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Meghitt hangulatú délután
FALUKARÁCSONY Gyönyörû programmal hangolódtak az ünnepre

Az öönkormányyzat sszép pprogg-
rammal kkedveskedett kkará-
csonyyhoz kközeledve aa kköz-
ségg llakóinak, éés llehetõséggei-
hez mmérten aajándékkal iis
megglepte aa ccsaládokat.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – A karácsony jó alka-
lom arra, hogy kicsit kiszakad-
junk a hétköznapokból és szép-
séggel, jósággal töltsük meg a
lelkünket, amelybõl erõt merítve
várhatjuk az új évet; az ünnep
hangulatában a másik emberre
figyelünk, és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szerette-
inknek, amellyel szebbé, boldo-
gabbá varázsolhatjuk életüket –
emelte ki beszédében Darabos
Józsefné. Bátaapáti polgármes-
tere, a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás elnöke a köz-
ség karácsonyi ünnepségén ar-
ra is kitért, hogy a mostani ren-
dezvénynek is ez a legfõbb üze-
nete: találkozzanak egymással
az itt élõk, osztozzanak az ünne-
pi készülõdés örömében, és tu-
datosuljon bennük, hogy jó do-
log egy közösséghez tartozni. 

– A képviselõ-testület nevé-
ben – folytatta – azt kívánom

önöknek, hogy a 2013-ra vo-
natkozó terveik maradéktala-
nul teljesüljenek, s családjuk
körében boldogan, szeretet-
ben éljenek. Darabos Józsefné
köszöntõjét követõen az óvo-
dások, az iskolások, valamint
az Aranyfácán Néptánc Egye-
sület tagjai adtak mûsort. A
rendezvény végén a gyerme-
kek csillogó tekintettel vették át
az önkormányzattól kapott ka-
rácsonyi csomagokat. Sõt,

mindezek mellett a bátaapáti
családokhoz is jutatott ajándé-
kot a falu vezetése az ünnep-
séget megelõzõ napokban; a
gyerekek pedig pénzbeli támo-
gatást is kaptak. Akárcsak a te-
lepülés szépkorúi, akiknek egy
gyönyörû, vacsorával egybe-
kötött programot is szervezett
az önkormányzat. Adventhez
kapcsolódva, hangulatos
programot hívott életre a kö-
zelmúltban a bátaapáti

Jóbarát Egyesület is. A közös-
ségi házban a gyermekeknek
kézmûves foglalkozást tartot-
tak, amelynek során ötletes ka-
rácsonyi díszeket készíthettek a
kicsik, majd a kultúrházban
folytatódott a program, ahol a
helyi nõklubbal karöltve mese-
játékot szerveztek a gyerme-
keknek. A rendezvény végén a
Jóbarát Egyesület tagjai közös
karácsonyozást tartottak.

BÁTAAPÁTI – Az eredmények
tükrében ismét egy sikeres évet
zárhatunk, szívbõl köszönöm
mindazok munkáját, akik ehhez
hozzájárultak – vette nagyító
alá a 2012-es évet a Társadal-
mi Ellenõrzõ Tájékoztató Tár-
sulás (TETT) szemszögébõl Da-
rabos Józsefné december 17-
én Bátaapátiban.

A község polgármestere, a
szervezet elnöke az önkor-
mányzat tárgyalótermében tar-
tott tanácskozáson kiemelte a
TETT és Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) közöt-
ti gyümölcsözõ együttmûkö-
dést, amely kapcsolat a közös

programokkal és a lakossági
kommunikációval idén tovább-
erõsödött meglátása szerint. 

Hasonlóképpen vélekedett
Szabó Attila is. Az RHK Kft.
kommunikációs irodavezetõ-

je példaként a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolóban
december 5-én tartott avató-
ünnepséget hozta fel: az elsõ
betonkonténer végleges elhe-
lyezésével újabb mérföldkõ-
höz ért a hazai nukleáris ipar,
és e program elõkészítésében
és a folyamatos tájékoztatás-
ban is fontos szerepet vállalt
a TETT. 

Darabos Józsefné az ülés
végén külön köszöntötte Szõdi
Imrét, az RHK Kft. nyugállo-
mányba vonuló fõmunkatársát,
aki több éven keresztül nyújtott
szakmai segítséget a társulás-
nak. ■ Vizin B.

Meghitt hangulatban telt a bátaapáti karácsonyi ünnepség, amelyen fiatalok és idõsebbek egyaránt részt vettek

Mérlegre került a 2012-es év a TETT idei záróülésén

Eredményes évet zár a társulás
TETT Köszönetet mondtak Szõdi Imrének a több éves szakmai segítségért
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Szívbõl jövõ szép szavak
ÜNNEPSÉG A fiatalok színdarabbal, a község csomagokkal készült

Remek éélményyben vvolt rrésze
annak, aaki rrészt vvett aa dde-
cember 119-één ttartott mmórággyyi
falukarácsonyyon, aa pproggra-
mot kkövetõen aajándékkal
kedveskedett aa sszépkorúak-
nak aa kközségg.

Vizin Balázs

MÓRÁGY – Egy új kirakós játék és
valamilyen szép könyv – Krutki
Evelin ezt kérte karácsonyra a
Jézuskától. A mórágyi kislány ezt
december 19-én osztotta meg la-
punkkal, a település karácsonyi
ünnepségén, amelyen a helyi is-
kola tanulójaként õ is fellépet.
Gyönyörû mûsort adtak a diákok
a kultúrházban, amely zsúfolásig
megtelt az eseményre. Elsõként
Mucska Melinda, az intézmény
igazgatója szavalt el egy Wass
Albert verset, ezután léptek szín-
padra a növendékek. A karácso-
nyi színdarab betanulásában
Árváné Rácz Mária és Balogh
Borbála volt a segítségükre. –
Nehéz megszólalnom egy ilyen
felemelõ produkció láttán, a
gyermekek elõadásukkal tolmá-
csolták a karácsony üzenetét, va-
gyis a szeretet és az egymásra
való odafigyelés fontosságát –
vélekedett a rendezvény végén
Glöckner Henrik. Mórágy pol-

gármestere az önkormányzat
nevében köszönetet mondott a
lelkes tanulóknak és felkészítõik-
nek a szép mûsorért, mint fogal-
mazott, egy kistele-
pülés életében kü-
lönösen fontos az
összetartás és a kö-
zös gondolkodás,
legyen szó bármi-
lyen feladatról is. Arra is kitért,
hogy a hagyományoknak meg-
felelõen a nyugdíjas korúaknak
ajándékcsomaggal kedvesked-
tek az ünnepekre, a halmozottan

hátrányos helyzetû családoknak
pedig húst osztottak, hiszen so-
kaknál még karácsonykor sem
kerül finom falat az asztalra. –

Ezek a programok,
így a karácsonyi ün-
nepség is hozzájárul
ahhoz, hogy az itt
élõk még jobban
összekovácsolódja-

nak és nyitottak legyenek a má-
sik gondolataira – fûzte hozzá a
kultúrház udvarán Nagy
Jánosné. Miközben az Együtt
Egymásért Mórágyért egyesület

elnökével beszélgettünk javában
zajlott a szépkorúaknak szánt
csomagok kiosztása, amelyek-
ben tartós élelmiszerek voltak. –
Elismerésre méltó az önkor-
mányzat figyelmessége, nagy
segítséget jelent sokunknak ez a
kis ajándék – mondta egybe-
hangzóan a kismórágyi Vanya
Józsefné és a mórágyi Dénes
Klára. Majd hozzátették, ha csak
egy szaloncukrot kaptak volna,
akkor is ilyen boldogok lenné-
nek, hiszen a gesztus az, amelyet
értékelni kell.

Mesés történetekkel szálltak versenybe
ÜZENET Az olvasás népszerûsítését szolgálta a bonyhádi bibliotéka programja

■ A nehéz sorsú
családok aszta-
lára is jutott hús
karácsonykor.

Ajándékcsomaggal kedveskedett a település az ünnepség után a szépkorúaknak

BONYHÁD Repülés a mesék szár-
nyán – ezzel a címmel szervezett
versenyt a 3-4. és az 5-6. osztá-
lyos diákoknak a Solymár Imre
Városi Könyvtár a közelmúltban.
Remek meséket tolmácsoltak a
Bonyhádról, Kakasdról, Mór-
ágyról, Györébõl, Tamásiból és
Zombáról érkezett növendékek.
A két korcsoportban összesen
28 produkciót értékelhetett a
Kaiserné Brandt Bernadett,
Jeneiné Ambrus Anikó, illetve a
Bechtel-Fekete Csilla és Somogyi
János alkotta zsûri. A 3-4. osztá-
lyosok mezõnyében a kakasdi

Varga Kincsõ bizonyult a leg-
jobbnak, õt a BONI Széchenyi
István Általános Iskolából érke-
zett Brauer Izabell és a Vörös-

marty Mihály Általános Iskola if-
jú reménysége: Glöckler Éva kö-
vette a dobogón. A felsõs kate-
góriát a mórágyi Kásler Kinga

nyerte meg, az ezüstérmet jelen-
tõ helyet a Tamásiból érkezett
Gutheil Adél szerezte meg, az
ugyancsak a bonyhádi Széche-
nyi István Általános Iskolából ér-
kezett Beke Míra pedig harma-
dikként zárt. 
– Elsõ alkalommal, de hagyo-
mányteremtõ szándékkal hívtuk
életre az irodalmi programot,
ezzel is az olvasás fontosságá-
ra és hasznára igyekeztük fel-
hívni a fiatalok figyelmét – tájé-
koztatta lapunkat Schnell-Nagy
Erika gyermekkönyvtáros. 

■ Vizin B.A mesemondó verseny felsõs kategóriájának gyõztesei



Naggyy éérdeklõdés öövezte aa
bátaapáti NNemzeti RRadioak-
tívhulladék-ttároló ddecember
5-eei rrendezvényyét, aamelyyet aa
felszín aalatti llétesítményy áát-
adása aalkalmából sszervez-
tek. AA kközel 668 mmilliárd fforin-
tos bberuházásról aa nnemzet-
közi nnukleáris sszakma iis eelis-
merõen nnyyilatkozott.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – A mai nap egy fon-
tos mérföldkõ társaságunk életé-
ben, úgy érzem, méltán lehetünk
büszkék a komplexumra – emel-
te ki december 5-én beszédé-
ben dr. Kereki Ferenc. A Radio-
aktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
(RHK Kft.) ügyvezetõ igazgatója
a bátaapáti Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló (NRHT) felszín
alatti létesítményére utalt, ame-
lyet ekkor adtak át rendeltetésé-
nek. Dr. Kereki Ferenc köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a tá-
roló elkészültéhez, amelyrõl a
nemzetközi nukleáris szakma is
elismerõen nyilatkozott.
– Országgyûlési munkám szo-
rosan kapcsolódik Bátaapáti-
hoz, a legelsõ képviselõi közsze-
replésem éppen a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) egyik 1998-as májusi ülé-
sén volt – osztotta meg gondo-
latait a hallgatósággal Potápi
Árpád János. Bonyhád polgár-
mestere, a térség fideszes or-
szággyûlési képviselõje úgy fo-
galmazott, büszke arra, hogy –
több képviselõtársával karöltve
– parlamenti munkájával,
lobbitevékenységével hozzájá-
rulhatott a kis és közepes radio-
aktivitású hulladékok befogadá-
sára alkalmas létesítmény meg-
épültéhez. Arra is kitért, hogy ez-
zel egy közel 20 éves projekt
utolsó lépcsõfokához ért hazánk,
amely folyamatnak számtalan
akadálya és állomása volt. –
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy

a szakma, az országos és a he-
lyi politika, a közélet, az önkor-
mányzatok és a civil szféra, va-
lamint a széles közvélemény ösz-
szefogása és támogatása nélkül
nem valósulhatott volna meg az
utóbbi idõk egyik legnagyobb
magyar beruházása. Tolna me-
gyei polgárként, völgységi em-
berként örülök annak, hogy ez a
fejlesztés nálunk készült el, ennek
gyümölcseként pedig a környe-
zõ települések fejlõdhetnek, szé-
pülhetnek. Bonyhád vezetõje-
ként azért is jó látni a korszerû
komplexum megvalósulását,
mert a polgármesteri hivatal
munkatársai is bekapcsolódtak
az NRHT kivitelezésébe: az épí-

tési és a használatbavételi enge-
délyek kibocsátásával – tette
hozzá Potápi Árpád János.
– Kiemelkedõ esemény a mai
nap Bátaapáti életében, olyan
jelentõs, mint 2008. október 6.,
amikor az NRHT felszíni létesít-
ménye megkezdte mûködését –
vette át a szót Darabos Józsefné.
A község polgármestere, a TETT
elnöke kifejtette, december 5-én,
az elsõ betonkonténerbe öntött
hordóegyüttes felszín alatti elhe-
lyezésekor büszke arra, hogy
mindez azon a településen va-
lósulhat meg, amelynek fejlesz-
tését, minél sikeresebb mûködte-
tését õ és a képviselõ-testület
tagjai is szívügyüknek tekintik. –

Egy polgármester – folytatta –
akkor a legboldogabb, ha azt
látja, hogy gyarapszik az általa
irányított község, s ezzel együtt
az itt élõk is új lehetõségekhez
jutnak. Meggyõzõdésem, hogy
jól döntöttek a bátaapáti embe-
rek akkor, amikor igent mondtak
a tároló befogadására. Az el-
múlt években végzett közvéle-
mény-kutatásokból, de a min-
dennapok során folytatott pár-
beszédekbõl is az szûrhetõ le,
hogy ez a bizalom nem ingott
meg, sõt, tovább erõsödött. Da-
rabos Józsefné szerint ehhez
nagyban hozzájárult az NRHT-
ban dolgozó kollektíva precíz,
fegyelmezett munkája, az RHK
Kft. részérõl pedig az a nyitott-
ság, amely a tároló látogatható-
ságában is megnyilvánult. De
nem szabad elfelejtkezni a kör-
nyezõ hét település szövetsége-
ként 1997-ben létrejött Társadal-
mi Ellenõrzõ Tájékoztató Társu-
lásról sem, amelynek legfõbb
feladata a radioaktívhulladék-
elhelyezéssel kapcsolatos kom-
munikáció, a lakosság napra-
kész tájékoztatása a Bátaapáti-
ban zajló munkálatokról.
Ugyancsak nagy szerepe volt
ezen pozitív eredmény elérésé-
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AVATÓ Többéves kitartó munka eredményeként december 5-én áta
létesítményét, ahová a kis és közepes radioaktivitású anyagoka

Újabb mérföldkõhöz

Nagy Sándor (balra), Ute Blohm Hieber és dr. Rónaky József avatta fel a tárolókamrát

Érdeklõdve figyelték a vendégek az elsõ betonkonténer elhelyezését
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ben a Lakossági Ellenõrzõ Cso-
portnak is. Közös összefogással
a jövõben is azon dolgozunk,
hogy ez a gyümölcsözõ kapcso-
lat továbbra is életképes legyen,
és a tárolóban zajló új folyama-
tokat megismertessük a lakos-
sággal, hiszen a sikeres mûkö-
dés egyik alappillére a rendsze-
res párbeszéd – szögezte le az
elnök. 
A felszólalásokat követõen két
helyszínen folytatódott az ün-
nepség: elõször a nyugati lejtõs-
akna bejáratánál, majd a közel
250 méteres mélységben talál-
ható tárolókamránál vágták át a
nemzetiszínû szalagot a veze-
tõk. Ezután az eseményen meg-
jelentek figyelemmel kísérhették,
ahogy az elsõ kilenc, vasbeton
konténerbe öntött hordó bekerül
végleges helyére, az impozáns
látványt nyújtó, gránitba vájt
tárolókamrába. 
– Annak az országnak, amelyik
az atomenergia alkalmazását
választja, szembe kell néznie az-
zal, hogy ebbõl adódóan hosz-
szú távú kötelezettségei keletkez-
nek: meg kell oldania a radioak-
tív hulladékok problémáját, a ki-
égett fûtõelemekrõl is gondos-
kodnia kell, akárcsak az erõmû
majdani leszerelésérõl – véleke-
dett dr. Rónaky József. Az Or-
szágos Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatója hozzátette, a ma-
gyar atomtörvény rögzíti, hogy

az a generáció viselje mindezek
költségeit, amelyik az erõmû ál-
tal termelt villamos energia
hasznát élvezi. Ennek szellemisé-
gében jött létre a Központi Nuk-
leáris Pénzügyi Alap, a törvény
pedig megalapíttatta az Orszá-
gos Atomenergia Hivatallal a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kft.-t mint felelõs társaságot ezen
feladatok végrehajtására. – Az
RHK Kft. és mindazok, akik sze-
repet vállaltak a beruházásban,
büszkék lehetnek tevékenysé-
gükre, a tároló megnyitása hoz-
zájárul a magyar atomenerge-
tika sikereihez, amelyeket nem-
zetközileg is jegyeznek – hang-
súlyozta dr. Rónaky József. 

Ezt Ute Blohm Hieber is meg-
erõsítette. Az Európai Bizottság
képviseletében felszólaló politi-
kusnõ azt mondta, egy ilyen
program sikerét három tényezõ
garantálja: a megfelelõ politikai
akarat, a felelõsségek meghatá-
rozása és a nyilvánossággal
folytatott párbeszéd. A
létesítmény láttán elismerését fe-
jezte ki, és további szakmai sike-
reket kívánt az üzemeltetõknek. 
Az elsõ kamrába valamivel

több, mint 500 vasbeton konté-
ner kerül, a hordók a felszínen
található technológiai épületbõl
kerülnek le végleges helyükre,
ahol az elõírtaknak megfelelõen
3000-et tárolhatott ideiglenesen
az NRHT. Az új munkafolyamat
megkezdésével felszabadulnak
helyek a technológiai épületben,
ezáltal 2013-tól újabb hordók
érkezhetnek a paksi atomerõ-
mûbõl, éves szinten nagyjából
900-1000 darab.

átadták a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti 
okat tartalmazó hordók kerülnek vasbeton konténerekbe öntve

öz érkezett az NRHT

Sokan érkeztek Bátaapátiba, hogy részesei legyenek a hazai nukleáris ipar újabb jelentõs eseményének

Sajtótájékoztatón értékelte az évet az RHK Kft. szemszögébõl dr. Kereki Ferenc

– A tároló átadásával betelje-
sült mindazon szisztematikus,
jól felépített, tudományos mun-
ka, amelyben nagyon sokan
szerepet vállaltak az elmúlt
idõszakban – jelentette ki
Nagy Sándor. Az MVM Paks
II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. ve-
zérigazgatója hozzáfûzte,
mindenki örömmel tapasztal-
hatja, hogy Magyarországon
a kis- és közepes radioaktivitá-
sú hulladékok kezelése, elhe-
lyezése megoldott. A nagyak-
tivitású hulladékok esetében
egyelõre ez még nem igaz, de
bízik abban, hogy az RHK Kft.

elkötelezett munkatársai – ös-
szefogva a hazai nukleáris
iparral – közös erõvel megold-
ják ezt a kérdést is, hiszen ez
lételeme a magyar nukleáris
kapacitás fenntarthatóságá-
nak. – Meggyõzõdésem, hogy
a mai nappal csatlakoztunk
azon országokhoz, amelyek
korszerû nukleáris technológi-
át tudhatnak magukénak. Az
NRHT nem csak Paks és Paks
II. radioaktív hulladékait tudja
befogadni, hanem a leszerelé-
sekkor keletkezett anyagokat
is – zárta Nagy Sándor vezér-
igazgató.

Korszerû és biztonságos a hazánkban
alkalmazott nukleáris technológia
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A hhaggyyományyokhoz hhíven
idén iis aa vváros éév vvéggi ffogga-
dásán kköszöntötte aa kkitûnõ
teljesítményyt nnyyújtó ffiatalokat
Boggnár JJenõ, BBátaszék ppol-
ggármestere.

Hanol Erzsébet

BÁTASZÉK – A bátaszéki fiatalok
tehetségesek, okosak, szépek –
mondta Bognár Jenõ polgár-
mester a város év végi fogadá-
sán. Állítását pedig mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy 32
diák és sportoló teljesítményét
ismerték el az idei rendezvé-
nyen. 

Az évértékelõ méltatásban
a város érdemeit vette sorra a
polgármester, hozzátéve, hogy
bizony nehéz esztendõ végé-
hez közelítenek. – Sok nem kö-
telezõ feladatnak tettünk eleget
és ebbõl a jövõben sem enge-
dünk – hangsúlyozta a város-
vezetõ. Az aktív civil élet, a
számtalan program szervezése
sem tartozik az elõírt kötelessé-
gek közé, ám ezek sokszínûsé-
gére is büszkék lehetnek a tele-
pülésen élõk.
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A díjazottak

Általános iskola: Adorján László, Bihari Felicián, Nagy
Dóra, Pongrácz Edina Sára, Tóth Eszter.
II. Géza gimnázium: Szûcs Brigitta, Kocsis Bence, Ma-
gyar Anna, Sztojka Krisztina.
Mazsorett: Fodermayer Eszter, Tanner Sára, Lõrinc
Petra.
Sakkozók: Werner Anna és Werner Péter.
Karatékák: Paksi Péter, Ludwig Róbert, Mórocz Má-
té, Faller Martin, Szeifert Géza.
Úszók: Mesz Zsófia, Rajnai Viktória, Sörös Noémi,
Schmidt Levente.
Kosárlabdázók: Bátai Eszter, Kovács Cecilia.
Labdarúgók: Várda Levente, Raffael Gyula Adrián,

Kis Levente, Horváth Brendon, Régi Dominik, Péter
János, Fügedi Zoltán.
Edzõk: Bosnyákné Kovács Margit (mazsorett), Rudolf
László (sakk), Nagy Ákos (karate), Pomsár Szilvia (ko-
sárlabda), Dienes Pál, Botos Árpád, Tenczlinger Ta-
más, Szabados Tibor, Faidt József (mindannyian a
labdarúgás területérõl), Czencz Péter és Posta End-
re (mindketten triatlon).
Elismerést kapott Krix Lõrinc, a Vicze János Sport
Közalapítvány elnöke és Lieszkovszki Larion, a lab-
darúgó-csapat kapitánya.
Ajándékot kapott továbbá a Felvidék Néptánccso-
port, a Bátaszéki Színjátszók és koreográfusuk, Ha-
lasi Henrietta, valamint Lengyel János, a Tolnai Nép-
újság korábbi fõszerkesztõje.

Tehetségesek, okosak, szépek
ÉVZÁRÓ Büszkék lehetnek idei teljesítményükre a bátaszékiek

BÁTASZÉK Sikeres együttmûködés.
Amint az a szerzõdés ünnepi alá-
írásakor is elhangzott, ez a közös
önkormányzati hivatalt alakító
Bátaszék, Alsónána és Alsónyék
célja a megállapodással. Bognár
Jenõ, a székhely Bátaszék polgár-
mestere, valamint Kis Istvánné,
Alsónána és Dózsa-Pál Tibor, Al-
sónyék vezetõje december 12-én

látták el kézjegyükkel a társulás-
ról szóló dokumentumot. A két fa-
luban igazgatási ügyintézõ lát el
feladatokat január elsejétõl, míg
a három település jegyzõje
Bátaszék jelenlegi hivatalvezetõ-
je, Skoda Ferenc lesz, a közös al-
jegyzõ dr. Puskásné dr. Szeghy
Petra, a városi hivatal eddigi al-
jegyzõje. ■ H. E.

Önkéntesként
diákok segítették
az adománygyűjtést
BÁTASZÉK Több ajándékcsoma-
got osztottak szét idén a Gondo-
zási Központ karácsonyi ünnep-
ségén, mint az elõzõ évben –
árulta el Borosné Simon Zsu-
zsanna, az intézmény vezetõje.
Ebben az évben 145 hátrányos
helyzetû gyermeknek szereztek
örömet, közülük 68 a Kanizsai
Dorottya Általános Iskola aulá-
jában tartott karácsonyi ünnep-
ségen vehette át az ajándékát.
A sok felajánlásnak köszönhetõ-
en, a lakosság és a helyi vállal-
kozások adományaiból szám-
talan játék, könyv, édesség és
ruhanemû került a tartós élelmi-
szerek mellé a csomagba. A
gyûjtést önkéntesként a város ál-
talános iskolásai és gimnazistái
is segítették. ■ E. H

Szülinapoztak is
a 70 éven felüliek
karácsonyán
Bátaszék Karácsonyi ünnep-
ségre hívta a hetven éven fe-
lülieket Bátaszék önkormány-
zata a városi sportcsarnokba.
Elõzetesen 276 idõs ember je-
lezte részvételi szándékát a ha-
gyományos ünnepi rendezvé-
nyen, és annak érdekében,
hogy a télies idõjárás ellenére
is mindenki odaérjen, háztól
házig buszos szállítást biztosí-
tottak annak, aki ezt igényelte.
Az esten dr. Kostyálné dr. Ko-
vács Klára, a szociális bizott-
ság elnöke mondott köszöntõt
a vacsora felszolgálása elõtt,
valamint a bátaszéki tánccso-
portok adtak mûsort és énekelt
a nyugdíjas kórus is. Rendez-
vényen három születésnapost
is köszöntöttek. ■ L. T.

Az aláírók: Dózsa-Pál Tibor, Bognár Jenõ, Kis Istvánné és Skoda Ferenc

Megpecsételt megállapodás
KÖZÖS HIVATAL Két falu csatlakozott Bátaszékhez
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Gyyönyyörû mmûsorszámokkal éés
eggyy ffinom eebéddel llepte mmegg
a vvéméndi sszépkorúakat aa tte-
lepülés öönkormányyzata, aa nné-
met nnemzetiséggi öönkormányy-
zat, vvalamint aa TTársadalmi EEl-
lenõrzõ TTájékoztató TTársulás

Vizin Balázs

VÉMÉND – Az idõsek tisztelete és
szeretete nagyon fontos, mi is
igyekszünk minden évben egy
szép programmal kedveskedni
nekik, megköszönve azt a sok
erõfeszítést és bölcs gondolatot,
amellyel segítik a települést –
utalt a közelmúltban tartott
szépkorúak ünnepére Horváth
Etele. Véménd alpolgármestere
elmondta, a sportcsarnokban
zajlott eseményen több mint
200 nyugdíjas korú ember vett
részt, akiket elsõként Trábert
György helyi lakos, majd
Váradi János polgármester kö-
szöntött. A beszédeket követõen
egy finom ebéddel vendégelték
meg õket, de kulturális mûsor is
színesítette a rendezvényt. Szín-

padra léptek az óvodások, a
német táncosok, Gász Fanni
szavalt, a gyermektánccsoport
is megcsillantotta tudását,
Nagy-Gál Levente pedig har-
monikán játszott. Szabó Ildikó
református tiszteletes asszony és
az általa vezetett csoport tagjai
bábelõadást tartottak, Baum-
gärtner Margaréta egy gyö-
nyörû verssel rukkolt elõ, Hege-
dûs Zsuzsanna református tisz-

teletes asszony pedig egy szép
népdalcsokorral. A Baracs Dé-
nes irányításával mûködõ isko-
lai színjátszókör a „Kardos me-
nyecske és a mulya ember” cí-
mû darabot mutatta be, de Hor-
váth István énekmûvész és a he-
lyi nyugdíjas énekkar is színpad-
ra lépett a program során. A
Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoz-
tató Társulás (TETT) nevében
Bagdy László kommunikációs

referens fejezte ki elismerését a
rendezvénnyel kapcsolatban. –
Nagyon jó visszajelzéseket kap-
tunk az eseményt követõen a
szépkorúaktól, a program sike-
réhez a lelkes fellépõk, közre-
mûködõk mellett a három támo-
gató: a település önkormányza-
ta, a német nemzetiségi önkor-
mányzat, valamint a TETT is hoz-
zájárult – hangsúlyozta Horváth
Etele.

Színvonalas mûsorral kedveskedtek a szervezõk a szépkorúaknak a sportcsarnokban tartott programon

Megbecsülés övezi õket
SZERETET Szép programmal kedveskedett a község az idõseknek

Véménd Község Önkormányza-
ta 4.212.500 Ft támogatást nyert
a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesz-
tése” tárgyú TIOP-1.1.1/07 kódje-
lû pályázati felhívás keretei között
oktatási infrastruktúra-fejlesztési
beruházásra, az élethosszig tar-
tó tanulás és a versenyképes oktatás elõsegítésére az
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. 
A „Véméndi Általános és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” címû
és TIOP-1.1.1-07/1-2008-0752 azonosító számú pá-
lyázat keretein belül az alábbi eszközöket szereztük
be:
3 db iskolai multimédiás PC, 
4 db tantermi csomag (hordozható számítógép, in-
teraktív tábla, projektor), 
1 db alkalmazás szerver, szerver szoftver, 
1 db WIFI csomag. 
A projekt keretei között megvalósult az intézmény
pedagógusainak felkészítése az eszközök haszná-
latára.

FEKED Közel 40 gyermek várta iz-
gatottan a mikulás megérkezését
a fekedi kultúrházban szervezett
programon. Ám mielõtt a nagy-
szakállú betoppant volna a pécsi
Márkus Színház adott elõ egy re-
mek színdarabot. Az égig érõ fa
bemutatását követõen kopogta-
tott be a Télapó, a fiatalok nagy
örömmel és mosollyal az arcukon üd-
vözölték. A helyi, és a fekedi kötõdé-
sû ifjak szívélyes fogadtatását aján-
dékokkal hálálta meg a mikulás – tá-
jékoztatta lapunkat Tillmann Péter.
Feked polgármestere egy másik ese-
ményrõl is beszámolt, amely ugyan-
csak decemberben zajlott a szép ba-
ranyai falucskában. A Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány kurató-
riumi ülésére utalt. A tanácskozáson
fõként az új pályázati kiírásról esett
szó, amelyre a térségben mûködõ
vállalkozások tarthatnak igényt janu-

ár 31-ig. Elhangzott, hogy összesen
60 millió forint kiosztására van lehe-
tõsége az Alapítványnak, egy vállal-
kozás pedig maximum ötmillió vissza
nem térítendõ támogatást kaphat.
Tillmann Péter a programon megje-
lenteknek beszámolt arról, hogy a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Ala-
pítvány támogatásának köszönhetõ-
en több projekt is megvalósult az el-
múlt idõszakban Fekeden, és sajná-
lattal fogadta, hogy a szervezet meg-
szûnésével az önkormányzatok eles-
nek ettõl a lehetõségtõl. ■ V. B. 

Fekedre is bekopogtatott
a nagyszakállú télapó
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CIKÓ Szívmelengetõ mûsorral
rukkoltak elõ a település óvo-
dásai és az általános iskolás
gyermekek a december 21-én
tartott közös karácsonyi ünnep-
ségen. – A mûvelõdési házban
zajlott program a település ha-
gyományos rendezvénye, az
elõadásokat követõen süte-
ménnyel és teával vendégeltük
meg a résztvevõket – mesélte
Hernerné Szõts Hajnalka. A
Perczel Mór Általános Iskola
igazgatója hozzátette, az ün-
nepség után az iskolások az
osztálytermekben ötletes aján-
dékokat készíthettek szüleiknek. 

– A közös karácsonyozás –
folytatta – jó lehetõséget teremt
az összetartás erõsítésére, s, ez
nem csak a diákokra igaz, jó
kapcsolatot ápol az intézmény
az önkormányzattal, a német
nemzetiségi önkormányzattal
és természetesen a szülõkkel is,

akik közül többen részt vettek
az ünnepségen és büszkén te-
kintettek a színpadon álló cse-
metéjükre. 

Dr. Ferencz Márton is ha-
sonlóképpen vélekedett. Cikó

polgármestere azt mondta,
minden olyan esemény öröm-
teli számára, amelynél azt lát-
ja, hogy a fiatalok jól érzik ma-
gukat. Kiemelte, a községnek
egy jól mûködõ óvodája és is-

kolája van, a jövõben is min-
dent megtesznek annak érde-
kében, hogy ez így maradjon. 

Egy másik gyönyörû prog-
ram is zajlott a napokban
Cikón, a felújított katolikus
templomban a Székely-Német
Hagyományõrzõ Egyesület, va-
lamint a német nemzetiségi ön-
kormányzat szervezésében. A
meghitt hangulatú karácsony-
váró koncerten a házigazda
székely kórus, az óvodás és az
iskolás gyerekek mellett a Bony-
hádi Német Nemzetiségi Kultu-
rális Egyesület kórusa, Sümegi
Kata, Elmauer Dóra, Elmauer
József, Varga Csaba, valamint
a zombai Napraforgó kórus lé-
pett fel. 

A koncert után megvendé-
gelték a szervezõk a résztvevõ-
ket a cikói asszonyok által készí-
tett finom süteményekkel. 

■ Vizin B.

Szép programokkal hangolódtak az ünnepre
ÖSSZEFOGÁS Minden korosztály hozzájárult szorgalmával a rendezvények sikereihez

A legkisebbek is lelkesen készültek a karácsonyozásra

MÕCSÉNY – Amit ma átnyújt az önkormányzat önöknek bõséget nem jelent, de mivel szívbõl jövõ ajándék, reményeim szerint pótol valamennyit ab-
ból a szeretetbõl, amelyet a hétköznapok során nem minden esetben képes kinyilvánítani az ember – emelte ki beszédében Krachun Elemér.
Mõcsény polgármestere a napokban tartott falukarácsonyon vélekedett eképpen, amelyre a község valamennyi lakója meghívást kapott. A mûvelõ-
dési házban tartott esemény bensõséges, ünnepi hangulatához a bátaapáti óvodások, a cikói Perczel Mór Általános Iskola növendékei, valamint a
helyi nyugdíjas klub énekkara is hozzájárult mûsorával. Fiatalok és idõsebbek egyaránt elismerõen nyilatkoztak az önkormányzat által szervezett
programról, amellyel a település az itt élõknek igyekszik szebbé varázsolni az ünnepi készülõdést, s amely része azoknak a támogatásoknak, amely-
lyel a falu vezetése a mõcsényi lakosokat segíti. A fiatalok és a szépkorúak elõadását követõen egy finom vacsorával kedveskedtek a szervezõk a
megjelenteknek. – Öröm volt látni, hogy a programmal mosolyt csalhattunk az emberek arcára, nagyon fontosak az ehhez hasonló közösségi ren-
dezvények – fûzte hozzá a polgármester. ■ V. B.


