SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDO”T
KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK!

KARÁCSONYRA VÁRÓ Mórágy önkormányzata minden év-

MÛVÉSZEK A GYEREKEKÉRT – Nagy szeretettel köszöntöm

ben megajándékozza az idõs embereket, a nehéz anyagi helyzetben lévõ családokat. A nyugdíjasok ajándékcsomagját Koch Józsefné élelmezésvezetõ nagy gondossággal állította össze. A pedagógusok segítségével minden mórágyi óvodás és iskolás gyermek személyre szóló ajándékot kapott. Az ajándékok átadása december
18-án zajlott: délelõtt a gyerekeknek, szülõknek, délután
8. OLDAL
az idõseknek ünnepélyes keretek között.

Miklósa Erika Kossuth, Liszt és Prima Primissima díjas
operaénekesnõt, Horváth István operaénekest, (akit immáron falunk díszpolgáraként láthatunk viszont), örülök,
hogy Huszics Ibolya mûvésznõ zongorajátékát is hallani fogjuk, és külön öröm, hogy egy valódi tehetségkutató mûsor virtuózát, Mohai Zsófit is üdvözölhetjük – emelte ki köszöntõjében Barta Erzsébet polgármester a
8. OLDAL
véméndi jótékonysági hangversenyen.

TETT HÍRLAP
V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
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Eredményekben
bõvelkedõ cikluszárás
TETT Kiemelt jelentõségû nemzeti kér-

dést oldottak meg a bátaapátiak azzal, hogy befogadták a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT). A
TETT révén naprakész, hiteles információkhoz jut a lakosság a létesítmény
mûködésérõl, a kis és közepes radioaktivitású hulladék elhelyezésének
technológiájáról.
A társulás minden eddiginél jobb és
szorosabb kapcsolatot alakított ki ebben a ciklusban a Radioaktív Hulladé-

BÁTAAPÁTI
FEKED
MÓRÁGY
BÁTASZÉK MÕCSÉNY
CIKÓ VÉMÉND

kokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel (RHK Kft.). Közös munkájuk
gyümölcse az az országos és nemzetközi elismertség, amely a TETT-et, az
RHK Kft.-t és az NRHT-t övezi.
A törvényi szabályozás értelmében a társulás – így annak tagtelepülései – pluszforráshoz jutnak vállalt
feladataikért a központi költségvetésbõl, amelyet a tájékoztatás mellett
mûködésre és fejlesztésre fordíthatnak.
4-5. OLDAL

A tartalomból:
 RHK ÉVZÁRÓ
 FEKEDI DISZNÓVÁGÁS
 BÁTASZÉKI FOGADÁS

TETT HÍRLAP

Eredményekben és feladatokban
VISSZATEKINTÉS

Nemzetközileg is elismert a társaság létesítményeiben

A folya
ama
atoss korsszerûssíttéss
teremtti meg az elvárha
ató
legna
agyobb bizztonsságott és
elegendõ tárolóhely bizztossítássátt a Radioa
akttív Hulla
adékoka
at Kezzelõ Közzha
asznú
Nonproffitt Kft. (RHK Kft.) telephelyein. 2014-b
ben is ez
voltt az elvégzzettt munkák
mozzga
atórugójja.
Vizin Balázs
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Már több mint 3200 hordót
szállítottak betonkonténerekben végleges helyére Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
föld alatti kamrájába. Csaknem
8080 kiégett fûtõelem átmeneti tárolását végzi a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
Pakson. Minderrõl és a többi
telephelyrõl részletesen tájékoztatta az újságírókat az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója, dr.
Kereki Ferenc december 10-én
Budapesten. 2014 mérlegéhez
hozzátartozik még egy fontos
változás: a radioaktív hulladék
átmeneti tárolását és végleges
elhelyezését júliustól új biztonsági követelmények szerint kell
végezni.– A radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakorlatát
és az RHK Kft. létesítményeiben
folyó munkát a nemzetközi
szakmai közvélemény is elismeri. Ugyanakkor a folyamatos
fejlesztések mellett a külföldi tapasztalatok hasznosítása is
szükséges ahhoz, hogy a következõ év és a távolabbi jövõ
feladatait meg tudjuk oldani –
jelentette ki a társaság ügyvezetõ igazgatója. Hozzátette,
2014-ben mintegy 12 milliárd
forintot fordítottak létesítményeik üzemeltetésére, fejlesztésére,
kutatásaik finanszírozására.
Nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy tevékenységükrõl még
több információval szolgáljanak az érintett lakosság számára, ehhez nagy segítséget jelent a helyi társulások munkája
is. Programjaik végrehajtásához a Központi Nukleáris Pénz-

Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató részletes tájékoztatást adott az RHK Kft. mûködésérõl, mögötte a
sajtótájékoztatót levezénylõ Honti Gabriella, a társaság kommunikációs osztályvezetõje

ügyi Alap nyújt fedezetet,
amelynek legnagyobb befizetõje a paksi atomerõmû – világított rá dr. Kereki Ferenc, aki a
tárolók biztonságának növelését célzó, folyamatos fejlesztésekrõl is beszélt az évzáró sajtótájékoztatón.
A telephelyeken folyó munka értékelésekor kiemelte: az
NRHT felszín alatti létesítményében év végéig 3249 hordó
atomerõmûbõl származó kis és
közepes aktivitású hulladék került betonkonténerekben a végleges helyére. A már meglévõ
két tárolótér mellett zajlik a 3-as és
a 4-es kamra kialakítása. Több
éves fejlesztési
program eredményeként pedig az
RHK Kft. 2014ben engedélyt kapott egy olyan új
hulladékelhelyezési rendszer
bevezetésére,
amely
a
tárolókamrák kihasználtságát
közel a duplájára növeli. A világszínvonalú létesítményre továbbra is sokan kíváncsiak. A
hazai látogatók mellett külföld-

rõl, fõleg szakemberek érkeznek tapasztalatcserére. A Radioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tárolóról (RHFT) szólva –
amely kizárólag nem atomerõmûbõl származó radioaktív
hulladékot fogad – arra emlékeztetett az ügyvezetõ, hogy a
püspökszilágyi tároló befogadóképessége több mint 5000
köbméter, ami a tervezett beruházások nyomán hosszú ideig
elegendõ lesz. Idén jelentõs fejlesztések zajlottak az RHFTben: megtörtént a diszpécserközpont korszerûsítése és a laboratórium épületének átalakítása, s ezen kívül
biztonságnövelõ
beruházások is
elkészültek.
A
nagy aktivitású
hulladék végleges elhelyezését
célzó nyugat-mecseki program újraindulását
részletezve dr. Kereki Ferenc
azt mondta, a Boda környékén
található agyagkõ – kiváló vízzáró tulajdonsága miatt – alkalmas lehet arra, hogy néhány
évtized múlva befogadjon egy

mélységi geológiai tárolót,
amelyben a nagy aktivitású
hulladék és a kiégett fûtõelemek biztonságosan elhelyezhetõek. Ebben az évben két kutatófúrást végeztek el a szakemberek, ezek 913, illetve 474 méter mélyre hatoltak a kõzetbe. A
még évekig tartó földtani kutatás célja, hogy a bodai agyagkõ kiterjedési területén belül
meghatározható legyen a további, részletes vizsgálatok
helyszíne. Ide épülhet a késõbbiekben a föld alatti laboratórium, az ottani kutatások lebonyolítására.
Elhangzott, a paksi atomerõmûben elhasznált fûtõelemeknek a létesítmény szomszédságában található Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója
nyújt 50 évre biztonságos elhelyezést. Itt jelenleg 8077 kazetta található a mostani 20 kamrában. Az atomerõmû igényei
szerint modulszerûen bõvíthetõ létesítményben 4 újabb
kamra építését kezdték meg
idén a szakemberek. Az elõkészítõ munka során elõször talajcserét kellett végezni, ugyanis a tervek szerint végül 36
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bõvelkedõ évet zárhat az RHK Kft.
folyó szakmai munka, az ott alkalmazott technológia
kamrásra bõvül a létesítmény,
és az új modulok biztonsága
szilárd alapok építését tette
szükségessé.

A nyílt párbeszéd
az elfogadottság alapja
Ebben az évben került az RHK
Kft.-hez a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis
(MKKB), amely Baranyában,
Kõvágószõlõs közelében található. Tevékenysége középpontjában az uránipar okozta
környezeti hatások végleges
felszámolása áll. Ez a felszíni és
felszín alatti vizek tisztítását, a
bányászati területek helyreállítását jelenti. Idén megkezdõdött a bányavízkezelõ rendszer korszerûsítése, kapacitásának bõvítése. Végezetül az
RHK Kft. vezetõje arra tért ki, a
társaság számára fontos a telephelyek környezetében lakók
folyamatos tájékoztatása. Szerepvállalásuk magas társadalmi elfogadottsága annak is köszönhetõ, hogy minden érintett
területen kapcsolatot ápolnak
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Zökkenõmentes munka. Már több mint 3200 hordót szállítottak betonkonténerekben végleges helyére
Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld alatti kamrájába

a helyi önkormányzatok részvételével alapított térségi társu-

lásokkal, illetve azok lakossági
ellenõrzõ csoportjaival.

Bakó Józsefné jegyzõ (balról), Darabos Józsefné elnök, Haures Csaba Cikó, Barta Erzsébet Véménd és
Glöckner Henrik Mórágy polgármestere képviselte a TETT-et a rendezvényen

Naprakész, hiteles
információkhoz jut
a lakosság
– Minden eddiginél szorosabb
kapcsolatot alakítottunk ki ebben a
ciklusban az RHK Kft.-vel. Közös
munkánk gyümölcse az az országos és nemzetközi elismertség,
amely a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulást, az RHK Kft. és
az NRHT-t övezi – nyilatkozta Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke, aki a társulás polgármestereivel részt vett a
budapesti sajtótájékoztatón. Leszögezte, kiemelt jelentõségû nemzeti kérdést oldottak meg a
bátaapátiak azzal, hogy befogadták a Nemzeti Radioaktívhulladéktárolót. A TETT révén naprakész
információkhoz jut a lakosság a
létesítmény mûködésérõl, a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésérõl. – A közvélemény-kutatások eredményeibõl az
szûrhetõ le, támogatják az emberek az NRHT-t.

TETT HÍRLAP

Újabb fontos lépéseket
TÁJÉKOZTATÁS ÉS ELLENÕRZÉS A társulás révén naprakész, hiteles információkhoz jut
Fonttoss fela
ada
atott: a radioa
akttívhulla
adék-e
elhelyezzésssel kapccsola
atoss lakosssági kommunikácciótt
láttja el a Társsada
almi Ellenõrzzõ
Tájjékozztató Társsuláss (TETT),
amelynek tagttelepüléssei –
Báttaapátti, Báttaszék, Cikó,
Feked, Mórágy, Mõ-ccsény,
Véménd – az elmúltt idõsszakba
an is összeha
angoltt csapa
atkéntt
mûködttek.
Vizin Balázs

Bátaapáti

Darabos Józsefné

Jelentõs fejlesztéseket hozott a
cikluszárás Bátaapátiban. Darabos Józsefné a KEOP-os pályázat keretében megvalósult közvilágítás korszerûsítést, a Kossuth
utca vízelvezetése mellett zajlott
járdaépítést és „fekvõrendõr” kihelyezést, valamint a temetõben
elkészült esõbeállót sorolta a legfontosabb beruházások közé. A
település polgármestere, a TETT
elnöke ugyancsak kiemelendõnek tartja az önkormányzat épületein (Teleház, sportöltözõ, önkormányzati bérlakás, Apponyi
Kúria, Községháza, Mûvelõdési
Ház, iskola, óvoda) elhelyezett
hófogók elkészültét, és az
Apponyi Kúria csatornázását.
Mindezek mellett elbontották a
Községháza udvarán lévõ régi
garázst, kapu és kõkerítés épült.
A Deák utcában a Naspolya fürdõház melletti partfal, pince helyreállítása is befejezõdött vis maior
pályázat keretében.
Az Ady utca 15. elõtt kiemelt útszegély és folyóka épült, a Dózsa
utca 19-20. elõtt megvalósult a
földpadka burkolása. Az emlékmû mellett, a Hûvösvölgy utcai
járda megépítése is elkészült

2014-ben, akárcsak a Petõfi utcában a Kúria épületénél lévõ járdaburkolat. Szintén idén valósult
meg a Közösségi Ház felújítása,
az udvari féltetõ cserepezése. Az
említetteken kívül eszközbeszerzésre és az Apponyi Kúriát érintõ egyéb felújításra is biztosított
forrást az önkormányzat. Ahogy
a Deák utcai vízelvezetõ árok és
az Ady utcai vízgyûjtõ elkészítésére, a település elején található
körforgalom térfigyelõ kamerával való ellátására, a vízlágyító
berendezés beüzemelésének
elõkészítésére, továbbá a Dózsa
utca felújításának elkezdésére.
A fejlesztések, beruházások
mellett a lakosság támogatására
is nagy hangsúlyt fektettek, és a
jövõben is mindent megtesznek
annak érdekében, hogy szép, fejlõdõ, élhetõ település maradjon
Bátaapáti.

Bátaszék

gedhetetlen követelmény ahhoz,
hogy jó, eredményes munkát lehessen végezni. Ennek tükrében
a következõ idõszak egyik legfontosabb feladatának a foglalkoztatás növelését, új munkahelyek teremtését nevezte. De az oktatás, nevelés és az egészségügyi
alapellátások biztosítása, a közmûvelõdés-idegenforgalom, a
szociális- és idõskori ellátások, a
családsegítés, gyermekvédelem,
a közbiztonság és vagyonvédelem, a sportolási és szabadidõs
tevékenységek biztosítása, a fiatalok felé történõ nyitás, a helyi civil élet tovább erõsítése, az egyházakkal való együttmûködés, a
testvértelepülési kapcsolatok
ápolása, a városüzemeltetési feladatok, vagy éppen a városfejlesztés minél magasabb színvonalon történõ ellátása egyaránt
elválaszthatatlan alkotóeleme
Bátaszék ciklusprogramjának.
– Pontosan kidolgozott elképzelésekkel tekintünk a következõ
öt évre, de a szavakból csak akkor lesznek tettek, eredmények,
ha mi, bátaszékiek akarjuk azok
megvalósulását – szögezte le dr.
Bozsolik Róbert.

püljön, épüljön településük, s
hogy az ott élõk könnyebben boldoguljanak a mindennapok során.
Haures Csaba Bonyhádon
született, az óvodát és az általános iskolai tanulmányait Cikón
végezte, Lengyelen tett szakmunkás vizsgát. Ezután a megyeszékhelyen folytatta tanulmányait, itt
érettségizett le és szerzett technikusi minõsítést közlekedés-gépészeti szakon. Még az érettségi
elõtt beiratkozott Budapesten az
Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület kameraman szakára, ahol
szintén bizonyította felkészültségét.
A Tarr Kft.-nél kezdett dolgozni, mielõtt külföldi munkalehetõséget kapott Németországban. Ezután két évig egy bonyhádi Kft.nél dolgozott, majd 2007-ben
megvett egy betéti társaságot.
2008-ban kötött házasságot feleségével, családot alapítottak,
egy négy éves kislány és egy 22
hónapos kisfiú boldog édesapja.

Feked

Cikó

Dr. Bozsolik Róbert

– Az elmúlt idõszak várospolitikáját alapvetõen a nyugodt, békés
és kiegyensúlyozott építkezés,
Bátaszék fejlõdése iránti elkötelezettség határozta meg. Ezen
alapelveket szem elõtt tartva szeretnék tenni településünk életfeltételeinek további javításáért –
nyilatkozta dr. Bozsolik Róbert.
Bátaszék újonnan megválasztott
polgármestere úgy fogalmazott,
munkája során azt tartja szem
elõtt a szükséges döntések meghozatalakor, hogy az itt élõ emberek, a település érdeke érvényesülhessen.
Egy település – folytatta – életének különbözõ területére vonatkozó stratégia megfogalmazása
és lehetõség szerint ciklusokon átívelõ tudatos végrehajtása elen-

Tillmann Péter

Haures Csaba

– Már négy évvel ezelõtt is megkerestek, hogy induljak el a választásokon, akkor nemet mondtam. Most viszont éreztem magamban annyi ambíciót, hogy
teljes odaadással dolgozzak a településért – mondta Haures Csaba, akinek október 12-én bizalmat szavaztak a cikóiak. A polgármesteri tisztséget társadalmi
megbízatásban ellátó községvezetõ megjegyezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy szé-

– Összességében eredményes
esztendõt tudhatunk magunk
mögött – válaszolta Tillmann Péter. Feked polgármestere, a TETT
alelnöke részletezte, az év végére sikerült megoldaniuk a település alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését. Szintén jelentõs sikernek könyvelte el annak a szoborútnak az elkészítését, amely
egyedülállónak számít a környéken, de talán országos viszonylatban is.
Emlékeztetett, a falu rendezvényei is nagy sikerrel zárultak, a
tavaszi disznóölés és a nyári sti-
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TETT-ek közös céljukért
a lakosság a kis és közepes radioaktivitású hulladék kezelésérõl, elhelyezésérõl
folderfesztivál híre, látogatottsága már túlmutat a község határain. A beruházásokra áttérve azt
mondta, sikerült olyan helyzetbe
hozniuk az önkormányzat gazdasági épületeit, hogy azok már
biztonsággal használhatók – és a
közmunka program keretében, a
növénytermesztést és az állattenyésztést tekintve hasznosítva is
lesznek. Emellett az intézményeiket is igyekezték karban tartani,
az IKSZT létrehozása különösen
fontos volt, többek között azért,
mert ezáltal egy új munkahely is
létrejött, de a látogatottsági statisztika is azt igazolja, hogy jó
döntést hoztak a közösségi tér kialakításával. Ugyan tavaly év végérõl húzódott át, de mindenképpen az idei év sikereihez könyvelhetõ el a templom belsõ felújításának elsõ üteme. És szintén a
2014-es eredmények sorát bõvíti a kocsma épületének megvásárlása, a helyiségben egy vegyesbolt kialakítása, amelyek
várhatóan jövõ tavasztól mûködhetnek. – A mostani ciklus egyik
legfõbb feladata a csatornázottság hiányának megszûntetése,
de ami még ennél is nagyobb kihívást jelent, az a település népességmegtartó-képességének
erõsítése – tette hozzá.

készült el az új fogadókapu, amely Mórágyot, annak értékeit, az itt
élõk lokálpatriotizmusát szimbolizálja. A falu elején a gyönyörû
sportpályát és annak felújított,
klubhelyiséggel bõvített épületét is
láthatják az érdeklõdõk, amit
szintén idén adtak át a lakosság
számára. Tovább haladva pedig
a felújított, a civilek által rendszeresen használt Gránit Közösségi
Ház, valamint az irigylésre méltó
és a turizmust erõsítõ központi tér
vonzza a tekinteteket. Ugyancsak
a település arculatát javítja a közvilágítás korszerûsítése, a térfigyelõ rendszer kiépítése, a Kultúrotthon csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, a roma nemzetiségi önkormányzat számára
klubhelyiség kialakítása, valamint
az iskolánál, illetve a sportpályánál létrehozott kerékpártárolók.
A hatalmas sikert aratott nyári
Gránit Fesztivál pedig a közösségi életet erõsítette.
Szükségszerû beruházások is
megvalósultak Mórágyon. Így
például a rendkívül csapadékos
idõjárás okozta károk miatt a Petõfi utca padkáit, vízelvezetését
kellett megoldania az önkormányzatnak.

Mõcsény

Mórágy

Krachun Elemér
Glöckner Henrik

– Örömömre szolgál, hogy folytathattuk azt az értékteremtõ
munkát, amelynek révén szebb
és élhetõbb környezetet biztosíthattunk a mórágyi embereknek –
jelentette ki Glöcknek Henrik. A település polgármestere a civil és a
közösségi élet tovább erõsítését
nevezte a ciklus egyik sarkalatos
pontjának. Ennek szellemében

– Amit az önkormányzati ciklus
elején célul tûztünk ki, azt mostanra sikerült megvalósítanunk.
Az eredmények a lakosság és a
képviselõ-testület összefogásának gyümölcse – vélekedett Krachun Elemér. Mõcsény polgármestere részletezte, folytatták, illetve befejezték a támfalépítési
projektet a Béke utcában, amely fontos célt szolgál. Akárcsak
az újonnan elkészült, gyönyörû

Közösségi Ház, amelyet elõszeretettel vesznek igénybe a helyiek. A civil szervezetekkel összefogva megvalósult a ravatalozó
felújítása, a temetõbe pedig térkõ és padok kerültek.
A kicsik nagy örömére modern játszótérrel és focipályával
is gazdagodott a község, Palatincán pedig esõbeállót építtetett
az önkormányzat. A térfigyelõ
kamerarendszert is beüzemelték
már, amely a közbiztonság tovább erõsítését szolgálja. Idõközben a közvilágítás korszerûsítésére is lehetõségük nyílt.
Ugyancsak a mostani ciklus
kronológiájához tartozik, hogy
az óvoda udvarán térköves beállót alakított ki a község. Lehetõségeikhez mérten a közmunkaprogramban is igyekeztek
részt venni. A támogatásoknál
maradva a polgármester megjegyezte, ebben a ciklusban is biztosították a lakosoknak azokat a
szociális juttatásokat, amelyeket
a TETT-tõl érkezõ pluszforrásnak
köszönhetõen tehetnek meg. És a
közösségteremtésben fontos szerepet vállaló civil szervezetek
munkáját is segítették. Mindezek
mellett az utak, a járdák és a közterületek rendbe tételére is nagy
gondot fordítottak.
– Egy vegyesbolt kialakítása;
az utcakép javító pályázat kiírása; Palatincán az egészséges ivóvíz kérdésének megoldása; a temetõben egy urnafal létrehozása; egy sportcentrum megépítése;
szociális bérlakás vásárlás helyi fiatalok számára; a létminimum
alatt élõk szociális étkeztetésének
támogatása; járdafelújítások; a
meglévõ értékek állagmegóvása; a lakosság komfortérzetének
javítása; részvétel a közmunkaprogramban – sorolta fel a község vezetõje a mostani ciklusra
vonatkozó sarokpontokat.

Véménd
– A választások óta eltelt idõben
egyetlen cél köré építem a mindennapokat: munkahelyet kell teremteni. A cél nemes és a meghatározása sokkal könnyebb volt,
mint a megvalósítása és mégis,

36 embert írattunk már be olyan
mezõgazdasággal összefüggõ
tanfolyamra, amely jövõ évben a
START munkaprogramhoz kapcsolódik – tudtuk meg Barta Erzsébettõl. Véménd újonnan megválasztott polgármestere arra is
kitért, hogy felkutattak cégeket a
megyében, valamint a megyehatáron túl is, és továbbiakkal is
keresik a kapcsolatot.

Barta Erzsébet

– Önkormányzatunk jelenleg
egy, a mai kor kihívásainak megfelelõen mûködõ szervezet, amelyet a jövõ próbatételeihez kívánok igazítani. Úgy gondolom,
hogy az elkövetkezendõ idõkben
gyorsabban, fiatalos lendülettel
kell a felmerülõ problémákat kezelni, vagy éppen a lehetõségekre reagálni. Például a fejlesztési
források elosztásában nagy szerepet játszó pályázatoknál – tette világossá Barta Erzsébet, aki a
polgármesteri tisztséget megelõzõen 10 évig volt tagja családi
vállalkozásuknak. Ezen kívül több
évig rendezte a budapesti székhelyû F-Szer Kft. humánszolgálati feladatait és részt vállalt egy
Ausztriában található hotel értékesítési feladataiban is. Úgy látja, a Magyarországon kívüli
munkahelyei lehetõvé tették,
hogy másfajta látásmóddal ismerkedjen meg, sok értékes és
hasznos tudásra szert téve. Belföldi és külföldi munkatapasztalatai
egyaránt segítik abban, hogy
Véménd fejlõdése érdekében
hatékonyan tudjon, tudjanak dolgozni. Nagyon szereti a községet,
a falu hangulatát, ezért sem
hagyta el soha hosszú idõre, és
ezért tervezi a helyi viszonyoknak
megfelelõen, itt élni az életét.
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ÜNNEPVÁRÁS A bátaapáti önkormányzat idén is szép programmal kedveskedett a település lakóinak. December 18-án a szépkorúak-, 19-én pedig a falukarácsony zajlott a mûvelõdési házban, amelyeken Darabos Józsefné polgármester, a TETT elnöke köszöntötte a megjelenteket. A szívmelengetõ mûsorok mellett a nyugdíjasok finom ételeket, italokat és 3000 forintot kaptak ajándékba, míg
a falukarácsonyon az óvodás és az iskolás gyermekek édességcsomagot. Továbbá – a képviselõ-testület döntése alapján – minden
házba 3000 forint értékû élelmiszer csomagot juttatott el az önkormányzat, a három éves, és az annál fiatalabb növendékek, illetve az óvodások, az általános és a középiskolások, valamint a felsõoktatási intézményekbe járók pénzt is kaptak ajándékba. ■ V. B.

Segítõ kezet nyújtott Gergõnek a TETT
DIPLOMAMUNKA Hasznos információkkal gazdagodott a bátaszéki egyetemista
A radioaktív hulladék szolgál
témául Bene Gergõnek a készülõ diplomamunkájához, ezért, hogy még több ismeretet szerezzen a nukleáris ipar mûködésérõl, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) segítségét kérte a bátaszéki fiatal. Barátjával, Kostyál Elõddel
látogatott Bátaapátiba, ahol Bagdy László, a TETT kommunikációs referense fogadta õket és osztott meg velük hasznos
gondolatokat. A Nemzeti RadioaktívhulBÁTAAPÁTI
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ladék-tároló (NRHT) megtekintése után a
Közösségi Házba mentek, ahol a felújított
bemutatóteremben látható tablóknak köszönhetõen átfogó képet kaptak a fiatalok a kis és közepes radioaktivitású hulladék keletkezésétõl a végleges elhelyezéséig tartó folyamatról, továbbá a TETT és
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. szerepvállalásáról.
Az elmúlt két hónap eseményeit tekintve arra is kitért összefoglalójában Bagdy

László, hogy november 11-én ellenõrzést
tartott az NRHT-ban a Lakossági Ellenõrzõ Csoport. Ezúttal Farkas Zoltán és Cseke
István cikói ellenõrök felügyelték a munkát Bagdy László szakmai vezetõ jelenlétében, aki november 18-án a bátaapáti
civil fórumon is részt vett elõadóként. Az
öt helyi szervezet megjelent tagjainak a
tárolóban zajló feladatokról, aktualitásokról, valamint az atomerõmû bõvítésérõl beszélt.
■ V. B.

A barátság elengedhetetlen fûszer
DISZNÓVÁGÁS

Korábbi és a jelenlegi településvezetõk találkoztak Fekeden

FEKED A program során erõsen
érintett, sõt, tulajdonképpen
jobblétre szenderített sertésen
kívül minden résztvevõ örült annak, hogy idén is létrejött a fekedi disznóvágás. Tillmann Péter
polgármestertõl megtudtuk, a
környezõ községek alkotta
mikrotérség jelenlegi és korábbi vezetõi, jegyzõi vettek részt a
közösségteremtés jegyében
szervezõdõ eseményen, amelyen a munka mellett lehetõség
nyílik a tapasztalatcserére, a településeket érintõ pozitívumok
és nehézségek átbeszélésére.
A cseverészés mellett szorgosan dolgoztak a résztvevõk:
amíg a férfiak a sertés feldolgozását végezték, addig a hölgyek
a konyhában tüsténkedtek,

hogy finom falatok várják a
megjelent 12 település vezetõit.
Akárcsak korábban, idén is elkészítették a polgármesterek kö-

zös szalámijukat,
amellyel beneveznek a jövõ nyári
fekedi Stifolderfesz-

Tillmann Péter (balra) ezúttal is jó házigazdának bizonyult, mindenki
remekül érezte magát a fekedi kapcsolatépítõ programon

tiválra. Tillmann Péter megjegyezte, bíznak benne, hogy
2015-ben már dobogós helyezést érnek el vele, mindenesetre a fûszerek mellett mindent
beleadtak ennek érdekében. A
fekedi programhoz csatlakozok
ezúttal is remek élményekkel és
kóstolóval gazdagodva zárták
az eseményt.
■ Vizin B.

2014. november-december

A mi Prima Primissimáink
ÉVZÁRÓ Összefogással képzeli el a jövõt dr. Bozsolik Róbert
A hagyományoka
at követtve
idén is évzzáró foga
adásson köszönttöttték Báttaszék kiemelkedõ eredménytt elértt fia
ataljjaitt
éss felkésszíttõikett. – Õk a mi Prima
a Primisssimáink – mondtta a
díjjazotttakról dr. Bozzsolik Róbertt polgármesster.
Munkatársunktól
BÁTASZÉK „Télen a kõrisfa számvetést készített magáról. Megmérte a földet, amit a gyökereivel átölelve tartott. Megmérte
magát, hogy az évek hosszú sorain át mit gyûjtött évgyûrûi közé, mennyi vihart és mennyi fagyos éjszakát, mennyi napsugarat és mennyi madárdalt és
mennyi virágillatot. És végül

Dr. Bozsolik Róbert polgármester 36 fiatalnak és felkészítõjének gratulált

megmérte feje fölött a magasságos eget, kereken, amit csak
képes volt belátni, s ami örökké
mozdulatlanul õrködött fölötte,

mint egy gazdag, jóságos apa.”
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék
polgármestere ezzel a Wass Albert idézettel kezdte beszédét

az évzáró ünnepségen. Mint
mondta, az esztendõ végéhez
közeledve számunkra is eljön
az ideje annak, hogy megmérjük magunkat, leltárt készítsünk,
és átgondoljuk a jövõt. Azt is
hozzátette, rendhagyó, hogy
neki kell értékelnie, hiszen még
csak idén októberben vette át a
város vezetését. Azt azonban
leszögezte, hogy az elmúlt idõszakra jellemzõ építõ, fejlesztõ
politikát szeretnék folytatni.
A beszédet követõen a tanulmányi és sportversenyeken,
illetve a mûvészetek terén kiemelkedõt nyújtó fiatalokat és
felkészítõiket díjazták. Összesen
harminchatan vehettek át elismerést. Az ünnepi fogadáson a
Pántlika Zenekar adott mûsort.

A jubiláló egyesületeket is elismerték a városházán tartott ünnepségen
Óvodás korosztály: Heberling Dániel nagycsoport. Az általános
iskola díjazottjai: Horváth Enikõ (8. a), Rumbach Roland (8. a), Szabó Csenge (8. a), Tóth Ágota (8. b), Sikabonyi Réka (8. b). A II. Géza Gimnázium díjazottjai: Kocsis Fanni (12. a), Egle Károly Kende (12. a), Bozsolik Dávid (12. a), Czippán Réka (12. a), Farkas Tamás Barnabás (12. b).
Díjazott táncos: Hollósi Bence, edzõje Cziner Eszter. Sakkozók:
Werner Anna és Werner Péter, edzõjük Rudolf László. A BSE Kosárlabda Szakosztályának díjazottjai: Ruppert Edmond Mihály
(gyerek korosztály), Pap László (utánpótlás korosztály), Szabó Péter (utánpótlás korosztály), Matejcsek-Lerch Éva (felnõtt korosztály). A kosarasok edzõje Pomsár Szilvia. Kiemelkedõ karate és
atlétika eredményeiért díjazott: Ludwig Róbert. Karate eredményeikért díjazottak: Faller Martin, Mórocz Ákos, Mendi Noémi,

Gáll Péter, Schmidt Levente, Flóderer Károly. A BSE Úszó Szakosztályának díjazottjai: Mezei Réka és Kiss Levente. A karatékák,
az úszók és az atléták edzõje Nagy Ákos. A BSE Labdarúgó Szakosztályának díjazottjai: Puskorics Rajmund Péter (U7), Miklós Martin (U9), Hadi Zoltán (U11), Rózsahegyi Gábor (U13), Balogh Botond (U14), Baricsa Ferenc (U17), Kis Róbert (U21), Vituska István
(felnõtt csapat), Samu Péter (felnõtt csapat). Az U7-es korcsoport
edzõje Tenczlinger Tímea, az U9-es és az U11-es korcsoportok
edzõje Botos Tamás, az U13-as és az U14-es korcsoport edzõje
Samu Péter, az U17-es és az U21-es csapat, valamint a felnõtt csapat edzõje Dienes Pál.
Elismerésben részesült az idén 15 éves Kismõdi Ferenc Énekegyüttes (karnagya Jagicza József) és a 25 éves Bátaszéki Székelyek
Baráti Köre (elnöke Kismõdi István).

Történelmi kötet készült a bátaszéki bajnokcsapatról
A hatodik aranycsapat. Ez a címe Rónai Gábor
könyvének, amely a megyei elsõ
osztályban szereplõ Bátaszék SE
elmúlt évi bajnoki címének állít
emléket. A bemutatót a közelmúltban tartották a bátaszéki
könyvtárban. Mórocz Zoltán, a
BSE elnöke beszédében azt
mondta: történelmi esemény ez
az egyesület életében, hiszen a
helyi futballcsapatról ilyen kiadvány korábban még nem jelent
meg. A képekkel illusztrált könyvben az elmúlt év összes eredménye, tabellái, a bajnoki címet kiharcoló játékosok bemutatása

BÁTASZÉK

mellett interjúk is helyet kaptak,
egy külön fejezetet pedig a baj-

nokavatásról készült fotók töltenek be. A könyv fotóit Mártonfai

Dénes készítette, tördelését pedig Árki Attila végezte.
Dr. Bozsolik Róbert polgármester köszönetét fejezte ki a
szerzõnek, hozzátéve, hogy a
város életében mindig fontos
szerepet töltött be a sport, ezen
belül a labdarúgás. Hangsúlyozta: az önkormányzat a lehetõségeihez mérten igyekezett
támogatni a sportolókat, ez a jövõben is így lesz. Dienes Pál
edzõ a bajnoki címhez vezetõ
utat elevenítette fel, Lieszkovszky
Larion csapatkapitány pedig a
játékosok szemszögébõl tekinMórocz Zoltán mond köszöntõt Rónai Gábor (balról) könyvének bemutatóján tett vissza a sikeres szezonra. ■
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Megható pillanatokat
éltek át közösen
(folytatás az 1. oldalról)
Mindkét esetben zsúfolásig
megtelt a kultúrház. Mucska Melinda, az általános iskola igazgatója „Gondolatok a karácsonyról” címmel a legfinomabb selyempapírba csomagolt, szalaggal átkötött emlékeket bontogatva kívánt meghitt ünnepeket. Az
óvodások téli dalokkal, versekkel, az iskolások a „Lucázás” hagyományát játszották el, verseltek, a világ egyik legnemesebb
meseírója Andersen: Gyufaárus
kislány meséjét adták elõ olyan
MINDENKI KARÁCSONYA Megpezsdült az élet a kis völgységi község, Mõcsény központjában, amikor a település lakói a
Mûvelõdési Házba igyekeztek. Beszélgetve, mosolyogva léptek be a hidegbõl a fûtött helyiségbe, ahol nemcsak a kazánoknak köszönhetõen vette körbe õket a melegség. Krachun Elemér polgármester mindenkihez intézett néhány jó szót, majd az
õ köszöntõjével kezdõdött a program. Beszédében elmondta,
nem élnek könnyû napokat a vidéki kistelepülések lakói, de a
karácsony közeledtével meg kell próbálni félre tenni a gondokat és a haragot, hiszen a szeretet a legfontosabb ajándék a
kereszténység nagy ünnepén. Hozzátette, ez az elv vezérli az
általa vezetett önkormányzatot is, amely már 16. éve látja vendégül a lakosságot a Mindenki Karácsonya elnevezésû rendezvényen.
A köszöntõ után az óvodások betlehemes mûsorral kedveskedtek a közönségnek. A vacsorát, az ízletes sertés pörköltet
Gergely Nándor vezetésével fõzték, mellé üdítõ, ásványvíz és
bor is járt. A TETT révén arra is lehetõsége volt az önkormányzatnak, hogy a 7 év alatti gyerekek szüleinek 3000, a nyugdíjasoknak pedig 3500 forinttal segítsék könnyebbé tenni a karácsonyt.
■ F. V.

átéléssel, amit a nézõközönség
meghatottan, hosszantartó tapssal köszönt meg.
A mûsor összeállítói: Balogh
Borbála és Soós Mária voltak, az
általános iskola pedagógusai. Az
ajándékok átadása elõtt a képviselõ-testület nevében Lieszkovszky Lászlóné köszöntötte a
megjelenteket, majd az önkormányzati dolgozók segítségével
átadták az ajándékokat. A hagyományõrzõ német nemzetiségi egyesület mákos és diós kiflivel
ajándékozta meg az idõs embereket és a gyerekeket.
■ V. B.

Minden eddigit
meghaladó érdeklõdés
(folytatás az 1. oldalról)
– Leginkább az év vége felé ragadja magával az embert a
gondoskodás vágya, az önzetlen segítségnyújtás keltette érzések, a napjainkban halványan
pislákoló szeretet bizonyosságai.
A tél maga a mozdulatlan csendesség és üresség. Nagy öröm
számunkra, hogy a zord évszak
hangulatát a lelkük mélyébõl
táplálkozó, egyedülálló mûvészek törik meg, és hozzák el napjainkba mindazt a szépet, amire
a sötét és borongós évszak idején szükségünk van – mondta
Barta Erzsébet.

Véménd polgármestere úgy
fogalmazott, ritka alkalom, amikor önfeledten elmerülhet a napi teendõk közé szorult ember a
mûvészi élményekben. De mindezek elõtt még felhívta a figyelmet az elõadás jótékonysági mivoltára, ugyanis a rendezvény
teljes bevételét a véméndi óvoda javára ajánlották fel a mûvészek.
Minden eddigit meghaladó
érdeklõdés mellett zajlott a
véméndi templomban a Horváth István operaénekes szervezte szívmelengetõ hangverseny.
■ V. B.

Szívügyüknek tekintik a falu fejlesztését
Az idõsek napjával vette
kezdetét az a programsorozat,
amely az elmúlt idõszakban
megvalósult Cikón. Az önkormányzat vacsorával, a fellépõk
pedig mûsorral kedveskedtek a
szépkorúaknak. Adventhez
kapcsolódva vasárnaponként
gyertyát gyújtottak a községben
élõk a falu koszorúján, de mikulásünnepség, halottak napi
megemlékezés, és bábelõadás
is volt november, illetve december hónapban. Legutóbb pedig

CIKÓ

Impresszum

Haures Csaba polgármester (balról a harmadik) azt mondta, a következõ idõszak a tervezésé lesz, a település mûködésének áttekintését követõen fogalmazzák meg Cikó rövid, illetve hosszú távú stratégiáját

közmeghallgatást tartott az önkormányzat, amelyen Haures
Csaba újonnan megválasztott
polgármester köszönetet mondott a cikóiaknak, hogy a képviselõ-testület tagjainak és személyének bizalmat szavaztak.
Egyúttal arról biztosította a mûvelõdési házban megjelenteket,
hogy mindent megtesznek a falu szebbé, élhetõbbé tétele érdekében, jóllehet most még a
tervezésnél tartanak, ezért a lakosság türelmét kérte.■ 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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