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Elismerték példaértékû munkájukat
BÁTASZÉK-BUDAPEST A Magyar

Adorjáni Márta irodavezetõ

Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök Bognár Jenõt,
Bátaszék polgármesterét. A
városvezetõ a rendszerváltás
elõtt tanácselnökként, azóta
polgármesterként irányítja a
települést, immár 27 éve. Ez idõ
alatt nagyban hozzájárult
Bátaszék és a helyi társadalom
szellemi-értékbeli, kulturális,
infrastrukturális és gazdasági

javainak gyarapodásához. A
„Köz Szolgálatáért érdemjel”
Ezüst fokozatát adományozta
Adorjáni
Mártának,
a
Bátaszéki Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési irodavezetõjének Pintér Sándor belügyminiszter. A településfejlesztési szakokleveles építészmérnök tevékeny szakmai közremûködésével kezdõdött a
rendszerváltás után a település
arculatának formálása
47. OLDAL

Bognár Jenõ polgármester

TETT HÍRLAP

Középpontban a kommunikáció
TÁBOR Új ismeretekre TETT-ek szert a települések fiataljai a kalocsai programon
Kikapcsolódás és ismeretszerzés. E két dolgot ötvözte
a bátaapáti központtal mûködõ Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT)
nyári tábora, amelynek ezúttal a kalocsai Vízimadár Park
adott otthont.
Vizin Balázs

2

KALOCSA-BÁTAAPÁTI A TETT hét
tagtelepülésérõl – Bátaapáti,
Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mõcsény, Véménd – érkezett
35 diáknak remek élményekben volt része a június 29. és július 5. között zajló szabadidõs
programon, amelyet a társulás
biztosított számukra.
– A vasárnap a bemutatkozás jegyében telt, és ekkor osztottuk két csapatra a résztvevõket, amelynek a tábor egészét
tekintve volt jelentõsége – nyilatkozta Rigó Gábor. A programnak helyt adó Vízimadár
Park vezetõje kifejtette, hétfõn a
csodálatos környezetben fekvõ
létesítményt, és annak élõlényeit ismerhették meg a fiatalok,
továbbá a vetélkedõsorozatok
is ekkor kezdõdtek. És az esti
buli, karaoke verseny (akárcsak

Pihenõ két program között, remek élményekben volt részük az ifjaknak

a hét többi napján) is jó hangulatban telt.
Kedden kalocsai napot tartottak a táborlakók: megtekintették a település nevezetességeit, sétáltak, fagyiztak, délután
pedig fociztak és röplabdáztak.
Vizes élményekben volt részük
szerdán, ekkor a két csapat kü-

lönbözõ uszodai versenyekben
mérte össze leleményességét,
erejét. Nagy sikert aratott a növendékek körében, akárcsak a
csütörtöki lovasprogram. Betekintést nyertek a valamikori betyárok életébe, de lovaskocsizásra és a messze földön híres
kalocsai motívumok megisme-

résére is volt lehetõség. Ugyancsak csütörtökön zajlott a tábor
központi programja, a kommunikáció. Búcsú Lajos, a Kalocsai
Vagyonhasznosítási és Könyvvezetõ Kft. igazgatója tartott tájékoztatást a fiataloknak. Többek között az MVM Paksi Atomerõmû Zrt., valamint a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló jelentõségét, hasznát emelte ki
elõadásában, és azt, hogy a létesítményeknek fontos szerepük
van a térség és Magyarország
fejlõdésében. A diákok érdeklõdve hallgatták az elõadást,
amely kiegészítette a már a korábban szerzett ismereteiket, hiszen a TETT révén folyamatos
tájékoztatást kap a lakosság a
radioaktívhulladék-elhelyezésrõl, a hazai nukleáris iparról.
Pénteken is több elfoglaltság
várt a tanulókra, akik lélekben
már készültek a szombati táborzárásra. – Társulásunk kiemelt figyelmet fordít a felnövekvõ generációval folytatott
párbeszédre, ez a program is
fontos eleme kommunikációs
szerepvállalásunknak – fûzte
hozzá Darabos Józsefné, a
TETT elnöke, Bátaapáti polgármestere.

Elismerõen szóltak a látottakról
DELEGÁCIÓ A magyarországi nukleáris iparról tájékozódtak a vendégek
Ilker Sert, a Török Energiaügyi Minisztérium
atomenergetikáért felelõs helyettes államtitkára látogatott
kollégáival Magyarországra
augusztus 25-én, hogy tapasztalatot gyûjtsön a hazai nukleáris ipar mûködésérõl. Az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. megtekintése után Bátaapátiba utaztak,
hogy a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról és a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. szerepvállalásáról informálódjanak.
– A radioaktívhulladék-kezelési, valamint a nukleáris energiaprogramunkról tartottunk tájékoztatót vendégeinknek, a már

PAKS-BÁTAAPÁTI

Kovács Pál (középen) tart elõadást a török vendégeknek Bátaapátiban

mûködõ és a majdan létesülõ
blokkok tekintetében – világított
rá Kovács Pál. Az atomerõmû
vezérigazgatói tanácsadója
hozzátette, a látogatás során
egyúttal a két ország gazdasági együttmûködésének lehetséges kapcsolódási pontjai is terítékre kerültek. – Hazánk 30 éve
komoly tapasztalatokkal rendelkezik az atomenergia alkalmazása terén, ezeket képzési, szakmai konzultációs programok során tudjuk átadni az átfogó nukleáris stratégiával készülõ török
fél részére – jegyezte meg Kovács Pál. A csoport tagjai elismerõen nyilatkoztak a magyarországi programról.
■ V. B.

2014. július-augusztus

Együtt kapcsolódtak ki
BÁTAAPÁTI FALUNAP A kiváló szervezésnek köszönhetõ a nagy siker
A bátaapátiak ismét bebizonyították, hogy összetartó közösséget alkotnak: nagyon
sokan ellátogattak az utóbbi
idõk legsikeresebb falunapjára, amelyet a Darabos
Józsefné polgármester vezetésével mûködõ önkormányzat szervezett.
Vizin Balázs
Fantasztikus, nagyszerû, pazar – ha napestig halmozná a jelzõket az ember, akkor sem tudná visszaadni az
újság hasábjain azt a remek
hangulatot, amelyet az augusztus 20-ai Bátaapáti Falunapon tapasztalt. A Közösségi
Háznál tartott esemény több
száz résztvevõjének felejthetetlen élményben volt része. –
Minden helyi programra ellátogatunk, de ez az utóbbi idõk
legjobb rendezvénye, köszönjük az önkormányzatnak ezt a
csodálatos napot! – adott hangot véleményének egy fiatal
pár, akik a színpad felé sétáltak, hogy megtekintsék a mûsorokat. A helyiek büszkesége,
vagyis az Aranyfácán Néptánc Egyesület mellett a Best
Street Team, a Pécsi Rózsa Keleti Kultúra és Tánc Egyesület,
valamint a Véméndi Német
Nemzetiségi Tánccsoport lépett fel, este pedig a mulatós
mûfaj ismert képviselõje: Postás Józsi, aki egy szempillantás
alatt táncra ösztönözte a közönséget. Akárcsak a bálon
muzsikáló Gáti László, és az õ
produkciójához hasonlóan a
fél tízkor kezdõdött tûzijáték is
szikrázóan jó volt.
A mûsorokat megelõzõen
adta át az önkormányzat a 2.
alkalommal életre hívott Portamustra (faluszépítõ verseny) helyezettjeinek járó díjat. Ezúttal
Szentpál Mihálynak, Nagy Jánosnak és Schäfer Attilának
gratulált Darabos Józsefné polgármester, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás elnöke, valamint Sári József, a bírálóbizottság vezetõje, aki ugyan-
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Darabos Józsefné polgármester (jobbra) szegte meg az új kenyeret a bátaapáti ünnepségen

3

Több százan csatlakoztak a közösségteremtõ falunaphoz, amelyrõl elismerõen szóltak a résztvevõk

csak elismerésben részesült a
színpadon. Darabos Józsefné
„Arany fakanál” címmel tüntette ki a falunapokon készített finom ételeiért – a közönség visszajelzése alapján idén is aranyat ért Józsi bácsi fõztje.
– Örömömre szolgál, hogy
az elmúlt években számos közös kezdeményezésünk szökkent szárba. Együttes szerepvállalásunkat igazolják a faluszépítõ beruházások, a minden

korosztályt érintõ támogatások
és azok a programok, amelyek
révén tovább erõsödhetett öszszetartó közösségünk. Hálás
szívvel köszönöm a segítségüket és a bizalmukat, õszintén
remélem, hogy ezen, a község
fejlõdését szolgáló úton megyünk tovább közösen. Akárcsak az elmúlt években, a jövõben is azon leszek, hogy minél
élhetõbb körülményeket teremtsek önöknek, s hogy a tá-

mogatások révén könnyebben
boldoguljanak az életben –
hangsúlyozta beszédében Darabos Józsefné. Bátaapáti polgármestere után dr. Puskás Imre, kulturális örökségvédelemért felelõs helyettes államtitkár és dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja osztotta meg gondolatait a
jelenlévõkkel. Az új kenyeret
pedig Aradi András evangélikus lelkész szentelte meg.

TETT HÍRLAP

Tovább fejlõdött a falu
PÁLYÁZATOK A korszerûsítés mellett hatékonyságot eredményeznek
Két sikeres pályázatnak köszönhetõen kívül és belül is
felújították,
szigetelték,
akadálymentesítették a polgármesteri hivatalt. Az önkormányzatnak az önerõ
elõteremtéséhez sokat segített a TETT-tõl érkezõ támogatás.
Munkatársunktól
CIKÓ Még 2012. november 30-
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án nyújtotta be a kérelmét a
cikói önkormányzat Falumegújításra és –fejlesztésre a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), ahol a
Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága által hozott
1553603234 számú határozat
alapján pozitív elbírálásban
részesült, s így 7 millió 873 ezer
795 forint nettó kiadásra jutó
vissza nem térítendõ támogatást nyert. A projekt keretein
belül a polgármesteri hivatal
belsõ felújítása valósult meg,
amely a víz- és villanyhálózat
korszerûsítését, belsõ szerkezeti átalakításokat, festési és burkolási munkálatok elvégzését,
valamint akadálymentes vizesblokk kialakítását célozta. A
munkálatok 2013 novemberében kezdõdtek el, a mûszaki
átadásra 2014. június 30-án
került sor. A beruházás eredményeként a hivatal belsõ modernizációja valósulhatott meg
figyelemmel az esélyegyenlõségi követelményekre is.
Mindemellett a Környezet
és Energia Operatív Program
(KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetõen modernizálódott a polgármesteri hivatal épületenergetikai rendszere, amelynek eredményeként hatékonyabbá válhat az
épület energiafelhasználása,
így a jövõben környezettudatosabb mûködés valósulhat
meg, amely kedvezõen befolyásolja a fenntartási, mûködtetési és karbantartási költségek alakulását.

Eredményeként
a külsõ homlokzati
hõszigetelés,
valamint a tetõtéri
és a pincefödém
utólagos szigetelése valósult meg,
továbbá az épületben csõ- és radiátorcsere történt. A
fejlesztés következtében, illetve annak
eredményként az
önkormányzat
energetikai tulajdonságai javulnak/javultak, kiadásai csökkennek,
ezáltal a községben más, fontos
szolgáltatások nagyobb hangsúlyt
kaphatnak, mint
például a közoktatás, vagy a kultúra.
Az épített és a természeti környezet
védelme az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai közé tartozik. Az épületenergetikai fejlesztések
megvalósulása
után a villanyáram
és a gázfogyasztás
jelentõsen mérséklõdik, ami a takarékoskodás mellett a
környezet védelmét
is elõsegíti. A projekt megvalósításával egy korszerû fûDr. Ferencz Márton újabb sikerként könyvelhette el a megvalósított projekteket
tési rendszerû, energiatakarékos épület
A 2013-ban benyújtott, éhez. A projekt összköltsége 12 jött létre, amely tehát a környeKEOP-5.5.0/A/12-2013-0453 millió 40 ezer 868 forint volt, a zet védelme mellett olyan mûkódjelû sikeres pályázatnak támogatási intenzitás 85 szá- ködtetési költségmegtakarítást
köszönhetõen az önkormány- zalék, így az elnyert vissza eredményez az önkormányzat
zat a kivitelezõvel kötött szer- nem térítendõ támogatás ösz- számára, amely megteremti a
zõdésnek megfelelõen 2014. szege 10 millió 234 ezer 737 pénzügyi lehetõségét további
április 15-ét követõen hozzá- forint. Az „Önkormányzati fejlesztések, beruházások végfoghatott a hivatal épületener- épület épületenergetikai fej- rehajtására.
getikai rendszerének fejleszté- lesztése, 7161 Cikó, Iskola tér
A fejlesztés a magyar álséhez, belsõ fûtési, használati 1.” címet viselõ projekt 2014. lam, valamint az Európai Unió
melegvíz, hûtési rendszer(ek) június 30-án zárult le a sike- támogatásával, a Kohéziós
korszerûsítéséhez, utólagos res/eredményes mûszaki át- Alap társfinanszírozásával vakülsõ homlokzati hõszigetelés- adás-átvétellel.
lósult meg.
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A közösségteremtés jegyében szervezõdött a program

A legifjabbak számára is kínáltak elfoglaltságot Mõcsényben

Telitalálatnak bizonyult
VÉLEMÉNYEK Minden korosztály jól érezte magát a rendezvényen
– Csak körül kell nézni: mindenki jól érzi magát, együtt
vagyunk, ahogy egy közösséghez illik – tekintett a szabadidõs parkban mulató emberekre augusztus 16-án
Csobot Szilveszterné (vagy
ahogy helyben mindenki ismeri, Bibián néni).
Vizin Balázs
MÕCSÉNY Bibián néni örömmel
jegyezte meg, hogy akárcsak a
korábbiakban, a 15. falunap sikeréhez is hozzájárulhatott az
általa vezetett nyugdíjas klub.
Mint ahogy szívesen segítenek
a község szépítésében és a többi szabadidõs program levezénylésében is. – Szerintem sokat fejlõdött az elmúlt években
Mõcsény, amiért köszönet jár
a település vezetésének – fûzte
hozzá.
Hasonló állásponton volt
Salgó Gáborné is. Õ úgy fogalmazott, a falunap különösen fontos egy kis közösség életében, és igaz ez azokra a beruházásokra, kezdeményezésekre, amelyek az elmúlt idõszakban megvalósultak. Példaként a faluközpont fejlesztését,
a Közösségi Ház, a játszótér,
valamint a mellette lévõ focipálya elkészültét hozta fel.
Mindezek mellett az önkor-

mányzat által biztosított támogatásokat is kiemelte, amelyek
minden korosztályt érintenek.
– Én tizenöt éve lakom itt, a
településünk valódi kis gyöngyszem: csendes, békés falucska,
ahol szívesen tölti napjait az ember – vette át a szót Illés Géza,
aki arra is kitért, hogy a
Mõcsényért Egyesület tagjaival
õk is mindent megtesznek szeretett községük élhetõbbé tétele
érdekében, ezt az elmúlt idõszak
önkéntes akciói is bizonyítják.
Takács-Édes Szilviával is
csak néhány percet tudtunk beszélgetni, mert az ifjú hölgy a
falunap levezénylésében segédkezett, amely szerinte évrõl-évre színesebb. Mint fogalmazott, idén is azon voltak,
hogy változatos programot állítsanak össze, amely minden
korosztály tetszését elnyeri. Lelkesen mesélt arról is, hogy általános iskolás kora óta él
Mõcsényben, és igyekszik aktív
tagja lenni a közösségnek.
Hogy ezúttal is telitalálatnak
bizonyult a falunap, azt a közönség arcáról is leolvashatta
az ember – bár megerõsítésképpen a publikum szóban is
kinyilvánította õszinte elismerését. – Jó érzés számunkra, ha az
általunk életre hívott kezdeményezések pozitív fogadtatásban részesülnek – válaszolta

kérdésünkre Váncsa Tibor. Az
önkormányzati képviselõ leszögezte, a község fejlõdését szem
elõtt tartva lehetõségeikhez
mérten minden évben igyekeznek elõrébb lépni, ami egyaránt igaz a programokra és a
beruházásokra. – Természetesen soha nem lehetünk elégedettek, mert még bõven van mit
tenni Mõcsényben és a hozzá
tartozó Palatincán, ettõl függetlenül úgy vélem, büszkék lehetünk arra, amit eddig elértünk –
világított rá a képviselõ.
Augusztus 16-án minden
adott volt, hogy az önkormányzat egy remek rendezvényt zárjon: a jó idõ mellett a fellépõk
mûsora, a finom vacsora és a
hajnalig tartó bál összhangja
szolgált alapul ehhez. A legfontosabb alkotóelemnek mégsem az imént felsoroltak, hanem a falu közössége bizonyult. Az az összetartás, amelyet Krachun Elemér is hangsúlyozott beszédében.
– Az államalapítás ünnepe
egyúttal azt az üzenetet is közvetíti felénk, hogy nemcsak
nemzetállam szinten, hanem a
helyi közösségeket tekintve is
egységes gondolkodás szükséges a célok eléréséhez. Hiszen
ezen összetartó közösségekbõl
alkot egészet nemzetünk. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt

években
bebizonyítottuk
Mõcsényben: a jó cél érdekében képesek vagyunk együtt
gondolkodni, cselekedni –
mondta a falu elsõ embere.

„Elégedettek lehetünk, de
megelégedettek soha”
– A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) tagjaként folyamatosan épül,
szépül falucskánk; akárcsak
az eddigiekben, a jövõben is
azon leszünk – amennyiben
folytathatjuk munkánkat –,
hogy minél több támogatást
biztosítsunk az itt élõknek,
amelyek révén könnyebben
boldogulhatnak a mindennapok során – összegezte
Krachun Elemér. Mõcsény
polgármestere büszke arra,
hogy az elmúlt 16 évben vállaltakat – a lakossággal karöltve – megvalósíthatta a
képviselõ-testület. Ezért, és a
falunap sikeréhez való hozzájárulásukért is köszönetet
mondott a lakosoknak. Meglátása szerint a minden eddigit felülmúló, jubileumi rendezvény jó alapot teremtett a
község jövõje érdekében történõ, tudatos építkezéshez,
amelyhez elengedhetetlen a
párbeszéd és az összefogás.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÕ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Az RHK Kft. is rajthoz
állt a jó hangulatú
versenyen
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SZÁLKA-BÁTAAPÁTI Immár harmadik éve
rendezték meg Szálkán a most már hagyományosnak tekinthetõ triatlon versenyt. Profik, amatõrök és a népes szurkolótábor tagjai gyûltek össze – mintegy ötszázan – a szálkai tó partján, hogy egy
kellemes hétvégét töltsenek el itt, s hódoljanak a 21. század sportjának. Amikor a
résztvevõket kérdezzük, hogy „milyen
volt?”, ezt halljuk: barátságos, hangulatos,
családias.
Bertalan Csaba, aki „civilben” a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló telephelyvezetõje, már régóta vesz
részt ironman-viadalokon, most népes
csapatot szervezett a versenyre a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú
Nonprofit Kft.-tõl. Biztonsági õr és üzemeltetési igazgató, mérnök és beruházási szakember jött össze az RHK Kft.-t képviselõ négy, háromtagú csapatban, ketten
pedig egyéniben indultak, különbözõ kategóriákban. Még a „legkönnyebb” táv is
embert próbáló: 500 méteres úszásból,
22 és fél kilométeres kerékpározásból és
5 kilométeres futásból állt, nem is beszélve az úgynevezett XL-es (fél ironman) kategóriáról, amelyben ugyanezek a távok:
1900 m, 90 km és 21 km. Az RHK Kft. tizennégy résztvevõ alkalmazottja becsülettel helytállt, mindenki teljesítette a kitûzött
hosszakat. Bár az egyik csapat második
lett kategóriájában, Bertalan Csaba szerint nem a helyezés volt a fontos, hanem
az, hogy a munkahelyen kívüli életben is
jobban megismerik egymást a verseny által az emberek, s így is ösztönzik társaikat
az egészséges életmódra.
■ V. B.

Bertalan Csaba verseny közben

Filmforgatás az NRHT-ban
Minden eddiginél látványosabb film
készül a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról (NRHT). Ez része annak a projektnek, amely során
megújul a föld alatti bemutatóterem
és egy felszíni látogatóközpont is létesül az irodaházban, a volt étterem
helyén. A filmet olyan technikával forgatják, amely a nagy képfelbontás
révén animációk beépítését és érzékletes szemléltetést tesz lehetõvé. Július végén a tárolókamrában és a
technológiai épületben dolgoztak a
filmesek, s záró akkordként drónos
felvételeket is készítettek, amikor is a
levegõbõl, madártávlatból mutatták
meg az NRHT-t. Az utómunkákat követõen várhatóan az év végén láthatjuk a kész filmet az új bemutatóteremben.
■

Azonosítás a kamera elõtt

Minden mozzanatot rögzített a stáb az NRHT-ban zajlott forgatás során

Új kamrák épülnek Bátaapátiban
Az új kamrák (3. vizsgálati kamra, nyugati feltáró vágat, I-K3 és I-K4 kamra
nyaktagok) kiépítésére vonatkozó szerzõdés alapján ez év májusában ismét
föld alatti munkálatok kezdõdtek
Bátaapátiban.
A hónap elsõ felében az elõkészítõ
munkák zajlottak, amelyek során egy új
föld alatti trafót telepítettek. Ezt követõen robbanásálló ajtós falazat épült a 3.
tároló kamrától 12 méter távolságra. Ez
biztosítja, hogy az ellenõrzött zónába
helyezett mérõmûszerek ne károsodhassanak a robbantások léglökései következtében. Ahogy a falazat elkészült, kísérleti robbantásokkal tesztelte a kivitelezõ, hogy megfelelõ védelmet nyújt-e, il-

letve finomították a robbantási technológiát, meghatározva a robbanó töltetek
megfelelõ nagyságát.
Miután ezek a munkálatok befejezõdtek, és a robbanásálló ajtós falazat tesztjei is pozitívnak bizonyultak, május végén
megindultak a vágathajtási munkálatok.
A korszerû, legmodernebb technológiát
jelentõ géppark
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
a
beruházási
munkálatok a mai
kor követelményeinek megfelelõen,
szakszerûen készüljenek el.
■
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Több mint húsz fogat és lovasok járták körbe a baranyai falut

Finom falatokkal és jófajta italokkal vendégelték meg a résztvevõket

Színes elfoglaltságok sora
SZABADIDÕ A számos programelem elnyerte a közönség tetszését
Több mint húsz fogat és lovasok járták körbe a falut a
Véméndi Fúvószenekar kíséretével június utolsó szombatjának reggelén. Az útvonal mentén végig helyi lakosok és vendégeik köszöntötték a díszes menetet, amely a
Szépasszonyok völgyében
zárta útját, ahol aztán
Váradi János polgármester
pincéjénél finom tízóraival,
jófajta pálinkával és borokkal vendégelték meg a résztvevõket.
Finta Viktor
VÉMÉND A megszokottól eltérõ-

en idén szombaton délelõtt rendezték a Falubajnokságot a
labdarúgást kedvelõk számára
a község sportpályáján. Az elmúlt öt alkalommal diadalmaskodó Öregfiúk csapatának
nem sikerült megvédenie bajnoki címét, 3-3-as döntetlent ját-

szottak a 2×12 perces rendes
játékidõben a Fiatal Németek
Szövetségének együttesével,
akik aztán a büntetõpárbajban
jobbnak bizonyultak ellenfelüknél. A 3. helyet a Rosé nevû gárda szerezte meg, kapujában a
Magyar Állami Operaház magánénekesével, Horváth Istvánnal, aki szülõfalujában töltötte
a hétvégét.
Mindeközben a Mûvelõdési Háznál is zajlottak a programok. Schrek Bernadett fõszervezõtõl megtudtuk, volt játszóház a gyermekeknek (légvár,
csúszda, körhinta, trambulin,
arcfestés), horgászat, kreatív
sarok, kutyás- és tûzoltó bemutató. Rövid ebédszünetet követõen bent, a színpadon folytatódott az esemény a kulturális
mûsorral, amelyben fellépett
Kántor Kata és Kákonyi Marcell társastánccal, a Nyugdíjas
Klub énekekkel, Réger Henriett,
Sebestyén István székely mese-

mondó, a Székely Pávakör,
Varga Dóra & Kéméndi Tamás
operett és musical részletekkel,
a Véméndi Német Nemzetiségi Gyerektánccsoport és a
Véméndi Óvodások. Az érdeklõdõk megtekinthették a helyi
amatõr fotós, Nagy Zoltán kiállítását, amelynek témája
Véménd élete.
Este a Mûvelõdési Ház hátsó udvarában is felpezsdült az
élet, több családi-baráti társaság
nevezett
be
a
babgulyásfõzõ versenybe,
amelyet végül a Fiatal Németek Szövetségének brigádja
nyert. A szombati program hajnalig tartó bállal zárult, amelyen a Music Express zenekar
autentikus népzenét játszott.
Vasárnap a litánia után
Schraub Ádám plébános megáldotta a Szerb kápolnát és a
Szent–kutat, amit pályázati támogatás segítségével újítottak
fel.

Váradi János polgármester
elmondta, a TETT szervezetén
keresztül érkezõ pluszforrás fejlesztésekre jutó részét igyekeznek pályázati önerõként hasznosítani. Az év elsõ felében sikerült beszerezniük egy olyan
munkagépet, amelynek segítségével könnyen karban tudják tartani a vízelvezetõ árkokat, hogy a nyári záporok alkalmával lezúduló víz ne okozzon gondot a községben, ami
korábban visszatérõ probléma
volt. A következõ félévben szeretnének egy kutat fúratni a
sportpályánál, ami megoldaná
a gyep gondozását. Emellett elindítják a Mûvelõdési HázSportcsarnok-Iskola épületegyüttesének energiatakarékosságát célzó programjukat,
amelynek keretében napelemeket szereltetnének fel a tetõre. Mindezen túl a Rákóczi utca burkolatának felújítása is
tervbe lett véve.

Több elismerést is átadtak a városi ünnepségen
(Folytatás az 1. oldalról)
„Pro Urbe Bátaszék” díjat adományozott a város képviselõtestülete augusztus 20-án
Dózsa-Pál Jánosnak a Bátaszéki Vállalkozók Testületének
újjászervezése, a vállalkozók
oktatása, továbbképzése és
szakmai támogatása, a tanulóképzés támogatása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
A „Bátaszék Város Közjavá-

ért” címmel tüntették ki Riglerné
Stang Erikát, a mûvelõdési ház
igazgatóját a helyi kultúra értékeinek megismertetése és ápolása, a hagyományõrzés; az
amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása; a Német Nemzetiségi Egyesület aktív és közösségformáló vezetése, a népcsoportok közti jó kapcsolat, a színjátszó csoport megalapítása és
a testvér-települési kapcsolatok

ápolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.
A „Bátaszék Város Kiváló
Sportolója” díjat adományozták Nagy Ákos Péternek testnevelõi és edzõi tevékenységéért,
az atlétika-, a karate- és az
úszásoktatás felkarolásáért, a
tehetséggondozásért, a versenyekre való sikeres felkészítésért és a sport népszerûsítése
érdekében kifejtett tevékenységéért.

Treszner József önkéntes tûzoltó, korábbi parancsnok a
„Bátaszék Város Közbiztonságáért” díjat kapta, amellyel a Bátaszéki Önkéntes Tûzoltó Egyesület érdekében kifejtett tevékenységét, a testvértelepülések tûzoltóival való kapcsolat ápolását, a
munkakörülmények megteremtését, a Bátaszéki Önkéntes Tûzoltóság megalakulását, a lakosság szolgálatában végzett önzetlen munkát ismerték el.
■
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A csapatmunka gyümölcse
GRÁNIT FESZTIVÁL Hegedûs Róberték nyerték az Arany fakanál versenyt
– A visszajelzések
alapján az idei volt az utóbbi
évek legsikeresebb rendezvénye – összegezte az augusztusi Mórágyi Gránit Fesztivált
Glöckner Henrik. A község polgármestere részletezte, pénteken a Magyar Íróválogatott és
a Mórágyi SE barátságos labdarúgó mérkõzésével kezdõdött az események sora (amit 72-re a házigazdák nyertek), ezt
követõen író-olvasó találkozó,
különbözõ kiállítások, kulturális est, retro disco és folkkocsma
gazdagította a nap kínálatát.
Mindegyik program nagy érdeklõdésre tartott számot, különösen a hajnalig tartó bulik.
Szombaton reggel a mesterségek utcájával és a gyermekeknek szervezett játékos elfoglaltságokkal, illetve a fõzõverseny startjával folytatódott a
fesztivál. Kora délután látványos rally bemutató is gazdagította a rendezvényt, a habparti pedig hûsítõül szolgált a
legifjabbaknak. Ugyancsak ekkor kezdõdtek a szórakoztató
mûsorok. Az iskola udvarán felállított rendezvénysátor színpadán egymást váltották a fellépõk, akik remek produkciókkal
rukkoltak elõ a népes közönség
tapsban megnyilvánuló elismeMÓRÁGY

Impresszum

A fiatalok és az idõsebbek egyaránt jól érezték magukat Mórágyon, a habpartinak különösen nagy sikere volt

rését kiérdemelve. A sztárvendég, Takács Nikolas szenzációs fellépését követõen hirdették ki az Arany fakanál fõzõverseny eredményeit. A zsûri
döntése értelmében Hegedûs
Róbert és bandája lett az elsõ,
akiket a féli csapat, valamint
Horenka Zoltán társasága követte a dobogón.
A finom ételek elfogyasztása után jól esett a mozgás: a
mórágyi kötõdésû ismert aerobic oktató, Katus Attila tartott
egy átmozgató edzést az érdeklõdõknek, amely ugyancsak
nagy sikert aratott. Akárcsak az

Sokan segítettek

– Mucska Melinda, Donáth Csaba, Lieszkovszky Tamás,
Lieszkovszkyné Bayer Katalin, Nagy Mária és Tenczlinger Tímea
szervezõk áldozatos munkája mellett köszönettel tartozom minden közremûködõnek, segítõnek, akik hozzájárultak a település
számára fontos esemény sikeréhez – hangsúlyozta Glöckner
Henrik. Arról is örömmel számolt be, hogy nemcsak a helyiek
kapcsolódtak ki a fesztiválon, hanem a környezõ településekrõl
is érkeztek vendégek, sõt, külföldrõl, például felvidéki testvértelepülésükrõl, Félrõl és a szerbiai Bajmokról is jöttek látogatók.
esti zenés-táncos mulatság és a
fesztivált színesítõ tûzijáték. Vasárnap a Rohmann Henrik emlékhangversennyel zárult a falunap, amelyet az idei évtõl ke-

reszteltek át a szervezõk Gránit
Fesztiválra a település földrajzi sajátosságaira utalva – fûzte hozzá a polgármester.
■ Vizin B.

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Vizin Balázs.
Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság, Árki Attila. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik kéthavonta Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.
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