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BÁTASZÉK Január 27-én este több mint négyszáz érdeklõdõ hallhatta a Zsikó Zenekar újévköszöntõ koncertjét. Dr. Hoppál Péter kul-

túráért felelõs államtitkár mondott köszöntõt. A koncerten közremûködött Pál István „Szalonna”, Ürmös Sándor, Ifj. Ürmös Sándor, Ifj.
Ürmös Ferenc. Nem csak a fülnek kedveztek, hiszen a magas színvonalú népzene mellett, a szemnek is élményt jelentõ színpadtechnika és fényeffektek emelték a közönség hangulatát.

CIKÓ Február 18-án hagyományteremtő és hagyományőr-

FARSANG A TETT településeinek általános iskoláiban, óvodáiban

ző céllal rendeztek Cikón székely-sváb disznóvágást. A torra az egész falut meghívták.
5. OLDAL

is lezajlottak az ilyenkor szokásos jelmezes mulatságok. Az alkalomra most is sok ötletes maskara született.
4. OLDAL

TETT HÍRLAP

Pajzán történetekkel szórakoztattak
BÁTASZÉK Kimondottan a felnõtt közönséget szólította meg január 28-án este
a Kuttyomfitty Társulat Aranyfészek,
Aranymadár címû elõadása. A nagyérdemû történeteket hallhatott a teremtésrõl, a bûnbeesésrõl, a szerelemrõl, az
udvarlásról, a borról, a részegségrõl, a
házaséletrõl, valamint táncokat láthatott Zoboraljáról, Mezõségbõl, Bodrogközbõl és Csallóközbõl.
Az elõadók, Dobsa Fodor Mónika és
Dobsa Tamás néptáncosok, néptánc pedagógusok, a Népmûvészet Ifjú Mesterei, Martin György- és Fülöp Ferenc díjas táncosok mellett közremûködött Kurdi Gábor, a Népmûvészet Ifjú Mestere,
Népi Iparmûvész, hangszerkészítõ, aki
élõ zenével (dudával, citerával, furulyával, tárogatóval) tette még felejthetetlenebbé az elõadást.

Beruházásokról, pályázatokról,
támogatásokról döntöttek
BÁTASZÉK Január 25-én tartotta
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meg idei elsõ ülését Bátaszék
képviselõ-testülete. A napirend
elõtti felszólalásokból kiderült,
hogy a belügyminisztérium vélhetõen eláll a büntetésvégrehajtási intézet építésétõl Bátaszék
határában (errõl a testületi ülés
napjáig hivatalos értesítés nem
érkezett), viszont a terület elõkészítésére fordított 47 millió forint
nem vész kárba, a város befektetésének tekinthetõ, hiszen az
ipari parkkal szomszédos terület
a közeljövõben felértékelõdhet a
betelepülõ gazdasági társaságok tevékenysége által.
A testület jóváhagyta a katolikus temetõ bejárata és a ravatalozó között szervizút kiépítését,
és döntésük értelmében felújításra kerül a Szent István téren álló II. világháborús emlékmû. Az
is eldõlt, hogy idén március 9én, csütörtökön 17 órakor kerül
sor a közmeghallgatásra, a városháza házasságkötõ termében.
A február 15-i rendkívüli testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a 2017. évi költségvetés elsõ fordulós tárgyalása volt. A végleges költségvetés
elfogadására a márciusi ülésen
kerülhet sor.

A testület tárgyalta több beadandó európai uniós pályázat
szakmai anyagát, így jóváhagyta „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”
témájú támogatási kérelem benyújtását, valamint a külterületi
helyi közutak fejlesztésére benyújtandó támogatási kérelemhez kapcsolódó új konzorciumi
megállapodást.
A képviselõk döntöttek a
bátaszéki civil szervezetek támogatásáról is. Bátaszék a Rákóczi
Szövetség programjához csatlakozva több mint 300 magyarországi önkormányzathoz csatlakozva 50 ezer forinttal támogatja a határon túli magyar iskolák
beiratkozási programját. A város
önkormányzata határozott a
Kossuth utca 105. szám alatti ingatlan földszintjének felújításáról, és arról, hogy ezt az épületrészt a Bátaszék Város Polgárõr
Egyesülete részére határozatlan
idõre ingyenes használatba adja. Szintén eldõlt, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete részére 250 ezer forint vissza nem térítendõ támogatást biztosít az önkormányzat
a 2017. évi költségvetésében a
bátaszéki véradások megszervezésére.

Megéri szelektíven
gyûjteni a hulladékot
BÁTASZÉK Tölgyesi Balázs,

az Alisca Terra Kft. ügyvezetõje és dr. Bozsolik Róbert
Bátaszék város polgármestere találkozóra hívta a minap
a bátaszéki egyesületeket. Az
összejövetel célja a 2016-ban
indított „Hulladékból adomány” program lezárása és a
program díjainak kiosztása
volt. Hét bátaszéki egyesület
részesült díjazásban a szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ program keretében.
Tölgyesi Balázs, elmondta,
hogy közel tíz éve mûködnek
együtt a várossal a szelektív
hulladékgyûjtés területén. A
2008-ban létesített szelektív
hulladékgyûjtõ szigetektõl, a
város és az önkormányzat támogató döntéseinek köszönhetõen, két éve eljutottak oda,
hogy a Kft. által mûködtetett
nyolc hulladékudvar egyike
Bátaszéken létesülhetett. A
visszagyûjtött hasznosítható
hulladék mennyisége azóta is
évrõl-évre gyarpodik, tavaly
36 százalékos növekedést regisztrálhattak.
A környezet védelmét
szolgáló szemléletformálás

része volt a 2016-ban indított
Hulladékból adomány elnevezésû program is, amelyen
keresztül hét bátaszéki egyesület összesen több mint 200
ezer forintos támogatást
nyert. A szemléletformáló
programot a jövõben is folytatni kívánják, megújult formában, más keretek között.
Dr. Bozsolik Róbert elmondta, hogy a mindenkori
városvezetésnek fontos a
hulladék környezettudatos
gyûjtése és ártalmatlanítása,
valamint az, hogy a hulladékgyûjtés a városban XXI.
századi körülményeknek
megfelelõen történjen. Az
Alisca Terra Kft. és a város
vezetése együtt adta át az elismeréseket a díjazottaknak.
A program díjazottai:
❖ Önkéntes Tûzoltó Egyesület
❖ A legjobb Utcai Csapat

Egyesület
❖ Lokálpatrióták Bátaszékért

Egyesület
❖ Nagycsaládosok Egyesülete
❖ Pedagógus Kórus
❖ Vállalkozók Ipartestülete
❖ Bátaszéki Sportegyesület
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Önkormányzati boltot nyitnak
MŐCSÉNY Több parkolóval el-

látott térkövezett telken, vadonatúj épület várja Mõcsény központjában, hogy egy vegyeskereskedés, valamint egy kulturált
presszó nyíljon meg benne. Az
önkormányzati megvalósításban létrehozandó üzlet ötlete
néhány évvel ezelõtt született
meg, majd 2015-ben megkezdõdhetett az építkezés is. Az önerõbõl megvalósuló munkát tavaly fejezték be, most az üzlethelyiség szintén jelentõs kiadást
jelentõ berendezéséhez keresik
a lehetõségeket. Szeretnék, ha
még idén megnyílhatna a bolt.
– Az önkiszolgáló üzlet nyitása két-három embernek biztosít
munkát, helybeli asszonyoknak
szeretnénk munkalehetõséget
teremteni – tájékoztatta lapunkat Krachun Elemér polgármester. Mint elmondta, az üzlet várhatóan önkormányzati fenntartásban, kft. formában fog üzemelni. A céljuk nem a profit, ha-

nem a település kulturált ellátásának biztosítása és a munkahelyteremtés. A polgármester
azt is hozzátette, hogy a presszó
rész üzemeltetését kiadnák vállalkozónak, de itt is kiemelt
szempont, hogy helybeli legyen
a jelentkezõ.
A bolt téma volt a mõcsényi
képviselõ testület idei elsõ ülé-

sén is. Itt többek között megállapították, hogy stabil a költségvetés és elfogadták az éves
munkatervet, az idén várható
fejlesztéseket. Az önkormányzat
mintegy 20 millió forint értékben tervez beruházásokat, ezek
közül a legnagyobb a települési bolthelyiség kialakításának
befejezése.
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Mõcsényben talált
új otthonra
MŐCSÉNY Újabb állampolgársági eskü letételére került

sor hétfõn Mõcsényben. Krachun Elemér polgármester
tudatta, nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy ismét ilyen
ünnepélynek adhatott otthon a település, újabb állampolgárral gyarapodhattak.
Noda Attila 2014 óta él Magyarországon. Mõcsényben talált otthonra, itt telepedett le, ezért állampolgársági esküjét is Mõcsény polgármestere elõtt kívánta
letenni. A fiatalembert a köztársasági elnök 2016. december 8-án honosította, ezek után tûzték ki az eskü letételének idõpontját 2017. február 13-ára.

Önkormányzati ösztöndíj
BÁTAAPÁTI Hagyományainak megfelelõen ebben a félévben is ösztöndíj-

ban részesíti a legalább négyes átlagot teljesítõ diákokat a bátaapáti önkormányzat – tájékoztatta lapunkat Darabos Józsefné polgármester. Januártól a tanév végéig 13 középiskolás, illetve felsõoktatásban résztvevõ,
jól teljesítõ tanuló részesül a havonta 3000 forintos támogatásban.

Összeállt a Nõ Klub
éves programterve
BÁTAAPÁTI Összeállította egész éves

programtervét legutóbbi összejövetelén a bátaapáti Nõ Klub.
Schnellenpergerné Vodli Anikó, a
szervezet elnöke elmondta, februárban a hagyományoknak megfelelõen farsangolnak, márciusban megülik a nõnapot, és köszöntik a negyedéves névnaposokat. Áprilisban
a húsvéti elõkészületekkel foglalkoznak majd, valamint egy rendõrségi
elõadást is meghallgatnak. Májusra
egy erdei túrát terveznek Grábócra,
júniusban pedig várhatóan egy helyi rendezvényen közremûködnek
majd, és köszöntik a névnaposokat.
A programterv jelen állása szerint jú-

liusra tervezik az éves nagy kirándulásukat, augusztusban pedig a falunapi programokban közremûködnek. Szeptemberben tartják meg kétévente esedékes gasztronómiai estjüket. Októberben nemcsak névnapoznak, de születésnapot is ünnepelnek, mégpedig a klub fennállásának
évfordulóját. Novemberre Mártonnapi programot szerveznek az iskolásoknak, decemberben pedig ismét
házhoz megy a Mikulásuk, és évzáró összejövetelt is tartanak, ahol köszöntik a névnaposokat. Természetesen a klub programterve az aktualitásoknak megfelelõen még változhat az év folyamán.

TETT HÍRLAP

Telephelyi körkép
Egy munka
a sikeressségétt
megha
atározzza a felkésszüléssre fordíttottt idõ, a tervezzéss
an feala
aposssága
a is. Egy olya
lelõssségtteljjess tevékenysségett
végzzõ válla
ala
at esettében, mintt
a Radioa
akttív Hulla
adékoka
at
Kezzelõ Kft. az egyess projjektek megva
alóssulássána
ak elõkészíttéssére soksszor évek kellenek. Ebben a cikkben azt mutatjuk be az olva
asókna
ak,
hogy e tervezzéssek nyomán
milyen fõbb fela
ada
atok várna
ak az RHK Kft. egyess léttessíttményeire.
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BÁTAAPÁTI A Társaság legfiatalabb, nemzetközi hírû telephelye, a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT), 2008-ban kezdte meg
mûködését az atomerõmû kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladékának végleges elhelyezésére. Az elsõ felszín alatti tárolókamra 2012-ben nyílt, és
idén telik meg. Mint Bertalan
Csaba, az NRHT fióktelep-vezetõje elmondta, az utolsó konténer leszállítására várhatóan
májusban kerül majd sor.
– Idén nem tervezünk hulladékbeszállítást az atomerõmûbõl, mert egyrészt az elsõ kamra feltöltését, majd lezárását,
másrészt a második, I-K2-es
kamra teljes kiépítését kell elvégeznünk. Május közepéig 50
konténert készítünk el és szállítunk le a föld alatti tárolóba, a jelenleg ott lévõ 487 monolit-blokk
mellé. Ezzel megtelik az I-K1 kamra. Idén be kell fejeznünk a második tároló kamra kiépítését. Ez
a kamra az újfajta hulladékcsomag fogadására lesz alkalmas.
Ezt a beruházást június-júliusban
szeretnénk lezárni. Az új tárolási elképzelések alapján az I-K2
kamrába a kompakt hulladék-

csomagok
kerülnek, amelyek alkalmazásával megnõ a
kamrák kihasználtsága, így gazdaságosabb lesz
a tárolás.

Ebben a
rendszerben az
I-K1 kamrában tárolt konténer árnyékoló szerepét a kamra
betonfalazata veszi majd át, így
az egész hulladékkezelés- és tárolás más lesz, a megszokott magas szintû biztonság fenntartásával. Ez persze további feladatokat is jelent. Az üzemeltetési
engedélykérel-
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A kamrák 250 méter
mélységben lettek
kialakítva.
Az alagútrendszer
több mint 5 kilométer
hosszú.
met április közepéig
be kell adnunk, új eszközök (például új
szállító konténer) beszerzése is szükséges, illetve a daru, a föld alatti
szállító jármû átalakítását is
el kell végeznünk. Közben a
második kamra betonmedencéjének kiépítése a technoló-

giai terv szerint folyik – közel száz méter
hosszú, nyolc méter széles, hat és fél méter mélységû lesz, amikor elkészül. Természetesen mindeközben a mûködés is folyamatos,
és felkészülünk az õszre tervezett úgynevezett

2017. február

– a biztonság jegyében
kitekintõ fúrás bányászati munkáira is.
Hák Viktor, az intézményi
hulladékokat kezelõ és tároló
püspökszilágyi létesítmény, az
RHFT vezetõje arról számolt be
lapunknak, hogy a tavaly befejezõdött rekonstrukciós munkákat követõen idén megkezdõdhet a tavaly beszállított hulladék
kezelése is.
– 2016 második félévében
kezdõdött az üzemi épület légtechnikai rendszerének teljes felújítása, amit 2017 márciusában
fejezünk be. A korábbi légtechnikai rendszert elbontottuk, az új
rendszer kiépítésével párhuzamosan. A telephely megnövekedett villamos igényének kiszolgálására, illetve a korábbi rendszer elöregedése miatt a villamos
rendszer rekonstrukcióját is el
kell végeznünk.
Az elsõ
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Készül az I-K2 kamra aljzatának betonvas-szerkezete
ütem már befejezõdött, ennek keretében az új fõelosztó külön épületben kapott helyet. Az év végén
kisebb fejlesztések is történtek:
beszereztünk egy új, nagyobb teherbírású
targoncát, tartalék sugár-

zásmérõ mûszereket és egy
környezeti sugárzásmérõ állomást. Megújult
a telephely telefonhálózata,
és új készülékekkel bõvült az üze-

meltetõ személyzet által használt
rádiórendszer is. Mindezek a
fejlesztések a hamarosan induló
biztonságnövelõ program elõkészítését is szolgálták. A rekonstrukciós munkák idején is a biztonságos mûködést tartottuk szem
elõtt, ezért a hulladékkezelési tevékenység szünetelt. A radioaktív
hulladékok beszállítását, illetve
ezek átmeneti tárolását viszont
folyamatosan végeztük. 2016ban közel három és fél köbméternyi szilárd hulladék érkezett különbözõ ipari/mezõgazdaság létesítményekbõl, és a különféle intézményekbõl (például kórházakból) 275 darab zárt sugárforrást
szállítottunk be. 2017 áprilisától, a
légtechnikai rekonstrukciót követõen, ismét folyamatos lesz a hulladékkezelési tevékenység, a felügyelõ hatósággal egyeztetett
ütemterv alapján.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának vezetõje,
Tóth Róbert hangsúlyozta, hogy
az idei évben is elsõdleges cél a
kiégett fûtõelemek problémamentes betárolása, illetve a már
ott lévõ több mint 8700 kazetta
biztonsága.
2017-ben a paksi atomerõmû szakembereivel egyeztetve
300 darab elhasznált üzem-

anyag-kazetta átszállítását és elhelyezését tervezzük. A biztonságos üzemelést szem elõtt tartva igen fontos a gépész, villamos és irányítástechnikai, illetve
mérési rendszerek, rendszerelemek teljes körû éves karbantartása, valamint a negyedéves
karbantartások – ezeket szintén
elõre meghatározott ütemezés
szerint végezzük majd el. Vár
ránk néhány javítási feladat is, a
tavalyi állapotvizsgálat során
feltárt hibákkal kapcsolatban,
mint például a fogadó épület
betonlábazatán lévõ repedések
megszüntetése, a vízelvezetõ
árok tisztítása, stb. A biztonság
szempontjából ugyancsak fontos, hogy az emelõberendezések rendszeres vizsgálatát, karbantartását, az esetleges hiba
elhárítását, és a teherpróbát
idén is több ízben elvégezzük,
ahogy a tároló csövek korróziós
vizsgálatát is. Munkánkat rendszeresen ellenõrzik a felügyelõ
hatóságok, például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és
az Euratom biztosítéki ellenõrzéseket tart a létesítményben. Bízom benne, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan ezek az ellenõrzések is megnyugtatóan zárulnak majd.
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Farsangoltak az iskolában és az óvodában is
BÁTAAPÁTI Február 18-án tartották meg a farsangi mulatságot a bátaapáti általános iskolában. Tornóczki Gábor tagintézmény vezetõtõl megtudtuk,
a gyerekek egy rock and roll
bemutatóval készültek az alkalomra, majd a jelmezesek felvonulása következett. Mindenki, aki beöltözött, részesült egy
kis elismerésben, és öt jelmezt
emelt ki a zsûri. A döntésnél arra is nagy figyelmet fordítottak,
hogy saját készítésû és kreatív

legyen a maskara. Meglepetésként az édesapák is prezentáltak egy mûsort, mégpedig apácáknak beöltözve.
Az óvodában szintén farsangi mulatságot tartottak a
szülõk aktív közremûködésével. A kicsik az alkalomra versekkel és rövid tánccal készültek – tájékoztatta lapunkat
Kaszásné Horeczky Krisztina óvodavezetõ. Hozzátette,
szinte mindenki beöltözött. A délutánt ifjabbaknak és idõsebbeknek is kellemes játékokkal töltötték, tombola- és patronálójegy-sorsolást is tartottak. A rendezvény apropóján
most is sokan támogatták az intézményt.
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Strandlátogatás lesz a bevételbõl
ÓFALU Február 18-án óvodai farsangot szerveztek Ófaluban. Bechli

Erzsébet polgármester beszámolója szerint a rendezvényen rendszerint részt vesznek a volt és leendõ óvodások is. Nem volt ez most
sem másképp. Hagyomány az is, hogy az óvodai dolgozói beöltöznek, idén úttörõk voltak és általuk a készülõdés ideje alatt a régi dalokat is megismerték a gyerekek. A farsangi ünnepségen befolyt
összegbõl minden évben egy nyári strandlátogatást finanszíroznak.

A polgármester arról is tájékoztatta lapunkat, hogy 28-án a
Német Önkormányzat Ófalu elnöke, és az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvû Egységes Óvoda-bölcsõde óvodavezetõje ellátogatott a Parlamentbe a magyarországi nemzetiségi parlament
szószólója és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár kezdeményezésére megvalósított ünnepségre.

2017. február

Hagyományteremtõ, hagyományõrzõ
disznóvágás
CIKÓ A jól bevált módszer szerint, némi
lélekmelegítõ elfogyasztása után vette
kezdetét február 18-án a hagyományteremtõ és hagyományõrzõ céllal megrendezett cikói székely-sváb disznóvágás. Mint azt Haures Csaba polgármestertõl megtudtuk, két állat esett áldozatul a tornak, egyet a székely, egyet pedig a sváb hagyományoknak megfelelõen dolgoztak fel. A munkában résztvevõ mintegy harminc fõt reggelire lángossal vendégelték meg, majd ebédre
sült májat, oldalast és remek hájas kalácsot kaptak.
Délután temérdek mennyiségû hurka
és kolbász készült, a sváb és a székely
káposzta is rotyogott a fazekakban, fõtt
a hús és a hurkaleves. Mindez pedig késõ délután került az asztalokra. Ugyanis a torra meghívást kapott a település
teljes lakossága, és sokan éltek is a lehetõséggel. A mûvelõdési házban mintegy 150 fõ jött össze, és fogyasztott az
ételekbõl. A sikerre való tekintettel várhatóan jövõre is megrendezik a disznóvágást, amelynek létrejöttéhez idén a
német nemzetiségi önkormányzat, valamint több vállalkozó is hozzájárult.
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Farsangoltak és jótékonykodtak
MÓRÁGY Az önkormányzat

minden mórágyi háztartásba
ajándékcsomagot juttatott el
2016 végén, hogy így járuljon
hozzá az ünnepek fényéhez.
Glöckner Henrik polgármester
elmondta, a január és a február minden évben kevéssé látványosan telik az önkormányzatnál, hiszen ilyenkor az év
elõkészítése, a költségvetés öszszeállítása zajlik. A civilek azonban ilyenkor is aktívak.
A német nemzetiségi néptánc együttes 25-én tartotta
meg sváb bálját, az Együtt Egymásért Mórágyért Egyesület
pedig farsangi mulatságot, valamint jótékonysági akciót szervezett.
Nagy Jánosné Marika, az
utóbbi szervezet képviseletében elmondta, nagyon jó hangulatban zajlott le a farsangi
mulatságuk, mintegy 90 résztvevõvel, akik között – a szerve-

zõk nagy örömére – sok volt a
fiatal. Sokan bújtak jelmezbe,
az ovisok mûsort adtak, és felléptek a bátai hastáncosok is.
Idén is csatlakoztak a szemem fénye alapítvány Öltözz
pirosba! akciójához, amelynek
immár hatodik éve résztvevõi.
Iskolások, óvodások egyaránt
részt vettek a megmozdulásban, de csatlakoztak a napközi konyha és az önkormányzat
dolgozói, valamint a német
nemzetiségi önkormányzat is.
Az alkalomra pirossal színezett
kalácsokat is kaptak, amelyekbõl a csatlakozók egy-egy szelethez jutottak. A gyerekek által
készített, jókívánsággal ellátott
szíveket pedig eljuttatták a beteg gyerekek részére. Az akció
során a befizetett kétszáz forintokból mintegy 50 ezer forintot tudtak összegyûjteni, amivel
az alapítványt illetve a Pécsi
Dóri házat támogatják.

TETT HÍRLAP

2017. február

Bejárták az elhurcolás útvonalát

FEKED A málenkij robotra el-

hurcoltak emlékére állítottak
emlékmûvet 2016 decemberének végén Fekeden. Az ünnepi
istentiszteletet követõen, Tillman
Kinga felolvasta két elhurcolt
fekedi fiatal nõ haza küldött leveleit, majd Tillman Péter mondott beszédet. A polgármester
többek között arról is beszámolt, hogy a településrõl 1944

karácsonyának másnapján indult el egy közel ötven fõs csoport Pécsváradra, majd Pécsre. A berendelteket januárban
tették marhavagonokba, hogy
elhurcolják õket a Szovjetunióba. Voltak, akik már út közben
megszöktek, 1945 végén a betegeket hazaküldték, de volt
akinek öt évig tartott a robot, és
sokan voltak akik sohasem tér-

tek haza. Sok esetben a hazatérõk sem mehettek vissza otthonaikba, amelyekbe már más
családokat telepítettek. A polgármester kiemelte, mindezt
azért, mert németül álmodtak,
németül imádkoztak és németül énekelték az Isten áldd meg
a Magyart.
A megemlékezésen a nemzetiségi önkormányzat részérõl

Schmidt Zoltán mondott ünnepi beszédet, a Fekedi
vegyeskar, valamint a Véméndi
zenekar közremûködött. Az
emlékmûvet a leleplezést követõen Peck Tibor avatta fel.
Szintén az elhurcoltak emlékére szervezett emléktúrát az
önkormányzat január 20-24.
között az elhurcolás útvonalán
17 fõ részvételével Romániába.

A Szélkiáltó együttes teremtett adventi hangulatot
VÉMÉND A tavalyi adventi idõszakban immár

ötödik alkalommal tartottak jótékonysági koncertet Véménden Horváth István operaénekes
kezdeményezésére. A mûsor Barta Erzsébet
polgármester köszöntõjével vette kezdetét. Ez
alkalommal a Szélkiáltó együttes – dr. Lakner
Tamás Liszt-díjas karnagy, a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának dékánja, valamint zenész társai Rozs Tamás és Fenyvesi Béla – varázsolt karácsonyi hangulatot a templomba. Az együttes mellett a mûsorban közremûködtek Kriszta Kinga és Horváth István operaénekesek, akiket Horesnyi Mónika zongora-

játéka és a Szélkiáltó együttes zenéje kísért. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Darabos
Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke és dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója is.
A mûsor után forró tea, puncs, forralt bor,
kalács és sós kifli várta az önkormányzat elõtt
a megjelenteket. Zenét a Véméndi Fúvószenekar szolgáltatott.
A koncert résztvevõi, és az adventi vásáron
ajándékot vásárolók hozzájárultak ahhoz a
gyûjtéshez, amelynek befolyt öszszege a templom tetõszerkezetének felújítását segíti majd.

Ismét Véménden focizott Dárdai Pál
VÉMÉND Nyolc csapat mérte össze a tudását

2016. december 28-án a Véméndi Sportcsarnokban, a hagyományos Dárdai Foci-tornán. A csapatok a mérkõzéssorozat I-III. helyezettje kupáért
szálltak versenybe, de eldõlt a Legjobb Kapus, a
Legjobb Játékos, a Gólkirály és a Legifjabb, valamint Legidõsebb Játékos címek sorsa is. Az eseményen részt vett a névadó, a Kicker Sportmagazin szavazásán a 2016. Év Edzõje címet elnyert
ifj. Dárdai Pál, a berlini Hertha csapatának kapitánya is, illetve édesapja, gyermekei is ott voltak.
A hagyományoknak megfelelõen most is a pályára lépett számos környékbeli kötõdéssel rendelkezõ neves játékos. Játszott a Pécsen ismert focistacsalád, a Kulcsár família, valamint a válogatottnál Bernd Storck segítõjeként dolgozó Szélesi Zoltán, és Juhász Roland édesapja is.

A Dárdai Team és a Zimmer Bt. – baráti társaság – között lezajlott döntõ mérkõzés, az egyébként kapusként játszó Dárdai Pál
góljával dõlt el az elõbbi javára.

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

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.
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