VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2016. szeptember

BÁTASZÉK

TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS

HÍRLAP

Ezrek koccintottak
Bátaszéken

Nemzeti ünnep - falunappal
BÁTAAPÁTI egyszer csak gondolt egy

nagyot: az augusztus 20-i nemzeti
ünnepet összekapcsolta a falunappal. Így az államalapítás ünnepe
tisztelgés, jövõnek szóló üzenet, s
egyben színes, szórakoztató, önfeledt kikapcsolódás.
„Összetartozunk! Nincs ettõl fontosabb, máig ható üzenete az államalapításnak.” – hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében Darabos
Józsefné, a község polgármestere,
a TETT elnöke.
3. OLDAL

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

Minden várakozást felülmúlt az elsõ, háromnapos bátaszéki borfesztivál. Ekkora
sikerre talán még a szervezõk sem számítottak. Több száz kilométerrõl is érkeztek vendégek.
2. OLDAL

Boda alkalmas lehet
BODA Újabb kérdésre kaptak választ az RHK
Kft. szakemberei az agyagkõ tulajdonságaival
kapcsolatban, az idei kutatások nyomán, a
Nyugat-Mecsekben. A vizsgálatok eredményeit a tizenharmadik Tájoló Nap vendégei is
megismerhették szeptember 24-én, Bodán. „Június közepén fejezõdött be annak a nagyjából
700 méter hosszú, 2 és 6 méter közt váltakozó
mélységû kutatóároknak a kialakítása a NyugatMecsekben, amely pontosabb információkat
adott a térségnek errõl a részérõl. Arra voltunk
kíváncsiak, mennyire stabil a kõzet” - számolt be
a munkálatokról dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezetõ igazgatója.
4. OLDAL

TETT HÍRLAP

Ezrek koccintottak Bátaszéken
Minden várakozást felülmúlt az elsõ, háromnapos bátaszéki borfesztivál. Ekkora sikerre talán még a
szervezõk sem számítottak. Több
száz kilométerrõl is érkeztek vendégek
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BÁTASZÉK Színvonalas programokat, jó
bort és baráti fogadtatást ígért Bátaszék az
elsõ Bornapok vendégeinek. Mondhatni:
bejött! Érkeztek vendégek a fõvárosból, távoli megyékbõl, no és persze a környékbeli településekrõl is, amelyekkel hosszú idõ
óta kifejezetten jó viszonyt ápol a város.
Bátaszék most éppen borbarátságot kínált
– amely bármekkora távolságot képes legyõzni - és persze sok-sok kiváló programot is. Jellemzõen baráti társaságok érkeztek, de újabbak is alakultak, már a két év
múlva ismét esedékes bornapokra szervezõdve. Újra ezrek látogatták meg a molyhos tölgyet, amely ma már garantáltan Bátaszék egyik jelképévé vált.
A pénteki Bikini koncert után hágott tetõfokára a fesztiválhangulat, éjjel kettõ után
zárt a borudvar. A szekszárdi borvidékrõl
13 borász kóstoltatta a borait, és persze vásárolni is lehetett tõlük, a vendégek nagynagy örömére. A kisgyermekes családok
sem unatkoztak, volt póni-lovaglás és per-

A borudvarban volt
a legnagyobb forgalom

FOTÓ: MÁRTONFAI

sze vidámpark dodzsemmel, körhintával,
ugráló várral. Vasárnap koncertek tetõzték a hangulatot. Szandi kezdett, majd a
Desperado együttesnek volt nagy sikere,
õket Zoltán Erika követte, végül a Balkan
Fanatik zárta a bornapokat.
Dr. Bozsolik Róbert helyi „kritikusokat”
is magával vitt a rendezvényre. Családjának tagjai is felhõtlenül szórakoztak, így
nem véletlenül mondta: jó munkát végeztek a munkatársai, hiszen minden rendben volt, és a rendezvénynek eljutott a híre az ország több pontjára is. A borászok

egy része csupán azt fájlalta, hogy a tervek szerint a Bátaszéki Bornapokat kétévente rendezik. Attól tartanak, így sok
idõnek kell majd eltelnie ahhoz, hogy a
szekszárdi szüreti napokhoz hasonló ismertséget szerezzenek a bátaszékiek is.
A helyiek sokat dolgoztak és örültek,
hogy tisztességgel állták a városukba látogatók rohamát, nem volt fennakadás.
Az idõjárás is kegyeibe fogadta õket, így
mindenki szép emlékekkel távozott az elsõ bátaszéki bornapokról és várja a következõt.

TIP – hogy topon legyünk!
Bornapokkal nyitott
Bátaszék Turisztikai Információs
Pontja. A hiánypótló szolgáltatás
szeptember kilencedikétõl nemcsak jó szóval és információval,
hanem helyi termékekkel, ajándéktárgyakkal is várja a betérõket – számolt be az újságnak
Izsák Mónika, a szolgáltatást
mûködtetõ, Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetõje,
majd hozzátette: – legfõbb célunk, hogy Bátaszék méltó helyre kerüljön Magyarország turisztikai térképén, emellett bemutatjuk és népszerûsítjük a helyi termelõk minõségi termékeit,
a város, a megye és a régió turisztikai attrakcióit.
Az önkormányzati tulajdonban lévõ marketing kft. szeptember elsején kezdte meg mûködését. Feladata a városmarketing koncepció kialakítása és
megvalósítása, a városi renBÁTASZÉK

dezvények szervezése, 2017.
január 1-jétõl pedig a város
közmûvelõdési feladatainak ellátása.
Az új típusú szervezet megalakulását megelõzte a város
közmûvelõdési stratégiájának
kidolgozása. Ennek ajánlásai
alapján alakul ki az az új szervezeti keret, amelyen belül mód
nyílik arra, hogy a város eddigi eredményeire támaszkodva
egyre tudatosabb kommunikációval mutassa meg a település
értékeit – hangsúlyozta az ügyvezetõ. - Büszkék vagyunk arra, hogy az idén, példátlan közösségi összefogás eredményeként, a bátaszéki molyhos
tölgy kapta meg az „Európai
év fája” kitüntetõ címet. Tájházunk országosan is egyedülálló régészeti kiállításával, és a
három, Bátaszéken letelepedett
népcsoport tárgyi kultúrájának

Dr. Bozsolik Róbert polgármester
adta át a Turisztikai Információs Pontot

bemutatásával. A város történelmi múltú borkultúrája, épített
öröksége, kulturális és sportegyesületei mind-mind kiemelkedõ értéket képviselnek. Fon-

tos feladatnak tartjuk, hogy hagyományainkból kiindulva újrafogalmazzuk és megmutassuk egyre sokasodó látogatóinknak Bátaszék értékeit.
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Nemzeti ünnep - falunappal
Bátaapáti egyszer csak
gondolt egy nagyot: az
augusztus 20-ii nemzeti
ünnepet összekapcsolta a
falunappal. Így az államalapítás ünnepe tisztelgés,
jövõnek szóló üzenet, s
egyben színes, szórakoztató, önfeledt kikapcsolódás.
„Összetartozunk!
Nincs ettõl fontosabb, máig ható üzenete az államalapításnak.” – hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében Darabos Józsefné,
a község polgármestere, a TETT
elnöke, majd hozzátette: „Mi a
magunk tapasztalatából is tudjuk, hogy a nemzetállam alulról
épül. Nekünk itt, helyben kell elvégezni a feladatainkat, lelkiismeretesen, legjobb tudásunk és
legjobb szándékunk szerint. Tehát amikor számot adunk arról,
hogy mit végeztünk az elmúlt
években, számba vesszük a
megannyi beruházást, fejlesztést, és azt a példaértékû összefogást, amely nélkül bizony
semmi sem sikerült volna, jó érzés költözik a lelkünkbe. Összetartozás, összefogás, példamutató hozzáállás nélkül nem tudtunk volna úrrá lenni a július 28i árvízi katasztrófán, nem valósulhattak volna meg ambiciózus terveink. Itt és most is csak a
köszönet hangján tudok beszélni Bátaapáti lakosságáról,

BÁTAAPÁTI

azokról, akik önzetlenül segítettek, részt vettek a hatalmas
munkában a katasztrófa ideje
alatt is. Köszönöm a segítséget
az RHK Kft., a KÉSZ Kft. vezetésének és dolgozóinak, a Bátaszéki Önkéntes Tûzoltóknak,
és mindenkinek köszönöm azt,
hogy példát mutattak az összetartozásról!”
Az ünnepség vendége volt Potápi Árpád János országgyûlési képviselõ, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs
államtitkára. Az új kenyeret Kürtösi Krisztián plébános szentelte meg. A színes mûsorban fellépett a helyiek büszkesége: az Aranyfácán Néptánc Egyesület, valamint a környezõ települések ifjú muzsikusait soraiban tudó Cifra Harmonika Zenekar. Ezúttal is káprázatos produkcióval rukkolt elõ
a bátaszéki Best Street Team. Kora este pedig a Dupla
KáVé és Köteles Cindy mûsora szórakoztatta a közönséget.
A gyermekek, mint mindig, most is a középpontban voltak.
A fagyi, jégkása és sok-ssok más finomság mellett népszerû
volt az arcfestés, a csillámtetoválás, valamint a
kézmûveskedés és az ugráló vár.

Bátaapáti tervek
A 2016-os év elsõ felének felújítási,
fejlesztési és korszerûsítési munkálatai befejezõdtek, de továbbra is
azon dolgoznak Bátaapátiban,
hogy szebbé, modernebbé tegyék
a települést.
BÁTAAPÁTI A község külterületén található
egyik ingatlannál már megvalósult a
szennyvízelvezetõ rendszer kiépítése, a másiknál pedig a beruházás folyamatban van,
ezzel is korszerûsödik ez a településrész.
Természetesen a belterületen is további modernizáló munkákra lehet számítani az év

második felében: a Hûvösvölgy utcában
egy autóforduló és parkoló építését tervezik, a közlekedés megkönnyítése érdekében és a Dózsa György utcai önkormányzati bérlakásnál is megoldják a vízelvezetést. A további elképzelések között szerepel
az Apponyi Kúria tetõfelújítása, valamint a
Községháza kerítésének cseréje.
– A fejlesztések, felújítások mellett az
önkormányzat elsõdleges célja, hogy a július 28-i árvíz okozta károkat helyreállítsa,
mondta Darabos Józsefné polgármester.
– Továbbra is fontosnak tartjuk az intézményeink magas színvonalú fenntartását, és
a lakosság támogatását – folytatta a köz-

ség vezetõje. Emellett azt is kiemelte, hogy
mindez a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) támogatása nélkül nem
jöhetett és jöhetne létre.
A TETT révén a társulás tagtelepülései
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
tudják kiegészíteni a beruházásokra meglévõ szûkös kereteiket. Az eddig felsorolt
munkák a második félév terveinek csak egy
részét jelentik, emellett továbbiak megvalósításán dolgozik Darabos Józsefné és Bátaapáti képviselõ-testülete. Az idén is lesz
szüreti fesztivál, immár a tizennyolcadik,
október 15-én, ahol sztárvendégként Balázs Pali lép majd fel.
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TETT HÍRLAP

Egy lépéssel közelebb a nagy aktivitású

Újjabb kérdéssre kapttak vála
aszt az RHK Kft. szakemberei az agya
agkõ tula
ajdonssága
aiva
al kapccsola
atba
an, az idei
kuttatássok nyomán, a Nyuga
at-M
Meccsekben. A vizzsgála
atok eredményeitt a tizzenha
arma
adik Tájjoló Nap vendégei
iss megissmerhettték szepttember 24-é
én, Bodán. A progra
am, hasonlóa
an a TETT-rre
Késsz Naphozz, az ottani társuláss évess nagy rendezzvénye.
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BODA „Június közepén fejezõdött be annak a nagyjából 700
méter hosszú, 2 és 6 méter közt
váltakozó mélységû kutatóároknak a kialakítása a Nyugat-Mecsekben, amely pontosabb információkat adott a térségnek errõl a részérõl. Arra
voltunk kíváncsiak, mennyire
stabil a kõzet - számolt be a
munkálatokról dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetõ
igazgatója a bodai ismeretterjesztõ programon. – Az árok kialakítását 2015 õszén indítottuk,
több szakaszban. A kiásott részeket a vizsgálatok és a dokumentálás után visszatemettük.
2014-ben, az akkor mélyített két
kutatófúrás mintáiból megállapíthattuk, hogy az itteni kõzet
kiváló vízzáró tulajdonságokkal
bír. A kutatóárok eddigi adatai
szerint ráadásul igen stabil, és
ez is fontos egy mélységi nagy
aktivitású hulladéktároló helyszínének kiválasztásánál.”
Az ilyen kutatások világszerte igen körültekintõen, több év-

Fent. Boda környékén folynak a kutatások
a Mecsekben
Lent: Dr. Kereki Ferenc és Kovács Győző
a sajtótájékoztatón

tizedig folynak, hiszen bizonyítani kell, hogy a kiválasztott terület minden szempontból alkalmas akár több ezer évig is a
sugárzó hulladék biztonságos
tárolására. Magyarországon is
még évtizedig kell különbözõ
vizsgálatokat végezni. A majdani tároló megnyitásáig az elhasznált üzemanyagot az erõmû szomszédságában lévõ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tárolják, Pakson. A
KKÁT szükség szerint további
modulokkal folyamatosan bõvül majd.
Az érintett lakosság rendszeres tájékoztatása már a kezdetektõl feladata a Társaságnak, a kommunikációs tevékenységet (hasonlóan a TETThez) az ottani térség települé-

seit tömörítõ Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Ellenõrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati Társulás is
nagyban segíti. Minderrõl beszélt az ügyvezetõ igazgató az
ismeretterjesztõ tanácskozás
résztvevõinek nyitó elõadásában.
„Az NYMTIT idén ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját. – errõl Kovács Gyõzõ, Boda
polgármestere,
az
NYMTIT tárulás elnöke beszélt, majd hozzátette: a helybeliek rendszeres tájékoztatását és az itt élõk érdekeinek
képviseletét kezdetektõl komolyan veszik a polgármesterek. A közös munka eredményét a kétévente elvégzett
közvélemény-kutatások is

visszaigazolják: az NYMTIT
településein élõk többsége ismeri és támogatja az itt zajló
kutatásokat.
A RHK Kft. tevékenységéhez
– így a nyugat-mecseki kutatási programhoz is – a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja a fedezetet. Az idei munkálatok teljes költsége mintegy
400 millió forint.
A Tájoló Nap délelõtti programját hagyományosan az ismeretterjesztõ elõadások adták, melyen a nyugat-mecseki
kutatásokat is bemutató nyitóelõadás után a nukleáris energetika több területére is betekintést kaphattak a szép számban megjelent helybeliek.
Lázár István, az Országos
Atomenergia Hivatal munka-
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hulladék majdani tárolójához

Több mint százan voltak
kíváncsiak a Tájoló Nap
előadásaira
társa „Sugárzó környezetünk”
címû elõadásában azt mutatta
be, hogy mindaz a sugárzás,
ami naponta éri szervezetünket, több ezerszerese annak,
ami egy a szigorú határértékkorlátok szerint mûködõ nukleáris létesítmény környezetében
kimutatható.
Prof. Dr Aszódi Attila kormánybiztos „Kapcsolódási
pontok Paks II. és a nagy akti-

vitású radioaktív hulladék kutatása és elhelyezése között” címmel az elmúlt egy év történéseirõl, többek között az új atomerõmûvi blokkok építéséhez
szükséges a környezetvédelmiés a telephely-engedélyeztetési eljárás részleteirõl, az ezzel
kapcsolatos kutatásokról, a hazai és külföldi lakossági fórumokról számolt be.
Az elõzõ évekhez hasonlóan

külföldi vendégelõadója is volt a
Tájoló Napnak. Lucie Steinerova, a cseh radioaktív hulladékokkal foglalkozó cég, a Súrao
kommunikációs szakértõje a kinti tapasztalatokról beszélt. Elõadása végén követendõ példaként méltatta a bátaapáti kis és
közepes aktivitású hulladékok
végleges tárolóját, az NRHT-t.
A Tájoló Nap ugyancsak
fontos eseménye a gyerekve-

télkedõ. Az RHK Kft. kommunikációs munkatársai ezúttal is
igyekeztek izgalmas, játékos
keretek között ismereteket átadni a diákoknak a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatosan. A feladatok megoldása során idén a helesfai csapat gyõzedelmeskeett, míg a
cserdi négyes második, a
kõvágószõlõsi pedig harmadik lett.

Leckék a radioaktívhulladék-kezelésrõl
a nukleáris energetika terén
ma abban a helyzetben van, mint Magyarország a hetvenes években. Ugyanis
a világ kilencedik legnagyobb országa,
mely északon Fehéroroszországgal, keleten Kínával határos, most tervezi elsõ
atomerõmûvének építését. Ám ma egy
ilyen induló projekt könnyebb helyzetben
van, mint mi voltunk annak idején, hiszen
azóta sok tapasztalat gyûlt össze világszerte, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség pedig különös gondot fordít arra,
hogy megfelelõ információkkal segítse
azokat az országokat, amelyek atomerõmû építésébe fognak.
Július végén, a kazah minisztériumi és
kutató intézeti vezetõknek, Bécsben, a NAÜ
székházában tartottak munkaértekezletet,
ahol a radioaktívhulladék-kezelés kérdéskörérõl Nõs Bálint, az RHK Kft. stratégiai és
mûszaki igazgatója tartott elõadást.
– Komoly elismerés ez társaságunknak,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.-nek,
és Magyarországnak is – kezdte lapunknak adott beszámolóját Nõs Bálint –, mert
ez a felkérés is mutatja, hogy a NAÜ kö-

KAZAHSZTÁN

vetendõ példaként tekint a közel harminc
év alatt kialakult magyarországi hulladékkezelési gyakorlatra. A kétnapos munkaértekezleten a kazah döntéshozást, illetve
szakmai irányítást hatan képviselték, rajtuk
kívül a NAÜ négy munkatársa volt még jelen. Elõadásomban igyekeztem rövid áttekintést adni a nálunk folyó tevékenységrõl,
arról, honnan indultunk, és hova jutottunk
napjainkig. A rendelkezésemre álló két óra
alatt beszéltem arról, milyen jogszabályi
háttér kellett mindehhez, hogyan alakultak
ki a szervezeti keretek, és természetesen a
lehetõ legrészletesebben igyekeztem bemutatni a radioaktívhulladék-kezelés napi
gyakorlatát, illetve a tárolók építésének,
bõvítésének legfontosabb mozzanatait. Kívülállónak furcsa lehet, hogy egy atomerõmûvel nem rendelkezõ ország számára miért fontos mindez. Nos, azt tudni kell,
hogy Kazahsztánban az intézményi eredetû (orvosi, mezõgazdaság, ipari, kutatási
célú felhasználásból származó) radioaktív
hulladékoknak jelenleg csak átmeneti tárolója van, és ezen a helyzeten is szeretnének változtatni, amellett, hogy a majdani

atomerõmûben keletkezõ sugárzó anyagok tárolását és végleges elhelyezését is
meg kell majd oldani.
– Úgy tudom, a két napos munkaértekezlet azért legnagyobb részt az atomerõmû-építés elõkészítésével foglalkozott. Mi
volt a hozadéka a rendezvénynek az elõadó, illetve az RHK Kft. számára?
– Az erkölcsi elismerésen túl, amit már
említettem, számunkra az is fontos és tanulságos volt, hogy a NAÜ munkatársainak elõadása egy naprakész, összeszedett információcsomagot jelentett. Vagyis
egy hasznos összefoglalását kaptam a
kazah vendégekkel együtt olyan több tucat oldalnyi dokumentumnak, amik a
szervezet legfontosabb iránymutatásait
tartalmazzák többek között a hatósági
szerkezet kialakításáról, a hulladékkezelésért felelõs szervezet feladatairól, a tevékenységek finanszírozásáról, az engedélyezési eljárások alapját képezõ biztonsági értékelésekrõl és a hulladékkezelés társadalmi aspektusairól. Jó volt hallani, hogy mindaz, amit ott elmondtak,
nálunk napi gyakorlat.
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A cikói ótemplom üzenete
Cikó határába
an, fák öleléssében rejjtõzzik a közzség egyik
legrégebbi törtténelmi emléke, az ótemplom, amely Tolna
a megyei szintten is kiemelkedõ érttékett képvissel, törtténetti és vallássi szemponttból
egya
arántt.
A falu helyén egykor állt
város, Széplak határában épült
templom, illetve az akkori szentély romja sok elméletet ihletett.
Mint Szekér József, a Bonyhádi Városvédõ Kör elnöke elmondta, az 1800-as években
sokan azt gondolták, hogy ez a
cikádori ciszterci apátság lehetett, amelyet II. Géza alapított,
1140 és 50 között. Békefi Remig
páter az 1890-es évek végén
két nap alatt kiásatta a romot
30 cikói munkással – tette hozzá a helytörténész. Munkájuk
nyomán kiderült, hogy nincsen
a templomhoz közvetlenül csatlakozó kolostor-rész, és hogy a
cikádori rom nem ez, azt késõbb Bátaszéken találták meg.
Sokáig élt a feltételezés, mely
szerint a templom a johannitáké volt, jelenleg viszont úgy
vélik, hogy a cikói templomot a
stefanita rend építette egy
apátsághoz. A II. Géza által
Szent István emlékére alapított
lovagrend jellemzõje, hogy
nem csak szállást adtak a zarándokoknak, hanem gyógyították is õket. A stefaniták az ispotály fenntartása mellett kato-

CIKÓ
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nai feladatokat is elláttak, és
erõsítették a vallást. Abban,
hogy ilyen jelentõs rendeket telepített a környékre, szerepet
játszhatott II. Géza személyes
kapcsolódása a megyéhez. A
király ugyanis 1130-ban Tolnán
született, és itt töltötte a fiatalságát.A templom a török hódoltság idején ment tönkre, az
1700-as évektõl már csak romjai láthatóak. A betelepülõ né-

metek itt tartották miséiket,
amíg saját templomukat meg
nem építették, de a szentély a
mai napig búcsújáró helye a
környezõ települések német lakosságának, és számos csodatétel története is kapcsolódik
hozzá.Az ótemplomra ráférne
a felújítás. A szentély tetõszerkezetén befolyik a víz, van néhány repedés a boltozatban.
Keresik a pályázati lehetõségeket, hogy az állagmegóváson túl be lehessen kapcsolni a
helyet akár az egyházi, akár a
turisztikai hasznosításba.

Az önkormányzat tartja rendben a cikói ótemplom környékét

Keresik a pályázati lehetőségeket,
hogy az állagmegóváson túl be lehessen
kapcsolni a helyet akár az egyházi,
akár a turisztikai hasznosításba

Feked: idõt és pénzt vitt a víz!
– Lehetett volna szebb nyarunk is,
bár vízbõl volt elég – mondta Tillmann Péter polgármester. Fekedet ugyanis júniusban és júliusban is „elkapta” a vihar. A másodikhoz hasonlót emberemlékezet óta
nem láttak a településen: rövid idõ alatt
több mint 60 milliméter csapadék szakadt
a falura, még a vízmû és a napelem-park
is veszélybe került.
– Legalább 25-30 millió forintos kár keletkezett. Még be sem fejeztük az júniusi
özönvíz okozta károk helyreállítását, jött
az újabb „égi áldás”. Pályázatot kellett beadnunk a rendkívüli kiadások forrásainak
megteremtésére. Sohase gondoltuk volna,

FEKED

hogy ilyen nagy hasznát vesszük annak az
univerzális munkagépnek, amelyet tavaly
éppen TETT-támogatással vásároltunk.
Még a napokban is van dolgunk az árkok,
átereszek, útpadkák helyreállításával – tette hozzá a polgármester.
Sajnos a kár nagyságát még fokozta,
hogy a közmunkában termelt zöldségeket is elvitte az ár. Viszont szerencsére az
állatállomány tovább gyarapodott, már
22 juh gondozását történik. Növekedett
az épületük száma, két fészer is épült a
gépek tárolására, és a bálázó gép is nagyon hasznos a téli takarmány betakarításánál.

Ha szépségszalon nem is, de fodrász,
manikûrös, masszõr és mûkörmös lesz heteken belül a faluban, mégpedig a régi
bolt átalakításával megújult épületben –
sorolta a jó dolgokat Tillmann Péter. – Jól
halad a turistaszálló felújítása, helyreállítása is, hamarosan teljes kapacitással várják a településre látogatókat. Két év után
megújult mind a húsz templomi pad Fekeden. Már csak az kell, hogy minden szentmisén megteljenek a sorok. A baráti kör háromnapos kiránduláson volt Prágában,
most pedig éppen Pécsre, a teljesen ingyenes szobaszínház látogatására készülnek
a település lakói.

2016. szeptember

Gránit fesztivál – arany fakanállal
Augussztuss elssõ pénttekjjén ugya
an kika
apottt a focciccsapa
at a Bajnokttól, de ez nem szegtte kedvétt a Gránitt Fessztiválra
a hangolódottt mórágyia
akna
ak. Sõtt!

FOTÓK: GOTTVALD KÁROLY

MÓRÁGY Barátságos focimeccs, Rohmann Henrik emlékhangver-

seny és persze sok-sok derû, jókedv jellemezte az idei Mórágyi
Gránit Fesztivált.
A szombati hûvösebb idõ sem tartotta távol a falunap résztvevõit. A kulturális és szórakoztató programok – melyekbõl jutott
az iskola udvarán felállított rendezvénysátorba és a mûvelõdési
házba is – megint csak megmozgatták a település lakóit és a vendégeket. Nagy sikerük volt a gyermekprogramoknak (bungee
jumping, légvár, paintball), de Both Zoltán vadállatbefogó bemutatója, Stekly Zsuzsa zománcmûves és Székely Lázár fafaragó tárgyai, valamint Tálosi Zoltán és Borbandi György világháborús relikviái iránt is sokan érdeklõdtek. Az „Arany fakanál” fõzõversenyen, ahol épp egy tucatnyi csapat mérte össze ételét, Szabó
Jánosék vegyes sertéspörköltje kapta az elsõ díjat. Sorban állás
volt a hagyományos ételek bemutatóján és kóstolóján, Oláh Gergõ és Kovács Kati fellépése után pedig sokan döntöttek úgy,
hogy éjjelig kitartanak a sátorban.

7

TETT-es
tettek
Véménden
VÉMÉND Sikeresek voltak
a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató
Társulás
(TETT) támogatásával
megvalósult fejlesztések
Véménden. A Sportcsarnokban átfestették a falakat, a csöveket, felcsiszolták a parkettát, felfestették és lelakkozták a pályajeleket. Megújult a
járda az orvosi rendelõ
körül és a Munkácsy Mihály utca egyik oldalán.
Ugyancsak a TETT támogatásával sikerült teljesen
felújítani, korszerûsíteni a
Házasságkötõ Termet.

TETT-ünk a TETT-ért
VÉMÉND Nagyon fontos, hogy

naprakész információkkal, tudással rendelkezzünk saját
környezetünkrõl. Így van ez
a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóval is,
ahol az atomerõmû kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékát helyezi végleges
biztonságba az RHK Kft. E
meggyõzõdés vezette az önkormányzatot, amikor az
NRHT-val, a radioaktívhulladék-kezeléssel, valamint a
TETT mûködésével kapcsolatos információs anyagokat
helyeztek el intézményeikben
– tudtuk meg Barta Erzsébet
véméndi polgármestertõl. A
település vezetõje hozzátette: többek között az orvosi
rendelõben, az iskolában, a

sportcsarnoknál, a faluházban, a panzióban, az óvodában, az Idõsek Napközi Otthonában és a Polgármesteri
Hivatalban találhatók azok a
képes kiadványok,amelyekben sok hasznos információ
olvasható.
Nagyon fontos, hogy a település lakossága ebben a
témakörben is sokoldalúan
tájékozott legyen – tette hozzá a polgármester. Ezért kérem, minél többen tanulmányozzák az anyagokat, hogy
kellõképpen felkészültek legyenek a kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésével kapcsolatos kérdésekben. Így lehetnek nyugodtak õk maguk és környezetük is.

Aktívabb TETT
Fontos változás
történt a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) életében is.
Az eddigi hét tagtelepülés sorai közé fogadta a Bátaapátihoz közeli
Ófalut is, így július 1-jétõl immáron
nyolc önkormányzat összefogásával mûködik a szervezet. Elnöke,
Darabos Józsefné elmondta, hogy
a TETT részt vesz az októberi, franciaországi GMF-találkozón, ahová
a Nukleáris Létesítmények Körüli
Európai Önkormányzatok Csoportja hasznos tapasztalatcserére invitálta meg a társulást. A TETT legutóbbi ülésén arról is szó esett, hogy
õsztõl még aktívabb, még közvetlenebb tájékoztatásra számíthatnak
a helyi lakosok, amelyhez a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló üzemeltetõje, az RHK Kft. is minden segítséget megad majd.

BÁTAAPÁTI-ÓFALU
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Tûzoltónap Ófalun
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Immár második alkalommal szervezte meg a Tûzoltónapot az Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú
Tûzoltó Egyesület július 23-án, ahol a vizes programokon kívül a habparti is szerepet kapott. A kötetlen, vidám eseményre a környék tûzoltó egyesületei voltak hivatalosak, akik persze összemérték tudásukat egy komoly fõzõversenyben is.
Egész nap nagy sikerû gyermek és felnõtt
események szórakoztatták a megjelenteÓFALU

ket: stílszerûen voltak vízi játékok is, no és
persze az elmaradhatatlan körhinta. A
közönség legnagyobb örömére megrendezték a „habpartit” is, ahol kicsik és nagyok egyaránt kiélhették kreatív szenvedélyüket.
A Tûzoltónap adott alkalmat arra is,
hogy a résztvevõk megünnepeljék a
Nieder-Liebersbach-i Ungarnfreunde
Egyesület megalakításának 25 éves évfordulóját. Ebbõl az alkalomból a baráti

szervezet Németországból egy tûzoltóautót ajándékozott a falunak. A nagy izgalommal várt fõzõverseny eredményhirdetése után a rendezvény az esti bállal zárult. Ekkor eldõlt az is, hogy a helyiek szeptember 23-27. között húszfõs delegációval és az Unterrock zenekarral ellátogatnak Németországba. A niederliebersbachiak által szervezett szombat esti eseményen az Unterrock játssza majd
német és magyar dalokat egyaránt.

Koncert hetedszerre a világhírû hárfamûvész emlékére
BÁTAAPÁTI Rohmann

Henrik világhírû hárfamûvész emlékére adott
koncertet szülõfalujában Földesi Lajos hegedûmûvész Kocsis Andrea hárfamûvésszel, a mester egykori tanítványával.
Az evangélikus templomban szép számmal gyûltek össze a zenekedvelõk, hogy többek között Hubay Jenõ, Vieuxtemps és Ravel
szerzeményeibõl kapjanak ízelítõt. Földesi Lajos, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára, a Szekszárdi Kamarazenekar mûvészeti vezetõje emlékeztetett rá: 2010-ben, a mûvész születésének
100. évfordulóján tartották az elsõ koncertet. Ezt, azóta minden évben két-két másik követi, hiszen 2011 óta már Mórágyon is rendeznek hangversenyt. A szervezõk szeretnék, ha több völgységi település is csatlakozna, hiszen a cél az, hogy minél több emberhez juttassák el az élõ komolyzenét.

Rohmann Henrik 1910. augusztus 4–én született Bátaapátiban. Zenei tanulmányyait 192
26–34 között a
ûvészeti Fõiskolán Mosshammer
budapesti Zenemû
Ottónál, a kor legnevesebb tanáránál végezte.
1945-ttõl 1971-iig, nyugdíjazásáig a Magyyar Állami
Operaház rendes tagja, hárfása volt, részt vett a
nemzetközi zenei életben is. 1948-ttól a Bartók Béla Zenemû
ûvészeti Szakközépiskola hárfatanára is.
án bekövetkezett haláláEgészen 1978. október 13-á
ig tanított.

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Lengyel János.

TETT Hírla p Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság, Árki Attila, Vizin Balázs. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Ófalu, Véménd településeken.

