdõket ezen a napon. 2., 3., 8. OLDAL

Több településen népszerûsítették 
az autómentes közlekedést

Több településen népszerûsítették 
az autómentes közlekedést

TTööbbbb tteelleeppüülléésseenn nnééppsszzeerrûûssíítteettttéékk 
aazz aauuttóómmeenntteess kköözzlleekkeeddéésstt
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VÉMÉND Negyedik alkalommal, és újra nagy
sikerrel szervezte meg Véménd szeptember
23-án az Európai Mobilitási Hét Autómentes
napján a „Tekerjünk, hogy tekerhessünk!” bicik-
litúrát. A környezõ 16 településsel együtt hívták
fel a figyelmet az Autómentes napra, és annak
környezetvédelmi, egészségügyi hatásaira.

A projekt további célja, hogy a Pécsvárad-
Bátaszék közötti régi, használaton kívüli vas-
úti pálya útvonalán tervezett kerékpárút meg-
valósulásának fontosságára irányítsák a dön-
téshozók figyelmét.

Programjaik között szerepelt egy biciklitú-
ra, mely két irányból indult. Az egyik kiinduló-
pont Bátaszék, a másik Pécsvárad, a túrák
végpontja pedig Véménd volt. A településen

ezen felül a délelõtt folyamán kismotoros, fu-
tóbiciklis felvonulást szerveztek a gyermekek-
nek, délután pedig érdekes, sportos progra-
mokkal várták vendégeiket, majd kihirdették a
rajzverseny nyerteseit. Óvodás kategóriában
Fekete Emília, Horváth Zselyke, Huri Zalán, az
1-2. osztályosok között Bátor Zoé, a 3-4-
osztályosoknál Jordán Panna, Sümegi Botond,
Vörös Kristóf, az 5-6. osztályos indulók közül
Leffler Kristóf, Schalkhammer Nóra, a 7-8. osz-
tályos alkotók sorában pedig Baumgärtner
Bálint munkáját ítélték a legjobbnak.

Az eseményre regisztráltak között kisorsol-
tak három értékes ajándékot. A fõnyeremény
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
jóvoltából egy Gepida kerékpár volt.  

BÁTAAPÁTI Különleges volt az idei szüreti mu-
latság Bátaapátiban, hiszen kiegészült a fenn-
állásának 20. évfordulóját ünneplõ Aranyfá-
cán Néptánc Egyesület jubileumával. A ha-
gyományoknak megfelelõen a bíró és a bíróné
kikérésével indult az ünnepi program a faluban
szeptember 29-én, kora délután. A szerepeket
Kasler László és felesége alakította.

A nagy érdeklõdés mellett zajlott szüreti
felvonulás a közösségi házhoz érkezett vissza,
amelynek udvarán felállított sátorban mutat-
ta be az egyesület az egykori, alapító tánco-
sokkal karöltve a jeles alkalomra összeállított
mûsorcsokrát.

A vendégeket Darabos Józsefné, az egye-
sület alapító elnöke, Bátaapáti polgármeste-
re, majd Vizin Balázs, a program mûsorveze-
tõje köszöntötte. A rendezvény során fellépett
a Pyrgos Görög Tánc Együttes és a Sihell Ferry
& Henna, a nap sztárvendégei. A programot
– a támogatóknak köszönhetõen – tombola-
sorsolás gazdagította, majd éjjelig tartó bál
zárta. Összességében a kevéssé kedvezõ idõ-
járás ellenére is egy remek hangulatú, szá-
mos érdeklõdõt vonzó programot bonyolítot-
tak le a településen.

Az együttes 1998-ban alakult meg, 35 tag-
gal kezdte meg a mûködését. A sárközi és

egyéb dél-du-
nántúli táncokat
kezdetben Tóth Il-
dikó, majd Fábi-
án Elvira, késõbb
pedig Farkas Ti-
bor tanította be a
csoportnak. Szá-
mos hazai és ha-
táron túli telepü-
lésen mutatták be
koreográfiáikat,
arany és ezüst mi-
nõsítést is szerez-
tek. Jelenleg húsz
táncosa van a
csoportnak, fo-
lyamatosan vár-
ják az utánpótlás
jelentkezését.

Autómentes napot tartottak Bemutatták
a véméndi

fürjest
VÉMÉND Szeptember 14-15-én Véménd is képvi-
seltette magát – immár második alkalommal – a
Belügyminisztérium szervezésében lezajlott IV. Or-
szágos Közfoglalkoztatási Kiállításon a budapes-
ti Millenáris Parkban. A település a helyben mû-
ködõ tésztaüzemben megtermelt, kizárólag fürjto-
jásból készült száraztésztával mutatkozott be.

A „Véméndi Fürjes” üzemben tavaly decem-
ber óta folyamatos a termelés, amely 5 fõ foglal-
koztatását biztosítja. A válogatott fürjtojásból je-
lenleg nyolc tésztafajtát gyártanak, melyeket a ki-
állításon is bemutattak (Aranyhaj, Fusilli, Hosszú-
metélt, Kagyló tészta, Kisszarvacska, Spagetti,
Szarvacska, Szélesmetélt). Terveik között szerepel
a mai igényeknek megfelelõ szénhidrátcsökken-
tett, valamint teljes kiõrlésû lisztbõl készült tészták
gyártása is.

AZ AARANYFÁCÁN JJUBILEUMÁT IIS 
ÜNNEPELTÉK AA SSZÜRETI MMULATSÁGON

Fotó: Beküldött kép

Nyugdíjasok
találkoztak

BÁTAAPÁTI A Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas
Egyletet látta vendégül nemrég a Bátaapáti
Nyugdíjas Klub. Zele Andrásné, az utóbbi szer-
vezet elnöke elmondta, mintegy évtizedes kapcso-
lat van a két csoport között, és minden évben
vendégül látják egymást. Ez alkalommal a han-
gulatot az elnök, valamint Darabos Józsefné,
Bátaapáti polgármestere köszöntõjét követõen
az Aranyfácán Néptánc Egyesület alapozta meg
énekes táncos produkcióval, köztük egy az alkal-
mon debütáló elõadással. Oly nagy sikert arat-
tak, hogy a fogékony közönség állva tapsolta
meg õket, de volt olyan dal is, amelyet a fellépõk-
kel együtt énekeltek. A szívélyes vendéglátás ma-
gában foglalt egy vacsorát, amely során többek
között remek házi süteményekkel és frissítõkkel ké-
nyeztették a látogatókat. A programot dr. Bozsolik
Róbert, Bátaszék polgármestere is megtisztelte
jelenlétével.

FFoottóó:: BBeekküüllddöötttt kkéépp

Az Aranyfácán Néptánc Egyesület számos helyi programot tesz színe-

sebbé, nemég felléptek a Bátaapáti Nyugdíjas Klub rendezvényén is
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FEKED A hagyományainak meg-
felelõen idén is kirándulást szerve-
zett a Fekedi Szülõföldünk Baráti
Kör. Ez alkalommal Szarajevó és
Mostar volt az úti cél – tudatta
Tillmann Péter polgármester. A
szervezet legnagyobb népszerû-
ségnek örvendõ programján idén
is hatvanan vettek részt, nagyobb-
részt elszármazottak. A jól sikerült
utazás elsõ napján sétáltak Szara-
jevóban, megtekintették a Latin-hi-
dat, múzeumlátogatáson vettek
részt. Mostarnál a Buna folyó for-
rását, egy török dervis kolostort, az
Öreg-hidat nézték meg, felfedez-
ték a piacot, a város horvát és bos-
nyák oldalát. Hazafelé tartva meg-
álltak a neretvai csata helyszínén
és megcsodálták a Jajce-vízesést is.
A település vezetõje
hangsúlyozta, a kirándu-
lás kedvezõ tapasztalata,
hogy az elszármazottak
gyermekei, unokái, tehát
az újabb generációk is
részt vettek rajta, ami biz-
tató arra való tekintettel,
hogy a faluhoz való kötõ-
désük fennmarad.

***
Idén is részt vett az Autó-
mentes nap programjain
Feked. Egyrészt csatlakoz-
tak a Pécsváradtól
Véméndig vezetõ kerékpáros túrá-
hoz, amelynek egyik állomásaként
meg is vendégelték a bringásokat.
Ugyanakkor több mint 300 ezer
forintot nyert az önkormányzat

önálló, kapcsolódó program szer-
vezésére, melynek keretében az ér-
deklõdõket sportos, ügyességi ve-
télkedõvel várták. A résztvevõknek
közlekedésbiztonsági eszközöket,
felszereléseket adtak ajándékba.

***
Októberben tartot-
ták meg a település-
rendezési koncepció
záró lakossági fóru-
mát. Ezzel másfél
éves munka lezárá-
sához értek köze-
lebb, már csak né-
hány apróbb módo-
sítást kell eszközölni-
ük a dokumentumon
a képviselõ-testület-
tel. Fontos, hogy ez a
terv is tartalmazza

azokat az elõírásokat, amelyeknek
köszönhetõen a település arculata
megmaradhatott jelenlegi formájá-
ban. A cél most is a meglévõ érté-
kek védelme és megõrzése volt.

***
A pécsi püspökségre is
ellátogattak a telepü-
lés képviselõi a temp-
lom felújításának
ügyében – tudatta
Feked polgármestere.
Alapvetõen az elmúlt
években elvégzett
munkáknak köszönhe-
tõen a templom jó álla-
potban van. Egyedül a
belsõ festés nem telje-
sen megoldott, hiá-
nyoznak a faldíszíté-
sek, amelyek valami-
kor ékesítették. Mivel
nem maradtak olyan
értékelhetõ maradvá-

nyok, amelyeket érdemes lenne
restaurálni, ezért Mészáros
György festõmûvész készített új ter-
veket. Ezek megvalósításához a tu-
lajdonosi jogokat képviselõ püs-
pökségnek is hozzá kell járulnia,
ezt követõen indulhat az engedé-
lyezési folyamat. Bíznak benne,
hogy jövõre már lesz, ami elkészül-
het a munkából. A kivitelezést sza-
kaszolniuk kell, mert az önerõbõl,
adományokból megvalósuló be-
ruházás nagyon költségigényes.
Remélik késõbb még több támoga-
tót sikerült majd az ügy mellé állí-
taniuk.

***
A falu beruházásainak, program-
jainak megvalósulásában nagy se-
gítséget jelent a TETT támogatása.

MŐCSÉNY Az elsõ házától a köz-
pontig teljes egészében megújult
Zsibrik fõutcájának burkolata a
Belügyminisztériumtól kapott, ta-
valy decemberben odaítélt 12,3
millió forintos támogatásból, va-
lamint a hozzáadott közel 2,2 mil-
lió forintos önerõbõl - tájékoztatott
Krachun Elemér Mõcsény polgár-
mestere. A közigazgatásilag
Mõcsényhez tartozó településen
jelenleg hat család él, és ott mûkö-
dik a Kallódó Ifjúságot Mentõ
Misszió. A faluba vezetõ külterüle-
ti, kerékpárútnak minõsülõ szakasz
legkritikusabb helyein az önkor-
mányzat önerõbõl, mintegy 825
ezer forintból végeztetett el javítá-
si, kátyúzási munkákat. A késõbbi-
ekben, ha lesz rá pályázati lehe-
tõség, beadják támogatási kérel-
müket a zsibriki járdák felújításá-
ra is.

Megkezdõdött a település ár-
kainak tisztítása, helyreállítása,

amely megközelítõen két kilométe-
ren jelent beavatkozást. Ezen be-
lül 130 méteren betonburkolatot is
kap a csapadékvíz elvezetõ me-
der, továbbá három hidat is újjáé-
pítenek, valamint rendezik az út-
padkát. A Rákóczi utcán a Rózsa-

domb utca sarkától az Ifjúság ut-
cáig térköves járdát építenek, ahol
támfal van, ott korláttal. A Rózsa-
domb utcában a csatornázás mi-
att leszakadt, mintegy 40 méteres
szakaszon az aszfaltot is felújítják.
A TETT támogatásból megvalósu-

ló beruházás teljes költsége 17,2
millió forint.

Már megkezdõdött a TOP pá-
lyázaton nyert 42,3 millió forint tá-
mogatásnak köszönhetõen az ön-
kormányzatnak és az orvosi rende-
lõnek helyet adó épület felújítása.
Az energetikai korszerûsítés kere-
tében lecserélik a nyílászárókat,
hõszigetelik a külsõ falakat, az
elektromos hálózatot és a fûtési
rendszert is korszerûsítik, aka-
dálymentesítik az épületet, napele-
meket helyeznek üzembe.

Mindent összevetve az idei fej-
lesztési beruházások közel 75 millió
forintot tesznek ki, ami igen jelentõs
összeg Mõcsény nagyságához
mérten. Bíznak benne, hogy a meg-
kezdett munkát jövõre hasonlóan
sikeresen tudják folytatni, többek
között a felszíni vízelvezetõ árkok
további burkolásával, és már a fel-
újított hivatalban intézve a község
ügyeit, fogadva a lakosságot.

Jelentõs összeget fordíthattak fejlesztésre

Az elszármazottakkal kirándultak, kezdeményezik
a templom falfestményeinek elkészítését

Az elszármazottakkal kirándultak, kezdeményezik
a templom falfestményeinek elkészítését

FFoottóó:: BBeekküüllddöötttt kkéépp

FFoottóó:: BBeekküüllddöötttt kkéépp
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AA nnaaggyyoonn kkiiss aakkttiivviittáássúú rraaddiiooaakkttíívv hhuull-
llaaddéékkookk oosszzttáállyyáávvaall bbõõvvüülltt aa rraaddiioo-
aakkttíívv hhuullllaaddéékkookk kköörree.. AAzz iiddeessoorroollhhaa-
ttóó aannyyaaggookk aa jjöövvõõbbeenn ggaazzddaassáággoo-
ssaabbbbaann lleesszznneekk ttáárroollhhaattóókk mmiinnddaadd-
ddiigg,, aammíígg ssuuggáárrvvééddeellmmii sszzeemmppoonnttbbóóll
vveesszzééllyytteelleenneekkkkéé vváállnnaakk.. AAzz úújj kkaatteeggóó-
rriiáátt aazz iioonniizzáállóó ssuuggáárrzzáássvvééddeelleemmrrõõll
sszzóóllóó,, 22001155-ööss kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett 22001188..
mmáárrcciiuuss 11-jjéénn éélleettbbee llééppeetttt mmeelllléékklleettee
vveezzeettttee bbee..

A radioaktív hulladékoknak korábban
két csoportja volt. A nagy aktivitású
hulladékok esetében a hõtermelést a
tárolásnál figyelembe kell venni, ilye-
nek a Paksi Atomerõmû kiégett fûtõ-
kazettái.

A többi, a sugárzásmentességi szin-
tet meghaladó hulladék a kis és köze-
pes aktivitású kategóriába tartozott.

AA  rraaddiiooaakkttíívv  hhuullllaaddéékkookk
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úújj  kkaatteeggóórriiáájjaa
Az új szabályozás szerint nagyon kis

aktivitásúnak minõsülnek azok a hulla-
dékok, amelyekben csak a harminc év-
nél rövidebb felezési idejû radioaktív
izotópok koncentrációja haladja meg a
felszabadítható radioaktív hulladékok-
ra vonatkozó korlátokat.

Jelenleg a kis aktivitású hulladékok
egy része nagyon kis aktivitású hulladék,
például elszennyezõdött munkaruha, ci-
põvédõ fólia, szerszám. A nemzetközi
tapasztalatok alapján a legtöbb na-
gyon kis aktivitású hulladék a nukleáris
létesítmények leszerelésekor keletkezik:
olyan beton- és fémelemek, amelyek a
radioaktív közeggel érintkeznek,
dekontaminálásuk és leszerelésük után
radioaktivitásuk kis mértékben megha-
ladja a felszabadítható radioaktív hul-
ladékokra vonatkozó követelményeket.

A kiégett üzemanyag és a radioak-
tív hulladék kezelésére vonatkozó nem-
zeti program szerint a Paksi Atomerõ-
mû leszerelése 2062-ben kezdõdik. A
program becslése szerint összesen 27
ezer köbméter radioaktív hulladék ke-
letkezik, amelybõl várhatóan mintegy
22 ezer köbméter lesz nagyon kis akti-
vitású.

Ma Magyarországon két jelenleg
üzemelõ radioaktívhulladék-tároló is al-
kalmas a nagyon kis aktivitású hulladé-
kok elhelyezésére, azonban a hulladé-
kos nemzeti stratégia, amely alapján a
nemzeti program készült, azt a célt szol-
gálja, hogy ezeket az anyagokat a jö-
võben egyszerûbb, külön erre a célra ki-
alakított tárolóban helyezhessék el.
Amennyiben szükség lesz egy ilyen tá-
rolóra, annak létesítése és üzemelteté-
se a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kft. feladata lesz. Ezek a típusú tárolók
már évtizedek óta biztonságosan üze-
melnek például Spanyolországban és
Franciaországban, és a biztonság szín-
vonalának megtartása mellett sokkal
költséghatékonyabb mûszaki megoldást
jelentenek a nagyon kis aktivitású hul-
ladékok végleges elhelyezésére.

Jelenleg a bátaapáti Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló a Paksi Atomerõ-
mûben keletkezõ kis és közepes aktivi-
tású hulladékokat, a Püspökszilágy és
Kisnémedi határán mûködõ Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló a radio-
aktív anyagok egyéb alkalmazási terü-
letein – az egészségügyben, kutatás-
ban mezõgazdaságban és az iparban
– képzõdõ hulladékokat fogadja.
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ÓFALU Október 11-én a gyönyörû napsüté-
ses õszi idõben egy pécsi nyugdíjas csoport
tartott Ófalu felé. Megadták a módját a ki-
rándulásnak: Mecseknádasdtól gyalog sé-
táltak el a faluig, ahol a meghirdetett inte-
raktív sétán terveztek részt venni. Mind több,
elsõsorban német nemzetiségû kötõdésû
csoport él a lehetõséggel – van úgy, hogy
heti négy csoport is megfordul a faluban –
és látogat el a településre, hogy részt vegyen
a programon, amely  magában foglalja a
hagyományos sóskifli készítését, a német
nemzetiségi tájház, valamint a római katoli-
kus templom megtekintését. Ezen felül a ven-
dégek megismerkedhetnek a székfonás mikéntjével,
bepillantást nyernek a bölcsõde és az óvoda mû-
ködésébe, valamint egy finom ebédet is kapnak.
Sportolásra is van lehetõség, ki lehet próbálni pél-

dául a település régi tekepályáját. A tapasztalatok
szerint a kisebbek körében elsõsorban a sóskifli ké-
szítése népszerû, míg az idõsebbek érdeklõdését a
székfonás és a 113 éves római katolikus templom kel-
ti fel.

Mûködik 
a mini bölcsõde

ÓFALU Az engedélyek birtokában hét gyermekkel megin-
dulhatott az ófalui mini bölcsõde mûködése szeptemberben
– közölte Bechli Erzsébet polgármester. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a vonatkozó jogszabályok változása mi-
att az óvodával összevontan nem tarthatták fenn tovább
az intézményt, ezért külön bölcsõdét alakítottak ki. Mindezt
önerõbõl. Immár egy hangulatos kis épületrészben, az óvo-
da mellett, egy minden vonatkozó elõírásnak megfelelõ
helyen fogadhatják az apróságokat hathónapos kortól
egészen hároméves korig. A mûködés mind személyi, mind
eszközbeli feltételeit tekintve biztosított, valamint az óvodai
konyha révén az élelmezés is megoldott helyben.

MŐCSÉNY A vártnál jobban alakul a
június végén megnyílt önkormányzati
üzemeltetésû kisbolt forgalma Mõ-
csényben. Törõné Jánosik Anita üzletve-
zetõ elmondta, legjobban a napi fo-
gyasztási cikkeket viszik a vásárlók, akik
között a helybeliek mellett egyre inkább
ott vannak a környéken dolgozó, fõként
reggeliért betérõ munkások is. Igyekez-
nek a választékot mind jobban a keres-
lethez igazítani, hamar beszerzik azt,
amire igény van, ugyanakkor bõvítenék

is az árukészletet. Az üzlet három hely-
beli asszonynak ad munkalehetõséget,
kettejük bérét a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap finanszírozza.

Szintén beindult a szomszédos, ugyan-
csak önkormányzati üzemeltetésû presz-
szó, amely kulturált találkozási, megpihe-
nési lehetõséget jelent a helybeliek és be-
térõk számára. Tervezik, hogy itt is bõvítik
a kínálatot, az évszak változásának meg-
felelõen például forralt borral és kapu-
csínóval is várják majd a vendégeket.

AAAA  vvvváááárrrrttttnnnnáááállll   iiiissss  nnnnaaaaggggyyyyoooobbbbbbbb  aaaa  mmmmõõõõccccsssséééénnnnyyyyiiii
öööönnnnkkkkoooorrrrmmmmáááánnnnyyyyzzzzaaaatttt iiii   bbbboooollll tttt   ffffoooorrrrggggaaaallllmmmmaaaa

NNaaggyy  aazz  éérrddeekkllõõddééss  aazz  óóffaalluuii
iinntteerraakkttíívv  ssééttaa  iirráánntt
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MÓRÁGY Több mint negyven éves múltra tekint-
het vissza a Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes, hiszen 1976 nyarán alakult meg
a tánccsoport Glöckner János és felesége veze-
tésével. Hagyományõrzõ egyesület lévén olyan
régi helyi hagyományokat dolgoztak fel és állí-
tottak színpadra, mint például a lakodalom, a far-
sang, a búcsú, a fonó és a szüret - tájékoztatott
Donáth Csaba, az együttes vezetõje. Ugyanak-
kor repertoárjukat igyekeztek - elsõsorban a kö-
zönség szórakoztatására és egyúttal egyedi al-
kalmakra is - színessé tenni, a bécsi keringõtõl
kezdve a palotáson át a görög szirtakiig sokféle
táncot bemutattak már.
Az együttes pályafutása során sok értékes díjat
érdemelt ki, mint például a Fesztiváldíj, a Nívó-
díj, a Kiváló Együttes Díj, valamint egy Liszt Fe-
renc Emlékplakett. Kiváló minõsítést, valamint
aranyérmet szerzett a csoport 2008-ban, 2014-
ben és 2016-ban. Ezen kívül 2014-ben az arany
érem mellett országos szintû 3. helyezést ért el a
Hagyományõrzõ Együttesek Országos Minõsítõ
Fesztiválján a „Mórágyi Szüret” koreográfiával,
amelyben három korcsoport képviselteti magát,
és mintegy 55-60 fõt vonultat fel egy idõben a
színpadon.
Büszkék az eddig szerzett díjakra, és arra, hogy
számtalan alkalommal bemutathatták külföldön
is táncaikat, így Németországban, Ausztriában,
Svájcban, Erdélyben, Szlovéniában, Bulgáriá-
ban, Szerbiában és Szlovákiában is. 
Az országban jelenleg is több olyan táncoktató,
együttes-vezetõ, aktívan a tánccal, hagyomány-
õrzéssel foglalkozó, a hazai németség munkáját
segítõ egykori táncos dolgozik, akik a mórágyi
csoportban kezdtek.
Saját rendezvényei is vannak az egyesületnek,
mint az egykori Sörnap, amelybõl a Gránit Fesz-

tivál fejlõdött ki, és amelynek ugyan már nem õk
a fõszervezõi, de aktívan kiveszik a részüket az
elõkészületekbõl és a mûsorból is. Ma is õk ren-
dezik meg a svábbált, amely 1976 óta megszakí-
tás nélkül minden februárban megtartanak a te-
lepülésen. Több mint egy évtizedes múltra tekint
vissza a mórágyi búcsú. Hagyományõrzõ koreog-
ráfia keretében dolgozták fel ezt a szép régi szo-
kást és úgy gondolták, hogy ezt rendezvény for-
májában talán közelebb tudják vinni a napjaink
emberéhez, így tartva életben egyúttal a hagyo-
mányt. Idén október 27-én tartották meg a prog-
ramot, amelyre a Németkéri Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport, valamint Bátaapátiból az Arany-
fácán Néptánc Egyesület együttest is meghívták.
Az utánpótlás tekintetében bizakodóak. A mór-
ágyi óvodában német nemzetiségi tanterv kere-
tein belül történik a néptánc oktatás, míg az isko-
lásokkal az együttes oktatói és koreográfusi szak-
képesítéssel rendelkezõ táncosai foglalkoznak.
Novembertõl két korcsoportra bontják az iskolás

korú utánpótlást. A felsõsök korcsoportja alkotja
hamarosan a nagyegyüttes junior csoportját,
amely szorosabban fog együttmûködni a felnõt-
tekkel, biztos utánpótlást és folytonosságot bizto-
sítva így a táncegyüttesnek. Reményeik szerint
ezáltal erõsebbé válhat a gyerekek kötõdése is
az együtteshez.
Az elmúlt években a mûködés feltételei is jelen-
tõsen javultak. A Csoóri-program keretében be-
adott pályázataikkal tavaly és idén is sikerrel jár-
tak, így új népviseleteket, technikai felszerelése-
ket tudtak vásárolni. Cél a kép és hangrögzítés
megoldása, hiszen az elmúlt évtizedek anyaga-
it digitális formában lenne célszerû rendszerez-
ni és megõrizni az utókor számára. Ezen felül a
táncoktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A to-
vábbi terveiket tekintve szeretnének külföldön fel-
lépni, a gyerekeket mielõbb a felnõtt csoportba
integrálni és tovább fejleszteni az együttest mind
eszközállomány tekintetében, mind pedig az új
táncok elsajátítása terén.

Több mint negyven éves a Mórágyi
Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

CIKÓ Szüreti felvonulást és mu-
latságot tartottak szeptember 20-
án Cikón. A helyi közösség össze-
fogásában és szervezésében le-
zajlott eseményen a színes forga-
tag – köztük kakasdi, hidasi, szek-
szárdi, szálkai, sióagárdi lova-
sokkal – felvonult a falu fõutcá-
ján, majd a hagyományoknak
megfelelõen szekértoló versenyt
tartottak tizenegy nevezõvel. A
kulturális mûsorban Kakasdról,
Hidasról, Garáról érkezett cso-
portok léptek fel a helyi általá-
nos iskolások és a székely kórus
mellett. Végül a mûvelõdési ház-
ban a szüreti bálon mulathattak
hajnalig a résztvevõk.

Október 23-án is szórakozta-
tó program várta a lakosságot
Cikón. Fergeteges amatõr szín-
házi elõadást tartott a Ditrói,
Szárhegyi, Orotvai színjátszó

csoport. A vendégek Török Rezsõ
Juhászlegény címû komédiáját
adták elõ három felvonásban. Az
érdeklõdõk megtöltötték a mûve-
lõdési házat, az elõadás nagyon
nagy sikert aratott – tudatta
Haures Csaba polgármester.
Hozzátette, a színjátszó csoport-
tal baráti kapcsolatot ápolnak,
amelyet a helyi hagyományõrzõ
együttes tart életben.

A település vezetõje azt is el-
mondta, hogy leadták a TETT tá-
mogatás felhasználásáról szóló
elszámolásukat, majd a hiány-
pótlásnak is eleget tettek, és im-
már az RHK Kft. is elfogadta a
dokumentumot. 

Szüreti felvonulást és színházi elõadást
tartottak az ünnepi hétvégén

Fotók: Domokos Gábor

FFoottóó:: BBeekküüllddöötttt kkéépp
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Hírlap Megjelenik Bátaszék, BBátaapáti, CCikó, FFeked, MMórágy, MMõcsény, ÓÓfalu, VVéménd ttelepüléseken. 

AAZZ EELLSSÕÕ VVIILLÁÁGGHHÁÁBBOORRÚÚ HHÕÕSSEEIIRREE,,
ÁÁLLDDOOZZAATTAAIIRRAA EEMMLLÉÉKKEEZZTTEEKK

BÁTASZÉK Egy „mini” ipari park létesül Bátaszéken, amely beruházás
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségveté-
si elõirányzatból vissza nem térítendõ 100%-os támogatásból valósul
meg, nettó 267 091 339 Ft értékben. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002
„IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE BÁTASZÉKEN” elnevezésû sikeres pályázat
elõkészületei már másfél évvel ezelõtt elkezdõdtek, a fizikai kivitelezési
munkálatok pedig a napokban indulnak meg. Az ipari park megvalósí-
tásában a Tolna Megyei Önkormányzat a legfõbb partner és támoga-
tó, amelynek képviseletében a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke, Fehér-
vári Tamás az október 4-ére összehívott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a most megvalósuló beruházás újabb eleme megyénk területfej-
lesztési terveinek. A 29 milliárd forintösszegû pályázati lehetõségbõl 25,5
milliárd forintösszegért 18 féle pályázattípus közül 64 projektgazdától 146
sikeres pályázat valósulhat meg, közöttük a bátaszéki ipari park is. A vá-
ros - a többi elnyert pályázat kapcsán is - bebizonyította, hogy a szak-
mailag megalapozott projekteket megfelelõen tudja kivitelezni, ezért a
Tolna Megyei Közgyûlés feladata a támogatás, amelyet meg is ad. „Aho-
gyan minden hasonló beruházásnak, úgy ennek is a vidék életben tar-
tása, élhetõvé tétele és a munkahelyteremtés a célja. A célok nagyok, de
aki nem mer álmodni, az ott marad, ahol van.” – mondta el a sajtótájé-
koztatón a közgyûlés elnöke.

Dr. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármester beszámolt a projekt kivi-
telezési munkálatairól. A Bátaszék külterületén, a Bonyhádi út mellett meg-
valósuló beruházás célja egy vállalkozóbarát környezet létrehozása, el-
sõsorban egy iparterület, illetve ipari park létesítése, ahol számos szín-
vonalas szolgáltatás elérhetõsége megfelelõ ösztönzést adhat arra, hogy
új vállalkozások létesüljenek, ezen felül más befektetõk érkezését is se-
gítheti. Célja továbbá a térség, a régió fejlesztésének elõsegítése, a mun-
kahelyteremtés, inkubátor tevékenység feltételeinek megteremtése – ez-
zel a hazai kis- és középvállalkozások lehetõségeinek bõvítése, olyan in-

tegrált gazdasági modell létrehozása, melyben a szolgáltatások szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz, elõsegítve egymás mûködését. 

A projekt keretében több mint 6 hektár közmûvesített ipari területet
alakítanak ki, amelyen út-, illetve közmûhálózat (víz-, szenny-, csapadék-
víz elvezetõ-, gáz-, elektromos) kiépítésére kerül majd sor. A projekt fizi-
kai befejezési határideje 2020. március 31., de az önkormányzat remé-
nyei szerint a kivitelezési munkák már 2019 nyarán befejezõdhetnek, mert
egy másik forrásból az ipari park betelepítésérõl is gondoskodik a vá-
ros. A településen ezáltal megkezdõdhet egy agrárlogisztikai tevékeny-
ség, aminek a szolgáltatásai kedvezõ feltételeket tudnak majd biztosíta-
ni a kis- és középvállalkozóknak egyaránt. -ok-

Ipari park létesül Bátaszéken
Fotó: Ócsai Krisztina

Megidézték 
az autómentes

idõket
BÁTASZÉK A Bátaszékért Marketing Nonprofit
Kft. az Innovációs és Technológiai Minisztérium
pályázatán sikerrel szerepelt, és 489 600 Ft tá-
mogatáshoz jutott a bátaszéki Autómentes nap
programjainak megszervezéséhez. A rendelke-
zésre álló összegbõl finanszírozta a Kanizsai
Dorottya Általános Iskola és AMI alsó tagoza-
tos gyermekeinek szervezett játékos programot,
amely nagy sikernek örvendett a diákok és a pe-
dagógusok körében egyaránt.

Az iskola udvarán és sportpályáján rende-
zett játékos projekt során kelendõ volt az óriás-
trambulin, a különleges ládaépítõ játék, köröz-
tek a gokartok és a rollerek, a megyében sokak
által ismert Toma és csapata pedig a hagyomá-
nyos játékok egész sorát vonultatta fel ezen al-
kalomból. A nem mindennapi délelõtt végén
mindenki választhatott magának almát és
müzliszeletet az egészség jegyében. Ó. L.

BÁTASZÉK Az idei esztendõben országszerte
emlékeznek az I. Világháború végének 100. év-
fordulójára. Bátaszéken is emlékeztek a hõsi
halottakra szeptember 22-én. A kerek évfordu-
ló mellett a város most ünnepli emlékmûvének
95. éves felállítását is. A korabeli Tolnamegyei
Újság szeptemberi számában arról olvasha-
tunk, hogy 1923. szeptember 23-án leplezték le
és szentelték fel a kétszáznál is több bátaszéki
hõsi halott emlékezetére felállított I. Világhábo-
rús emlékmûvet, a mai Romkertben. Elõször
egy szobrot szerettek volna állítani, de a szû-

kös anyagi lehetõségek miatt – habár jóté-
konysági adománygyûjtést is szerveztek – vé-
gül egy négy méter magas mûkõ oszlop került
felállításra, mellyen az elesett hõsök neveit ara-
nyos betûvel írták fel.  

Az ünnepi szentmisét Horváth József tábori
lelkész mutatta be, majd a Bátaszéki Római Ka-
tolikusok Egyház képviseletében Kürtösi Krisz-
tián plébános, valamint Bátaszék Város Önkor-
mányzata képviseletében dr. Bozsolik Róbert
polgármester közösen, kegyeletüket leróva ko-
szorút helyeztek el az emlékmûnél. -ok-

Fotó:
Csötönyi László

FFoottóókk:: ÓÓccssaaii KKrriisszzttiinnaa


