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BÁTASZÉK

TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS

HÍRLAP
A TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS INGYENES
KIADVÁNYA. MEGJELENIK KÉTHAVONTA BÁTASZÉK, BÁTAAPÁTI, CIKÓ,
FEKED, MÓRÁGY, MÕCSÉNY, VÉMÉND TELEPÜLÉSEKEN

TETT-re készek voltak
zeti kérdést vállalt fel Bátaapáti és
térsége azzal, hogy befogadta a
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolóját. A
hét település a hulladék kezelõjével kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot
ápol, a települések nem szenvednek semmilyen hátrányt, sõt, fejlõdéshez segítette õket korábbi döntésük – hangzott el a XV. TETT-re
Kész Napon. A jubileumi rendezvény tudományos fórumát ezúttal
Bátaapátiban, a fiataloknak szóló
játékos szellemi vetélkedõjét pedig
Mórágyon rendezték meg. Idén
Bognár Jenõnek és Váradi Jánosnak, Bátaszék, illetve Véménd korábbi polgármesterének adományozott Gránit-díjat a társulás.
Folytatás 4-5. OLDAL

A vidám percek mellett hasznos ismeretekkel
gazdagodtak az ifjak

FOTÓ: VIDA TÜNDE

BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Fontos nem-

Ezúttal is igent mondtak az NRHT-ra
FELMÉRÉS Ismeri és elfogadja a lakosság a bátaapáti radioaktívhulladék-tárolót
BÁTAAPÁTI A

lakosság jelentõs része
továbbra is pártolja a Bátaapátiban
mûködõ Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT). Az április végén
végzett közvélemény-kutatás eredményét a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) május 26-i tanácskozásán ismertették.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) rendszeresen végeztet közvélemény-kutatást a telephelyei térségében az egész országban.
Így 2002-tõl a TETT hét tagtelepülésén: Bátaapátiban, Bátaszéken, Cikón, Fekeden, Mórágyon, Mõcsényben és Véménden is. A sorban immár
hetedik kutatást a pécsi Szocio-Gráf

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
ismertsége

Kérdés: Hallott Ön a Bátaapátiban lévő kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges tárolójáról, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóról, azaz az NRHT-ról? (forrás: RHK Kft.)

Piac- és Közvélemény-kutató Intézet
végezte. Mint az a tanulmányukban
olvasható, most is a személyes kérdõíves interjút választották a kutatás
módszeréül, amelyet kiképzett
kérdezõbiztosaik bonyolítottak le. A
megkérdezettek kiválasztásánál törekedtek arra, hogy betartsák a térség
területi arányait, ugyanakkor a kisebb
településeken is elérjék az elemezhetõ mintanagyságot. Meghatározott algoritmus szerint választották ki a lakásokat, a háztartásokon belül pedig az
otthon levõk közül azt kérdezték meg,
akinek a kérdezés napjához viszonyítva legutoljára volt a születésnapja.
Folytatás 3. OLDAL
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Tovább növelte erejét
HUNGÁRIA TAKARÉK

Egyesült a bonyhádi és a bátaszéki pénzintézet

A Hung
gária Takarék küldöttgyûlése június 24-é
én döntött
a Hung
gária Takarék Takarékszövetkezet, valamint a
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésérõl.
Ennek eredményyeként egy
olyyan integ
grált szervezet alakul meg
g október 31-e
el, amelyynek mérleg
gfõösszeg
ge meg
ghaladja a 38 milliárd forintot,
saját tõkéje eléri a 3,8 milliárdot.
Vizin Balázs
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Az egyesülést követõen Tolna
megyét nagy részben, Baranya
megye északi részét lefedõ, a
két megye gazdasági központjában és alközpontjaiban markánsan jelenlévõ takarékszövetkezet jön létre, 34 egységgel
– hangzott el a bonyhádi küldöttgyûlésen, amelyen elsõként
Brauer János köszöntötte a jelenlévõket. A Takarék elnökügyvezetõ igazgatója úgy fogalmazott: ismét mérföldkõhöz
érkezett a fennállása 55. jubileumát ünneplõ pénzintézetük. –
A megalapozott hitelezés, a folyamatos tanulás és az újítások,
valamint a fejlesztések iránti
igény a fejlõdésünk záloga. Ma
egy újabb fontos lépést tettünk
– karöltve a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezettel – a
Hungária Takarék, így közös
jövõnk érdekében, bízom benne, hogy a következõ idõszakban mások is felismerik az öszszefogásban rejlõ erõt, lehetõséget, és csatlakoznak az országos elismertséggel, eredményekkel rendelkezõ csapatunkhoz – fûzte hozzá a nyáron nyugállományba vonuló
Brauer János, aki megköszönve a kollektíva több évtizedes
munkáját, további sok sikert kívánt a Hungária Takarék vezetésének. Brauer János a jövõben a szövetkezet és az igazgatóság társadalmi elnökeként
tevékenykedik, a szakmai munkát Gáspár Csaba ügyvezetõ
igazgató irányítja.

FOTÓ: JÁNDI ISTVÁN

Brauer János látja el kézjegyével a megállapodást, mellette Varga Mária és Gáspár Csaba
Seemann Erika ügyvezetõ
igazgató a számok, míg dr.
Glósz Gábor jogi képviselõ az
alapszabályt érintõ változások
tükrében beszélt a küldöttgyûlésen a fúzióról, amelyet Potápi
Árpád János is támogatott. A
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára emlékeztetett: a kormányzat kiemelt figyelmet fordít a hazai
takarékszövetkezetek megerõ-

sítésére. – Örülök, hogy az
egyesüléssel egy olyan erõs
pénzintézet jön létre a régióban, amely nagy segítséget tud
nyújtani az itt élõ embereknek,
vállalkozóknak, önkormányzatoknak. A jövõben is mindenki
számára egyértelmûvé kell tenni, hogy ha segítségre van szüksége életképes terve megvalósításához, akkor ezt a bankot
keresse. Különösen igaz lesz ez

Több szempontból is
fontos a fúzió
– A két takarék egyesülésének több szempontból is érdemi
elõnyyei vannak: egyrészt a meg
gnövekedett üzemméret, illetve az ebbõl fakadó nag
gyobb gazdaság
gi erõ meg
galapozza a kor szakmai és jog
gszabályyokban elõírt feladatainak kifog
gástalan ellátásához szükség
ges szakemberg
gárda meg
gõrzését, erõsítését.
Másrészt a kiterjedtebb mûködési területen – Paks és a Sárköz teljes körzetében – ezen túl a Hung
gária Takarék
teljeskörû termékpalettáját elérik a takarékos ügyfelek, úgy
mint a támog
gatott vállalkozói hitelek (MFB, MNB NHP,
VOSSZ Széchenyyi Kártyya), befektetések, deviza mûvelet, illetve a lakosság
g számára az összes támog
gatott ing
gatlan
alapú hitelkonstrukció, a lakás-ttakarékpénztár, biztosítások, nyug
gdíjpénztár – fejtette ki a Vörösmartyy Mihályy Mûvelõdési Központban tartott küldöttg
gyûlésen Gáspár Csaba, a Hung
gária Takarék ügyvezetõ igazg
gatója.

a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklusban, amely során –
a kormányzat sikeres munkájának is köszönhetõen – 12 ezer
milliárdos fejlesztési forrást hívhat le Magyarország – világított rá Potápi Árpád János, aki
szerint a vidék bankjai, vagyis
a takarékszövetkezetek kiemelt
szerepet vállalhatnak a munkahelyteremtést és a gazdaságfejlesztést célzó projektek finanszírozásában.
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád, valamint dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere is
elismerõen nyilatkozott a két
pénzintézet fúziójáról. A völgységi város vezetõje szóban, míg
Bátaszék elsõ embere levélben
gratulált a történelmi pillanathoz.
Brauer Jánoshoz hasonlóan
Varga Mária, a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõ igazgatója is
úgy vélte: jó döntést hoztak,
amikor elhatározták, közösen
indulnak el a további fejlõdést
jelentõ úton, amely az ügyfelek,
betétesek számára új lehetõségeket – és nem utolsó sorban
még nagyobb biztonságot
eredményez.

FOTÓ: A SZERZÕ FELVÉTELE
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A 2015-ös felmérés is jó eredményeket hozott, ami a társulás és az RHK Kft. hatékony tájékoztató munkáját is alátámasztja

Kiálltak döntésük mellett
VÉLEMÉNYEK

Továbbra is támogatja a lakosság az NRHT mûködését

A lakosság
g jelentõs része továbbra is pártolja a Bátaapátiban mûködõ Nemzeti
Radioaktívhulladék-tt árolót
(NRHT). Az április vég
gén
vég
gzett közvéleményy-kkutatás
eredményyét a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) május 26-ii tanácskozásán ismertették.
(Folytatás az 1. oldalról)
Finta Viktor
Ugyanakkor az RHK Kft., vagy
az NRHT alkalmazásában álló
személy nem szerepelhetett a
megkérdezettek között. Az
eredményeket Gerber Géza, a
Szocio-Gráf ügyvezetõje ismertette. Mint mondta, az NRHT ismertsége, elfogadottsága, támogatottsága nagyon magas
a térségben. Ugyan a két évvel
ezelõtti kimagaslóan jó eredményekhez képest nagyon kis
mértékben kedvezõtlenebb
most a kép, de szerinte ez annak tudható be, hogy az egész
világon, így Magyarországon
is negatív irányban módosult a
közvélekedés az atomenergiáról. Ebben a környezetben a
mostani kutatás eredményei tu-

lajdonképpen ugyanolyan kimagaslóan jók, mint a két évvel
ezelõttiek. Gerber Géza azt is
hozzátette, a felmérés készítésekor szerencsére nem történt
semmilyen incidens, szívesen
fogadták õket, nagy volt a válaszadási hajlandóság.
– Még korai komoly következtetéseket levonni, de elsõre
nincs szignifikáns különbség a
2013-as és a 2015-ös közvélemény-kutatás eredményei között – értékelt dr. Kereki Ferenc,
az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója. Kiemelte, az alapvetõ kérdésekben, így az NRHT és a
TETT mûködését illetõen is magas az ismertség és az elfogadottság. Hozzátette, az RHK Kft.
szakemberei részletesen áttanulmányozzák és értékelik

majd az anyagot, mint ahogy
ezt kérte a TETT minden egyes
tagtelepülésének vezetõjétõl is.
Ezt követõen összevetik a véleményeket, elemzik, hogy melyik
változásnak mi lehetett az oka,
és meghatározzák, mit érdemes folytatni, esetleg másként
csinálni a jövõben, hogy ezek
az eredmények szinten maradjanak, vagy éppen még kedvezõbben alakuljanak. – Azt mindenképpen tudatosítani kell a
lakosságban, hogy az RHK Kft.nek el kell végeznie a feladatát,
munkája nem függ az aktuális
világ-, illetve belpolitikai helyzettõl, és a mi tevékenységünk
ne keveredjen össze az új
atomerõmû építésének a kérdésével – szögezte le dr. Kereki
Ferenc.

– Jó eredményeket hozott a
társulás számára a közvélemény-kutatás! – jelentette ki Darabos Józsefné, a TETT elnöke,
Bátaapáti polgármestere. – Ez
persze nem jelenti azt, hogy a
polgármester kollégáimmal
nyugodtan hátradõlhetünk. Tudjuk jól: ahhoz, hogy ilyen sikeres
legyen a tevékenységünk, továbbra is keményen kell dolgoznunk, és párbeszédet folytatni a
lakossággal. Hozzátette, igyekeznek minden eszközt megragadni a településeken élõk tájékoztatása érdekében, ott kell
lenniük a rendezvényeken, fórumokon, meg kell jelenniük a
médiában, azon belül is fõként
a lakosság által preferált helyi
médiában, és meg kell találniuk
az utat a felnövekvõ generációk,
azaz a fiatalok felé is. Fontos,
hogy az emberek tudják: az
NRHT jelenléte nem jelent semmilyen veszélyt számukra, sõt, a
térség fejlõdése szempontjából
csak pozitívumokkal jár együtt.

„A közvélemény-kutatás
prezentációját
a www.tett-tarsulas.hu
oldalon tekintheti meg.”
(forrás: RHK Kft.)
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XV. TETT-re Kész Nap: biza

Dr. Kereki Ferenc az RHK Kft.
aktualitásairól tájékoztatta a jelenlévőket

– Ahog
gy a minden évben
nag
gy sikernek örvendõ prog
gramunk elnevezése is jelzi:
tettre készek vag
gyunk. A közös jövõnket szolg
gáló új feladatokra, a nyílt, õszinte
párbeszéden alapuló lakosság
gi tájékoztatásra, a felnövekvõ nemzedék meg
gszólítására – fog
galmazott Darabos
Józsefné, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) elnöke, Bátaapáti polgármestere a XV. TETT-rre
Kész Napon Bátaapátiban.
(Folytatás az 1. oldalról)
Vida Tünde
Leszögezte, a tároló befogadásával Magyarország számára egy fontos nemzeti kérdést oldottak meg. Ezt hangsúlyozta a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, Potápi Árpád János is,
aki – mint mondta – a tároló létesítésének minden fontos momentumánál jelen volt, és örömére szolgál, hogy eredményes munkát lát. – Világszínvonalú létesítmény épült meg itt,

és a társadalmi elfogadottság
is például szolgálhat másoknak
– hangsúlyozta.
– Bizalom, hitelesség, párbeszéd: ezek a kulcsszavak a
TETT mûködésében – emelte ki
Darabos Józsefné. A társulás
megteremtette azt a bizalmat
az atomerõmûvi hulladéktárolóval kapcsolatos vizsgálatok
és kutatások iránt, ami elengedhetetlen az eredményes
munkához. Hiteles emberek,
hiteles szakértõk, társadalmi hitellel bíró állami és szakmai vezetõk adtak és adnak tájékoztatást ma is a TETT segítségével
a térségben. A társulás hosszú
évek során kialakította kommunikációs eszköztárát, amelynek
eredményességét, sikerességét
a lakossági visszajelzések is
alátámasztják.
Darabos
Józsefné hozzáfûzte, hogy a
társulás kiegyensúlyozott mûködéséhez az RHK Kft. szakmai
segítsége szükségeltetik, amit
mindenkor megkaptak partnerüktõl, amellyel nagyon jó
együttmûködést sikerült kialakítani, csakúgy mint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal. –
Mint az élet minden területén,

FOTÓ: A SZERZÕ FELVÉTELE

úgy a mi munkánknál is szembe kell néznünk a napi kihívásokkal. Ezeket kellõ szakmaisággal, higgadt, megfontolt
döntésekkel igyekszünk megoldani. Ezt vállaltuk fel hittel, akarattal, meggyõzõdéssel 1997ben, s azóta is ezen értékek
mentén dolgozunk – hangsúlyozta a TETT elnöke.

„Nemzetközileg
is elismert
a hazai
nukleáris
technológia”
Miután a társulás kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a helyi közösségek naprakész információval rendelkezzenek a
Bátaapátiban mûködõ Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóval
kapcsolatban, Lakossági Ellenõrzõ Csoportot is mûködtetnek.
Ennek vezetõje, Kardos Zsu-

zsanna számolt be a TETT-re
Kész Nap keretében tartott fórumon az elmúlt évben végzett
ellenõrzésekrõl, amelyek során
minden alkalommal, minden
paramétert figyelembe véve a
megengedett határértéktõl
messze elmaradó értékeket
mértek.
A TETT-tagtelepülések képviselõivel, lakóival zsúfolásig telt
mûvelõdési házban a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai – dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató, Berta József
fõmérnök és Honti Gabriella
kommunikációs osztályvezetõ –
adtak részletes tájékoztatást a
radioaktívhulladék-kezelés
helyzetérõl.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója arról
tájékoztatott, hogy idén is folytatódik a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló bõvítése. Az elsõ
földalatti kamra megnyitása,
azaz 2012. december 5-e óta
balesetmentesen, biztonságosan, üzemzavar nélkül folyik a
munka Bátaapátiban. – Ez azt
jelenti, hogy a technológia jól

2015. május-június

alom, hitelesség, párbeszéd
Köszönet Bognár Jenõnek és Váradi Jánosnak
Bognár Jenő

Váradi János

A SZERZÕ FELVÉTELEI

szolgálja a kitûzött célokat, az
itt dolgozók felelõsségteljesen
végzik munkájukat – vázolta az
ügyvezetõ. Hozzátette, hogy
bár a technológia bevált, arra
törekszenek, hogy biztonságos,
de a korábbinál hatékonyabb
módszereket dolgozzanak ki. A
fejlesztések eredményeként a
második kamrától új elhelyezési technológiát alkalmaznak,
ami 18 milliárd forinttal csökkenti az elõzetesen kalkulált beruházási költségeket.
Több mint 5000 hordó érkezett meg mostanáig Paksról
Bátaapátiba, ahol az elsõ föld
alatt kialakított kamrába folyik
a betárolás, eddig a kapacitás
70 százaléka foglalt, de már a
második kamra is közel a befejezéshez, ennek 2017-re tervezik a használatba vételét. Közben zajlik a 3. és a 4. kamra kialakítása, idén nyárra végeznek a bányászati munkákkal –
zárta az ügyvezetõ.
Míg a felnõttek Bátaapátiban
tájékozódtak a legfrissebb tudnivalókról, addig a hét településen élõ gyerekekbõl álló csapatok Mórágyon adtak számot
mindarról, amit eddig megtanultak, megtudtak a radioaktív
hulladék elhelyezésérõl. A jubileumi TETT-re Kész Nap játékos
szellemi vetélkedõjén a házigaz-

Idén Bog
gnár Jenõnek és Váradi Jánosnak,
Bátaszék, illetve Véménd korábbi polg
gárdíjat a Tármesterének adományyozott Gránit-d
sadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Bog
gnár Jenõ hét cikluson át volt Bátaszék tanácselnöke, majd polg
gármestere. Nemcsak vá-

dák bizonyultak a legfelkészültebbnek, azaz Mórágy nyerte a
versenyt Cikó és Bátaapáti elõtt.
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rosvezetõként, hanem a TETT alelnökeként is
példás szerepet vállalt. Váradi János
Véménd alpolg
gármesterként találkozott elõször a tároló kérdésével. Sokat köszönhet neki a baranyyai település: kitartó munkája is
szükség
geltetett Véménd fejlõdéséhez.

A további sorrend: Bátaszék,
Mõcsény, Véménd és Feked.
Nem maradt el a paksi Energe-

tikai Szakközépiskola diákjai és
tanárai által tartott bemutató
sem.

FOTÓ: VIZIN BALÁZS

Míg a felnőttek Bátaapátiban tájékozódtak a legfrissebb tudnivalókról, addig a fiatalok Mórágyon adtak számot mindarról,
amit eddig megtanultak a radioaktív hulladék elhelyezéséről
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Ízelítõ az ínycsiklandó hagyományokból
STIFOLDER FESZTIVÁL Bevált a nagykozári Mammel család „titkos” receptje
FEKED Május 30-án zajlott a te-

FOTÓ: A SZERZÕ FELVÉTELE

Hálás dolga volt a közönségnek is: közel 80 stifoldert kóstolhattak meg

után kezdõdött szalámikóstoló
fûszerezte, amelyre minden eddiginél több: 78 minta érkezett.
A faluközpontban felállított sátorban amerre a szem ellátott,
finom szalámik sorakoztak a tányérokban. Már csak a menynyiség miatt is nehéz dolga volt
a résztvevõknek kiválasztani a

közönségdíjas stifoldert – nem
beszélve az ízek közötti minimális differenciáról, az általunk
megkérdezettek szerint ugyanis mindegyik szalámi parádésra sikerült. A több órán át tartó
kóstolót követõen végül úgy határozott a publikum többsége,
hogy a fekedi Borka Zsolt által

készített szalámi nyerte el leginkább a tetszésüket.
A szakmai zsûri döntését is
ekkor ismertette a résztvevõkkel
Tillmann Péter. Idén a nagykozári Mammel Márton szerezte meg a bronzérmet jelentõ
helyet, õt a véméndi Szipl Roland követte a dobogón, a fõdíjas ételt pedig az ugyancsak
Nagykozárból érkezett Mammel Róbert készítette. Utóbbi a
díjátadót követõen elmondta:
három szalámival nevezett az
idei megmérettetésre – a harmadik helyet elért szalámit a kilenc éves fia nevén indította, aki
már aktív résztvevõje a disznóvágásoknak. Kérdésünkre hozzátette, nincs semmi titkos recept a tarsolyában, csupán
paprika, fokhagyma, bors és só
szükséges a jó stifolderhez, és
persze a hagyományok iránti
elkötelezettségbõl, tiszteletbõl
adódó szeretet. Meglátása szerint utóbbi a legfontosabb „fûszer”.
■ Vizin B.

Szépen formált szavakkal versenyeztek
PROGRAM

Jó élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak az ifjak

MÓRÁGY A helyi általános iskola az „Adj egy esélyt” – esélyalapú fejlesztésprojekt keretén
belül rendezte meg szavalóversenyét, amelyre tíz település –
Aparhant, Báta, Bátaapáti,
Bonyhád, Cikó, Györe, Kakasd,
Mórágy, Tengelic és Tevel – iskolájából érkeztek a gyerekek.
A május közepén tartott verseny szervezõje, Balogh Borbála pedagógus megnyitóbeszéde után Somogyi János, a
Bonyhádi Tankerület tanügyigazgatási referense köszöntötte a versenyzõket, kísérõiket, a
felkészítõ pedagógusokat, és
sok sikert, eredményes szereplést kívánt mindenkinek. A versenyt a mórágyi óvodások
négytagú csoportja nyitotta
meg Márkus Katalin „Hónapsoroló” mondókájával. A versenyen résztvevõ 51 gyerek négy
korcsoportban egy-egy szaba-

Díjazottak
I. korcsoport: 1. Ferencz
Márton (Cikó), 2. Farag
gó
Flóra (Mórág
gy), 3. Csipak
Bence (Mórág
gy). Különdíj:
Füller Borsika (Teng
gelic).
II. korcsoport: 1. Sebestyyén
Laura (Kakasd), 2. Tatics
Eszter (Gyyöre), 3. Kolep
Márk (Mórág
gy), Harsányyi
Réka (Teng
gelic). Különdíj:
Morvai Zsóka (Mórág
gy).

FOTÓ: TN
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lepülés legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, az immáron hatodik alkalommal életre
hívott Duna-Menti Svábok
Stifolder Fesztiválja. Szikrázó
napsütés, változatos programok, ínycsiklandozó finomságok – hosszasan lehetne sorolni, hogy miért volt érdemes
ezen a szombaton a szép baranyai falucskába látogatni.
Mint kiderült, nemcsak a finom sváb szalámikról – egészen pontosan stifolderekrõl –
szólt a nap, Tillmann Péter osztotta meg velünk a program jelentõségét, üzenetét. Feked polgármestere úgy fogalmazott:
ilyenkor remek lehetõség kínálkozik a találkozásra. Arra, hogy
a településrõl elszármazottak
hazalátogassanak családjukhoz, barátaikhoz, és közösen
eltöltsenek egy kellemes napot.
A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás által is támogatott programot a kora dél-

Ajándék járt a legjobban teljesítő növendékeknek
don választott magyar verssel
állt a közönség és a zsûri elé.
A kiváló hangulatban zajló
megmérettetés végén Csizmazia Sándorné értékelõ beszédében hasznos szakmai tanácsokkal látta el a versenyzõket és felkészítõiket. A versmondók könyvjutalmat és ok-

levelet, valamint szóbeli dicséretet is kaptak. A zsûri minden
korcsoportban a helyezések
mellett különdíjban is részesítette a gyerekeket. A versenybíróság tagja Somogyi János,
Csizmazia Sándorné, dr. Babina Ferencné és Mucska Melinda volt.
■ B. L.

III. korcsoport: 1. Antal Fanni (Aparhant), 2. Molnár
Anikó (Teng
gelic), 3. Krutki
Evelin (Mórág
gy). Különdíj:
gitta (Báta).
Tancsik Brig
IV. korcsoport: 1. Tóth Tibor
(Mórág
gy), 2. Beréti Mercédesz Ilona (Cikó), 3.
Krutki Evelin (Mórág
gy).
Különdíj: Hopp Nikoletta
(Mórág
gy).
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A sváb konyha remekeit ízlelhették meg az ifjak a nemzetiségi napon

Kreativitásból is jelesre vizsgáztak, szép alkotásokat készítettek

Eseménydús tanévzárás
SIKEREK A NÉGYZETEN Több területen is remekeltek a diákok
A tavaszi szünetet meg
gelõzõ
napon rendezte a cikói
Perczel Mór Általános Iskolában Erni Krisztiánné és a német szakos kollég
gák a nemzetiség
gi napot. Az idei téma
a húsvét volt, a sváb hag
gyományyokat idézték fel a pedagóg
gusok a tanulókkal.

a településen. Miután „kitakarították” Cikót, az osztályok a saját tantermükben is rendet tettek. Minden osztály fogadalmat tett, hogyan fogják óvni a
természetet. A napért Szabóné
Biró Gabriella tanárnõ volt a
felelõs.
Számtalan tanulmányi versenyen is részt vettek a diákok
a közelmúltban. Így a Solymár
Munkatársunktól
Imre Városi Könyvtár által rendezett Geronimo Stilton leveleEgy játékos vetélkedõ után
zõ verseny döntõjén, amelyen
sportversenyen vettek részt a
tanulók, majd a hagyományos
kiemelkedõen szerepeltek. 1.
helyezett Herner Kitti 4. osztojásfestési technikák megtály, 2. Herner Dóra 4. oszismerése mellett húsvéti detály, 3. helyezett: Herner
korációkat barkácsolhatPetra 2. osztály. A „Könyvtak. Amíg a többiek
tári barangolások” nevû lekézmûveskedtek, néhávelezõverseny döntõjén
nyan a nagyszülõkkel haHerner Dóra és Herner Kitgyományos sváb és széti 4. osztályos tanulók 3. hekely ételeket készítettek. A
lyezést értek el, míg a menap végeztével terített aszgyei katasztrófavédelmi
tal várta a gyerekeket a
versenyen a 8. osztályos
kultúrházban, ahol megcsapat 4. helyezett lett.
kóstolhatták a saurest
– Májusi programjaink
burgonyfánkkal, a töltött
az anyák napi mûsorokkal
káposztát és a tiszta kalákezdõdtek, majd sportcsot a kokonyába. Elõzeegészségnapot tartottunk,
tes feladatként a gyerekek
a hónapot pedig a szülõi
régi recepteket gyûjtöttek,
gálával zártuk – összegezamelyekbõl a pedagógute Hernerné Szõts Hajnalsok kiállítást rendeztek. A
ka, az intézmény igazgareceptkiállítás mellett a Víz
tója.
világnapja alkalmából ké- A Föld napja alkalmából tartott programon két sziklakertet építettek
szült alkotások is láthatóak voltak. A nemzetiségi napot a helyi német nemzetiségi önkormányzat támogatta.
Április 14-én vendégül látták
az iskolába készülõ óvodásokat, az Iskola-nyitogató napon.
A szüleikkel érkezett ifjak három játékos foglalkozáson vettek részt. Amíg a kicsik sportoltak, barkácsoltak, a szülõk
beszélgetõkörökhöz csatlakoztak, ahol mindent megtudtak a
helyi szokásokról. Megismerkedhettek az iskolával, és a le-

endõ elsõ osztályos tanító nénivel, Vogronicsné Lamoli Andreával.
Április 24-én a már hagyományos Föld-napi programon
vettek részt a cikói iskola tanulói. Iskolaszépítés volt a napi
program. Az osztályok balkonládákba ültettek szebbnélszebb virágokat, majd az idei
év újdonsága következett: két
sziklakertet építettek az iskola
udvarába. Minden évben végigsétálnak a tanulók a faluban és összeszedik a szemetet
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Pályáznak a fejlõdésre
IRÁNY A város szebbé, élhetõbbé tétele a legfõbb cél
BÁTASZÉK Három pályázat benyújtását is jóváhagyta a bátaszéki önkormányzat a közelmúltban tartott ülésén.
A Belügyminisztériumnál a Kalász János Városi Sportcsarnok küzdõterének
felújítására pályáznak. A létesítmény
1983-ban épült, s már igencsak elhasználódott a parketta, teljesen ki kell cserélni, s ki szeretnék építeni az eredményhirdetõ rendszert is. Ez közel 25
millió forintos beruházás lenne, amelyhez több mint 6 milliós saját forrás biztosít a képviselõ-testület.
Ugyancsak megcélozzák a Belügyminisztérium egy másik pályázatát is:
a Lajvér utca egy szakaszának felújítására nyújtanak be pályázatot, nevezetesen a Novák rét és az Orbán utca

közötti negyedkilométeres szakasz útburkolatának felújítását mintegy 16 millióból lehet megoldani, közel 4 milliós
saját forrás biztosításával.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
a belügyminiszterrel és az emberi erõforrások miniszterével egyetértésben
hirdette meg a gyermekétkeztetés feltételeinek javítását célzó pályázatot.
Ennek keretében a bátaszéki
mikrotérségi óvoda és bölcsõde fenntartásában lévõ konyha légtechnikája
újulhatna meg, másrészt olyan korszerû eszközöket vásárolhatnának, amelyek megfelelnek az étkeztetéssel kapcsolatos szabályoknak, azok változásának. Ez 16,5 millióba kerülhet, 2,4
milliós önerõ biztosítása mellett.

AJÁNLÓ

További hírekért keresse fel a társulás
weboldalát! (www.tett-tarsulas.hu)
❖❖❖
Ízelítõ a tartalomból…
Megtekinthetõ a TETT Magazin
második negyedéves adása
❖❖❖
Elkezdõdtek a geológiai mélyfúrások
Németkér közelében
❖❖❖
Kiválasztották a város borait
❖❖❖
A székelyeknek immáron 70 esztendeje
otthonuk Bátaszék
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A fiatalok és az idõsebbek
egyaránt jól érezték magukat
MŐCSÉNY Két civil szervezet, a
Mõcsényért Egyesület és a
Mõcsényi Nyugdíjas Egyesület
a település önkormányzatával
közösen rendezte meg május
30-án a gyermeknapot. A civilek anyagilag is támogatták a
rendezvény létrejöttét – mondta el Krachun Elemér polgármester.
A község apraja-nagyja
részt vett az eseményen, amelyen a bátaszéki Bojás vidámpark ugrálóvárral és trambulinnal várta a legkisebbeket. A

TETT Hírlap

gyerekeknek csillámtetoválást
készítettek, a kreatívabbak kézmûves asztalnál fejleszthették
kézügyességüket. Az egyesületek tagjai szendviccsel, üdítõvel
vendégelték meg a lurkókat. A
játékos vetélkedõn résztvevõk
írószert és csokoládét kaptak,
ugyanakkor valamennyi gyerkõc két gombóc fagyival hûthette le magát. A jó hangulatról Kovács Gábor muzsikus
gondoskodott, akinek szólómûsorát gyermekek, felnõttek egyaránt élvezhették.
■

Összegyûjtik és megõrzik
gyönyörû értékeiket
VÉMÉND A baranyai község –
eleget téve a törvényi elõírásnak – megalakította helyi értéktár bizottságát, amely a jövõben a településen, vagy
környékén fellelhetõ természeti, kulturális, ipari, vagy éppen
néprajzi nevezetességeit és értékeit regisztrálja.
A Kincses Baranya elnevezésû kezdeményezés részleteirõl a település honlapján
(www.vemend.hu), az önkormányzati szerzõdések rovaton
belül olvashatnak bõvebben,

illetve a weboldalon elérhetõvé tették a szükséges lakossági kérdõíveket is.
Az értéktár bizottság tagjai: Barta Erzsébet, Horváth
Eteléné, Miklósné Kerekes
Bernadett, Fenyvesi Csaba,
Szalai Zsolt, Baumgartner
Norbert és Kovács Zoltán lettek. Javaslataikkal, kérdéseikkel keressék õket – olvasható
a település internetes felületén, ahol e mellett még számos hírt, információt találhatnak az érdeklõdõk.
■

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.

