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„EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM...”
Fogalmazásíró versenyt hirdet a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás általános és középiskolások részére. A kezdeményezéshez a
TETT tagtelepüléseinek – Bátaapáti, Bátaszék,
Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd – diákjai csatlakozhatnak. Három kategóriában: alsó-, felsõ tagozat és középiskola zajlik a tudáspróba. A pályázat témája: miként vélekednek a
fiatalok a TETT-rõl, közvetlen környezetükrõl, miért kötõdnek településükhöz. A dolgozatok terjedelme maximum egy A/4-es gépelt oldal. A
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pályamunkák beérkezésének határideje
2014. május 16. A dolgozatokat elektronikus
úton a balazs.vizin@axelspringer.hu e-mail
címre, vagy a Tolnai Népújság szerkesztõségébe (7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.)
lehet eljuttatni. A fogalmazások végén szerepeljen a pályázó neve, hogy melyik évfolyamra és intézménybe jár, illetve a települése. A kategóriák legjobbjai a május 30-án
Mõcsényben rendezendõ TETT-re Kész Napon vehetik át jutalmukat.

A Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ
Kft. közleménye
Ezúton értesítünk minden érdeklõdõt,
hogy a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló látogathatósága korlátozott a
felszín alatt folyó beruházási munkálatok miatt. Kérjük ezért, hogy telephely látogatási szándékáról feltétlenül egyeztessen kollégánkkal!
Telefon: 06/75/519-537
E-mail cím: honti.gabriella@rhk.hu
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Dr. Ferencz Márton polgármester a Táncsics utcai felújítást mutatja, amelyet a TETT-tõl kapott forrásból finanszíroztak

Hitel nélkül mûködtek
ÖSSZEGZÉS Az alulfinanszírozottság komoly kihívást jelentett
2

Az állami finanszírozás átalakítása Cikót is érzékenyen
érintette: a korábbinál kevesebb pénzbõl kellett ellátniuk
a feladataikat. A Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulástól (TETT) érkezett pluszforrásnak köszönhetõen sikerrel
vették az akadályokat. Akárcsak az eddigiekben, a jövõre
vonatkozóan is a megfontolt
mûködés elvét tartják szem
elõtt.
Vizin Balázs
CIKÓ – A 2013-as nem a legjobb

éveink közé tartozott, tisztában
vagyok vele, hogy rajtunk kívül
még sok önkormányzat osztja ezt
a véleményt – válaszolta kérdésünkre dr. Ferencz Márton. Cikó
polgármestere hozzátette, tõlük
nem kellett adósságot átvállalnia
az államnak, mert mint fogalmazott: addig nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk ért, nem volt konszolidációra váró hitelük.
Az elõzõ év mérlegéhez tartozik továbbá, hogy a Perczel
Mór Általános Iskola átkerült a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, viszont az óvo-

dát továbbra is a község mûködteti. Dr. Ferencz Márton
megjegyezte, a változásokkal
párhuzamosan az állami finanszírozás is átalakult, nem a
legnagyobb örömükre. Azt
mondta, az óvoda és a hivatal
feladatalapú finanszírozása
nem lett sokkal rosszabb a korábbihoz képest, igaz, nem lehet kijönni abból a pénzbõl,
amelyet folyósítanak számukra. És a település üzemeltetésére kapott forrás sem elégséges.
– Ha nem lennénk a TETT
tagjai, akkor – bár a jogszabály
ezt nem teszi lehetõvé – hiánynyal kellene terveznünk, vagy el
kellene hagynunk a lakosság

számára fontos fejlesztéseket,
juttatásokat. Így is nehéz lépésre szántuk el magunkat 2012 végén: bevezettük a magánszemélyek kommunális adóját. Ezt
azért voltunk kénytelenek megtenni, mert az állami normatíva
a TETT-tõl kapott pluszforrással
sem elegendõ a község mûködtetéséhez – világított rá dr. Ferencz Márton.
A polgármester a fejlesztésekre is kitért. Kifejtette,
2013-ban befejezték azokat a
beruházásokat, amelyeket
még 2012-ben indítottak el.
Ezek közül a legnagyobb a
közmunkaprogram keretében megvalósított kazánbe-

ruházás, amely egy foglalkoztatással egybekötött fejlesztés volt. A TETT-tõl érkezett fejlesztési pénzt is felhasználta a község. A közterületek és az utak fejlesztése
élvezett elõnyt, mert 2005tõl nem volt erre irányuló
pályázat. Felújították az iskolatérnél lévõ járdát és a
Táncsics utca egyik rossz
szakaszát. A temetõhöz vezetõ feljárót is rendbe tették,
illetve egy parkolót is kialakítottak. Mindezek mellett
közmunka-pályázatokat is
benyújtottak, amelyek egy
része már lezárult, de van,
amit 2014-ben fejeznek be.

Idén befejezi az önkormányzat a tavalyi évrõl áthúzódott beruházásokat
Folytatja a tavalyi évrõl áthúzódott pályázatok megvalósítását a cikói önkormányzat. Dr. Ferencz
Márton kérdésünkre elmondta, az egyik a polgármesteri hivatal belsõ felújítását teszi lehetõvé, az
ezzel párhuzamosan zajló pedig az intézmény energiakorszerûsítését. Javában tartanak a munkák, a nagyobb átalakításokat a fûtési szezon után, vagyis április közepétõl ütemezik be.
A községvezetõ arra is kitért, hogy mindezek mellett három vis maior pályázatuk is van, amelyeket ugyancsak 2013-ban nyújtottak be és nyertek el. Mindegyik támfalépítést tesz lehetõvé. Az egyikbõl az óvoda udvarán lévõt erõsítik meg, a másikból a Petõfi Sándor utcában lévõt, míg a harmadikból a Zártkerti részen találhatót teszik rendbe. Dr. Ferencz Márton hangsúlyozta, a kivitelezõi szerzõdések megkötése után, várhatóan tavasszal kezdõdnek a munkálatok.
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Dr. Kereki Ferenc (balról), Darabos Józsefné, Bognár Jenõ, Bátaszék polgármestere, a TETT alelnöke és Bertalan Csaba a tanácskozáson

Fontos feladatot vállalnak
TÁJÉKOZTATÁS Pontot TETT-ek a vezetõk az alszerzõdések végére
A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás megkötötte az idei
évre vonatkozó támogatásokról
szóló alszerzõdéseket a társulást
alkotó hét tagtelepüléssel. A dokumentumokat Bátaapátiban írták alá a polgármesterek.
Vizin Balázs
BÁTAAPÁTI – Örömömre szolgál,

hogy 2014-ben folytathatjuk a
munkánkat, vagyis a radioaktív
hulladék-elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatást – jelentette ki
Bátaapátiban Darabos Józsefné.
A település polgármesterétõl, a
TETT elnökétõl megtudtuk, idén
459 millió 639 ezer forint támogatást kaptak a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
kötött szerzõdés alapján, feladataik ellátására. Ez az összeg százalékos arányban oszlik meg a
TETT tagtelepülései – Bátaapáti,
Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mõcsény, Véménd – között. – A
költségvetésben jelentkezõ pluszforrással többlet feladat is jár –
szögezte le az elnök. A hét tagtelepülés azt vállalta ezért, hogy
a lakosságot naprakész, hiteles
információkkal látja el a Bátaapátiban lévõ Nemzeti Radio-

aktívhulladék-tárolóban (NRHT)
folyó munkáról. A legutóbbi,
2013-ban végzett közvéleménykutatás eredménye is azt tükrözi, hogy az emberek ismerik és
támogatják a TETT-et, valamint
az NRHT-t, tisztában vannak vele, hogy a létesítmény semmilyen
veszélyt nem jelent környezetére
– világított rá Darabos Józsefné.
A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban tartott tanácskozáson Dr. Kereki Ferenc is
felszólalt. A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) ügyvezetõ igazgatója arra kérte a
polgármestereket, hogy a támogatást – akárcsak az eddigiekben – a szerzõdésben foglaltak
szerint használják fel települések. Ezt követõen röviden felvázolta az RHK Kft. jövõbeni céljait, amelyek között az NRHT
hangsúlyos szerephez jut. – A
terveink összefüggnek a paksi
atomerõmû igényeivel a kis- és
közepes radioaktivitású hulladék tekintetében. Ez azt jelenti,
hogy 2017-re üzemelnie kell Bátaapátiban a második földalatti tárolókamrának is – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc. Kifejtette,
idén két új szerzõdés alapján
kezdõdnek egyrészt az I-K3 és
az I-K4 kamra térkiképzési mun-

kái, másrészt a második, az I-K2
kamra technológiai kialakítása –
ez utóbbi már bányászati szempontból rendben van.
Az ügyvezetõ igazgató a tárolási folyamatokra is kitért. Elmondta, hogy az NRHT munkatársai folyamatosan szállítják le a betonkonténereket –
amelyekben a radioaktív hulladékot tartalmazó hordók vannak kilencesével elhelyezve –
végleges helyükre, a felszín
alatti tárolótérbe. Dr. Kereki Ferenc megjegyezte, folyamatban van az új hulladék-csomagolási technológia engedélyeztetése is. Ennek lényege abban
rejlik, hogy a jelenlegi vasbeton
helyett fémkonténerekbe kerülnek a hordók, amely költséghatékonyabb megoldást eredményez az elhelyezésnél. – A bátaapáti társulással, a települések vezetõivel, rajtuk keresztül
pedig a lakossággal jó kapcsolatot ápol az RHK Kft. Ez fontos,
hiszen a nyílt, õszinte párbeszéd a bizalom alappillére –
vélekedett az ügyvezetõ igazgató. A tanácskozás zárásaként a hét polgármester ellátta
kézjegyével a támogatások felhasználásáról szóló alszerzõdéseket.

Idén 180
betonkonténert
terveznek leszállítani
Bertalan Csaba, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
telephelyvezetõje a létesítmény üzemeltetésérõl osztott
meg információkat a társulás tagjaival. Arról számolt
be a megjelenteknek, hogy a
létesítmény rendeltetésének
megfelelõen, biztonságosan
mûködik. Idén összesen 180
betonkonténert terveznek leszállítani a felszíni, technológia épületbõl a felszín alatti
tárolókamrába, ezzel párhuzamosan pedig újabb
hordókat fogadhatnak a
paksi atomerõmûbõl.
Bagdy László, a TETT kommunikációs referense a
szakmai irányításával mûködõ Lakossági Ellenõrzõ Csoport szerepvállalására tért ki
felszólalásában. Ismertette,
az utóbbi idõszakban 10 új
települési ellenõr csatlakozott hozzájuk, a meglévõ tagokkal együtt idén már õk is
részt vesznek az NRHT-ban
zajló ellenõrzéseken.
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ÖLTÖZZ PIROSBA! Idén is
csatlakozott a Szemem
Fénye Alapítvány által
szervezett „Öltözz Pirosba!” országos akcióhoz az
Összetartás Mórágyért
Egyesület, a helyi általános iskola és óvoda, valamint a bátaapáti általános iskola, óvoda, és a
Jóbarát Egyesület. A résztvevõk egy-egy piros kiegészítõt, vagy ruhadarabot
viseltek, amivel együttérzésüket fejezték ki a gyógyíthatatlan betegségben
szenvedõ gyermekek és
családjaik iránt. A felnõttek mellett az iskolások is
nagy lelkesedéssel készültek az eseményre. A
szívmelengetõ program
részeként gyûjtést szerveztek a völgységiek,
amelynek eredményeként
39 ezer forint gyûlt össze
– tájékoztatta lapunkat
Nagy Jánosné. Az Összetartás Mórágyért Egyesület elnöke köszönetet
mondott mindazoknak,
akik részt vettek a programon, a szervezésben és
hozzájárultak az akció sikeréhez.
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A lehetõségekhez igazodtak
KÖLTSÉGVETÉS Az idei év is bõvelkedik feladatokban
Maratoni hosszúságú
tanácskozást tartott a mórágyi
képviselõ-testület, amely abból
adódott, hogy kiemelten fontos
napirendi pontot, a község
2014-es költségvetését tárgyalták. – Az utóbbi idõszak
egyik legnehezebb évének
nézünk elébe – összegezte
Glöckner Henrik. A település
polgármestere kifejtette, a
büdzsé összeállításánál az
volt a legfontosabb szempont, hogy továbbra is egy
fejlõdõ, élhetõ község legyen Mórágy, ugyanakkor
a programokat hitel nélkül valósítsa meg az önkormányzat.
Akárcsak az eddigiekben,
2014-ben is nagy segítséget jelent számukra a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulástól
(TETT) kapott pluszforrás, a tá-

MÓRÁGY

mogatást mûködésre és fejlesztésre fordíthatják.
A polgármester a konkrét
célokat tekintve felsorolta: idén
pontot tesznek a Kossuth utcai
közösségi ház rendbe tételére,

”

A képviselõk a célokkal
egyetértve elfogadták a
község idei évre szóló
költségvetési tervét
korszerûsítik a közvilágítást,
partfalépítést is beütemeztek vis
maior pályázatnak köszönhetõen, és a központi tér felújításának befejezése is napirenden
van. Arról is döntöttek a képviselõk, hogy a falu elején foga-

dókaput állíttatnak, a roma
nemzetiségi önkormányzat és
hagyományõrzõ táncosai számára pedig klubhelyiséget alakítanak ki.
Glöckner Henrik örömmel
jegyezte meg, hogy 2014ben megvalósul a község
ivóvíz-minõségének javítását célzó vízlágyító berendezés beszerelése, amely
régi álmuk volt. Mindezek
mellett – ugyancsak pályázati támogatással – kerékpártárolókat alakítanak ki az
iskolánál és a sportpályánál.
– Természetesen továbbra is
nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatokra, hiszen jelentõsebb
beruházásokat csak külsõ forrás igénybe vételével tudunk
megvalósítani – szögezte le a
polgármester.
■ Vizin B.

Nívódíjat kapott
a véméndi
tánccsoport
A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjjal ismerte el a véméndi Német
Nemzetiségi Tánccsoport példaértékû hagyományõrzõ
munkáját. Az elismerést a baranyai településen tartott szép
gálaesten vehette át a civil
szervezet – mesélte örömmel
Váradi János.
Véménd polgármestere emellett még két, ugyancsak a közelmúltban zajlott eseményt is kiemelt. Egyrészt a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának rendezvényét, amelyen a
véméndi gyermek- és felnõtt tánccsoport, illetve Horváth István is
fellépett. Másrészt egy bajai focikupát, ahol véméndi fiatalok képviselték a községet.
■ V. B.

VÉMÉND
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Élénkülhet a gazdaság
ATOMERÕMÛ A kapacitás-fenntartás több ezer munkahelyet jelent
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Baji Csaba (balról), Németh Lászlóné és Nagy Sándor a paksi atomerõmûben tartott februári sajtótájékoztatón

Jelenttõss gazda
aságélénkíttõ
ha
atásssal számolna
ak az új
pa
akssi blokkok léttessíttésse kapcsán. Megma
ara
ad a megbízzha
ató, megffizzetthettõ, környezettba
arátt hazai energia
a, és
munka
ahelyek ezrei jönnek
léttre.
Munkatársunktól
– Az atomerõmû biztonságosan, kiszámítható módon
mûködik, megfizethetõ áron
termel áramot, ezért nem képezheti vita tárgyát a kapacitás-fenntartás szükségessége –
fogalmazott Németh Lászlóné
a február 24-ei sajtótájékoztatón Pakson. A nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta, 13 százalékkal csökkentheti az áram
árát a tervezett erõmû beruházás. A két paksi blokk megépítése, majdani mûködése
felpörgeti a gazdaságot. Az
építéskor 8-9 ezer embernek
ad munkát, a 40 százalékos
hazai beszállítói arány a vállalkozásokat juttatja bevételi forráshoz, ami az állam adóbevételét is növeli.

PAKS

– A paksi atomerõmû jelenleg
is a térség legnagyobb munkáltatója, közvetve több tízezer
ember megélhetését biztosítja.
Tolna megyében részben a létesítmény mûködésének betudhatóan a munkanélküliségi ráta majd' 50 százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál –
részletezte a miniszter.
Az orosz fél a leendõ beszállítókat pályáztatni fogja,
hazánknak ezen a téren véleményezési, felülbírálati joga
van. A kérdésre, hogy a vállalkozások felkészítését hogyan
finanszírozzák, azt mondta, a
2014-2020-as uniós ciklusban
a források 60 százaléka szolgál gazdaságfejlesztésre. A
gyakorlat szerint vannak olyan
programok, amelyek felhasználhatók, de külön nevesíteni
kell majd a 21. század beruházásaként emlegetett kapacitás-fenntartásra való felkészülést.
Baji Csaba elnök-vezérigazgató arról számolt be, hogy az
MVM Csoport az elmúlt három
évben megháromszorozva árbevételét az ország harmadik

legnagyobb vállalatává vált. A
„21. század legnagyobb beruházására” felkészült, mindent
megtett azért, hogy „a jövõ
munkáltatójává váljon”.
Nagy Sándor, az MVM
Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ
Zrt. vezérigazgatója elmondta,
megkezdõdött a lehetséges hazai beszállítók körének azono-

sítása, eddig közel 400 cég jelezte részvételi szándékát,
ezeknek felmérik a szakmai teljesítõképességét, minõsítési
rendszerét, humán erõforrását,
referenciáit. Segítséget nyújtanak a nukleáris beszállítói minõsítés megszerzéséhez, egy
felkészítõ programot is összeállítottak.

Megélhetést
nyújt

Alkalmasak
a feladatra

Az atomerõmû építése elõtt
Paks lakossága alig 13 ezer
volt, ma az azóta városi rangra emelt településen 20 ezer
ember él. A megyében a jövedelmek is magasabbak,
215 ezer forint a bruttó átlagkereset, míg a dél-dunántúli
régióban csupán 190 298 Ft.
Gazdaságélénkítõ szerepe
lesz annak is, hogy az új blokkok létesítésén és majdani
üzemeltetésén dolgozók fizetõképes kereslete számos
szolgáltatónak és vállalkozásnak nyújt megélhetést.

Az MVM Csoport felkészült a
beruházásra, több évtizedes
tapasztalattal rendelkezik –
hangsúlyozta Baji Csaba elnök-vezérigazgató. Kiemelte,
az atomerõmû jelentõsen hozzájárul, hogy a társaság a hazai és regionális energetikai piac sikeres és meghatározó szereplõje legyen. A cégcsoport
az elmúlt négy évben 500 milliárd forint, vagyis az új blokkok
létesítési költsége mintegy hatodának megfelelõ összegû adó,
járulék és osztalék befizetésével
járult hozzá a költségvetéshez.
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Mókás maskarákban búcsúztatták el a telet a bátaszéki farsang résztvevõi, az eseményre a város testvértelepülésérõl is érkeztek vendégek

Máglyahalált halt a tél
MASKARA Meghatározhatatlan fajú lények lepték el az utcát
Fehér kaszás, fekete
ördög, dr. Bubó és egészen furcsa, meghatározhatatlan nemû,
fajú lények lepték el a közelmúltban a bátaszéki Kossuth Lajos
utcát. A járókelõkre idõnként a
szívbajt hozták, általában pedig
megnevettették õket. A város
testvértelepülésérõl,
Gyergyóditróból érkezett delegáció
arra volt hivatott, hogy elkergesse Bátaszékrõl a telet, ebben terBÁTASZÉK
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mészetesen a város civil szervezeteinek tagjai is segítségükre
voltak. A ditróiakat extrém nagy
pizzák, óvodás királyok és királynõk, a „Bátaszéki Gengszter
Néptánc Egyesület”, a Német
Egyesület bohócai, a Bátaszéki
Pedagógus Kórus tagjainak lábán cikk-cakkban járó kínai sárkány, nagycsaládosok, az iskola rabjai és még sokan követték
hosszú tömött sorban. A farsan-

gi felvonulás színesebb és hangosabb volt, mint eddig bármikor, a telet szimbolizáló bábu
pedig – bár a ditróiak megpróbálták újraéleszteni – hivatalosan is kimúlt, egészen konkrétan
máglyahalált halt.
A maskarás felvonulás után a
mûvelõdési házban „A mi házunk” vetélkedõsorozat harmadik fordulóján színpadi produkcióikat mutatták be az induló

szervezetek. Az elsõ helyen a
Német Egyesület végzett. A napnak még ekkor sem volt vége, hiszen a Ditrói Néptánc Együttes
mûsorát farsangi mulatság követte. Mint azt Riglerné Stang
Erika, a mûvelõdési ház vezetõje elmondta, a testvértelepülés
önként ajánlkozott a nemes feladatra, azaz, hogy véget vet a
télnek Bátaszéken, õk pedig éltek a kínálkozó lehetõséggel. ■

Közel húszmillió forint fejlesztésre
BÜDZSÉ Elfogadták a képviselõk a község idei költségvetési javaslatát
MÕCSÉNY Idén 61 millió forintból

gazdálkodhat Mõcsény – a
képviselõ-testület a napokban
fogadta el a település 2014-es
költségvetési javaslatát. Krachun Elemértõl megtudtuk, ebbõl 18 millió forintot különítettek
el fejlesztési célra. A polgármester részletezte, a temetõben
a tavaly felújított ravatalozótól
a templomig, illetve a temetõn
belül térköves közlekedõt alakítanak ki. Térfigyelõ kamerákat
telepítenek a község több pontjára, amire vagyonvédelmi
szempontból van szükség, mivel nagy az átmenõ forgalom
és a házaló tevékenység.
Mindezek mellett a faluköz-

Idén is megtartják a rendezvényeket, ezek közül a legnagyobb a falunap

pontban focipályát és játszóteret
alakítanak ki, a palatincai temetõben pedig fedett beállót. –
Ezek a legfõbb terveink az idei
évre, a fejlesztéseket a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás biztosította pluszforrásnak
köszönhetõen ütemezhettük be
– hangsúlyozta Krachun Elemér.
Arra is kitért, hogy az önkormányzat 2014-ben is biztosítja
a helyi lakosoknak azokat a támogatásokat, szociális juttatásokat, amelyeket eddig, és nem
emeli az adókat. A település hagyományos rendezvényeit is
megtartják, ezek közül a legkiemelkedõbb a falunap és a mindenki karácsonya. ■ Vizin B.

2014. január-február

Idén nekilát az
RHK Kft. a
Nyugat-Mecsekben
tervezett munkának
Összesen 160 konténernyi, vagyis 1440 hordó kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladékot
szállított le a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) 2013
végéig a felszín alatti, végleges
tárolóba,
amelyet
2012
decemberében adott át Bátaapátiban. A társaság ezzel
párhuzamosan már a nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezésének majdani helyszínét keresi, ennek érdekében tervez kutatómunkát a Nyugat-Mecsekben.
Többek között ez is elhangzott az
RHK Kft. decemberi, Budapesten
tartott hagyományos évzáró
sajtótájékoztatóján.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezetõ igazgatója kifejtette, a
nagy aktivitású hulladék elhelyezésével kapcsolatban jelenleg a
Nyugat-Mecsekben terveznek
kutatómunkákat. Az elképzelések szerint 2014-ben kutatófúrások kialakítására kerülhet sor – a
Baranya megyei Boda mellett található agyagkõ kiváló vízzáró
tulajdonsága szól a helyszín mellett. A tervek szerint 12 mély- és
2 sekélyfúrást végeznének el a
következõ kutatási fázisban, a 14
fúrás összesített hossza pedig
több mint 10 kilométer lenne. A
legmélyebb fúrások 1300-1600
méter mélyre hatolnának le, a
kõzet elemzéséhez a felszínen
tervezett kutatóárok hossza pedig 1 kilométer hosszúságot tenne ki. Ennek a programnak a
végsõ célja, hogy a jelenlegi fázisban folyó munka eredményeként eljuthassanak a telephely kiválasztását elõkészítõ munkák
megkezdéséig – világított rá Dr.
Kereki Ferenc.
Az ügyvezetõ igazgató arra is
kitért, hogy a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére vonatkozó
program végrehajtására több
évtized áll még rendelkezésre,
ugyanis addig az atomerõmû
szomszédságában található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) nyújt biztonságos elhelyezést az elhasznált fûtõelemek■ V. B.
nek.
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Illusztrációnk az RHK Kft. nemrég felújított paksi bemutatótermének nyugat-mecseki tablója.

TETT HÍRLAP

2014. január-február

Nagy élmények a kis faluban
HÛEN ÕRZIK HAGYOMÁNYAIKAT Közösen kapcsolódtak ki a község lakói
Programokban és élményekben bõvelkedõ idõszakot tudhat maga mögött Feked.
A remek hangulatú eseményeken minden
korosztály megtalálhatta a számára legjobb kikapcsolódási lehetõségeket.
Vizin Balázs
– Ötödik alkalommal szerveztük
meg a disznóölést, amely szorosan kapcsolódik a falu legnagyobb rendezvényéhez:
a nyári Stifolder Fesztiválhoz – mondta Tillmann Péter. Feked polgármestere kifejtette, a helyi baráti kör szervezi az eseményt,
amelyet a település és a német önkormányzat is támogat. Ezúttal is remek hangulatban telt a közel 60 fõ részvételével
zajlott hagyományõrzõ program, a jelenlegi lakosok mellett Fekedrõl elszármazottak is csatlakoztak ehhez. – Kettõs célja van
a rendezvénynek, egyrészt, hogy a fiatalabb generációval megismertessük a szokásokat, másrészt, hogy a Stifolder Fesztiválra szalámikat készítsünk, amelyekkel
benevezhetünk a kulináris tudáspróbára
– világított rá a községvezetõ.
Tillmann Péter arról is örömmel számolt
be, hogy némi kihagyás után svábbált is tartottak. Közel 70 ember ropta a hajnalig tartó mulatságon, a helyiek úgy döntöttek,
hogy ezentúl minden évben megszervezik
a közösségteremtõ rendezvényt. Mindezek
mellett még számos kezdeményezésnek
adott otthont az elmúlt hónapokban a gyönyörû baranyai falucska. A polgármester

FEKED

A disznóölésen finom ételeket,
a bormustrán kiváló nedûket
kóstolhattak a résztvevõk

példaként az origami-hajtogató délutánt és a bormustrát
emelte ki. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: Feked
valamikor jelentõs területekkel rendelkezõ bortermõ vidék volt. Annak ellenére,
hogy az adottságok nem olyan kedvezõek,
mint Villányban, vagy éppen Szekszárdon,
ettõl függetlenül a helyiek nagy lelkesedéssel gondozzák szõlõjüket. – Mindenki a saját boraira a legbüszkébb, mi is így tekintünk ezekre a nedûkre – hangsúlyozta Tillmann Péter. A fiatal pincegazdák által szer-
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vezett programon – folytatta – ellátogattunk
egymáshoz. A kikapcsolódás mellett a szakmaiság is elõtérbe került: a jelenlévõ szakemberek segítségével kiértékelték a kóstoltakat, ezáltal hasznos információkkal gazdagodtak a résztvevõk, amiket beépíthetnek munkájukba.

VIDÁM TÉLBÚCSÚZTATÓ – Tó, páva, asszisztensnõ, kommandós – csak néhány maskara azok közül, amelyeket a Mórágyi Általános Iskola farsangi
ünnepségén vehetett szemügyre a közönség. A remek hangulatban telt programon két diák: Palkó Teréz és Grassy Dávid köszöntötte a vendégeket,
majd kezdetét vette a jelmezes felvonulás és azok értékelése. Ezután a Tátika zajlott, amely során minden osztály egyéni produkcióval rukkolt elõ. A
■ V. B.
rendezvény tombolasorsolással és mulatsággal zárult – összegezte Petrovics Katalin szervezõ, az intézmény pedagógusa.
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