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Továbbra is TETT-re készek
a települések

BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Különleges apropója volt a XVII. TETT-re Kész Napnak: megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte
a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. A szakmai tanácskozáson elhangzott: kiemelkedõ a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló társadalmi elfogadottsága a térségben. A Gránit-díjat Bakó Józsefné jegyzõnek és Potápi Árpád János országgyûlési
képviselõnek ítélték oda.
2. OLDAL

Megtekintették a püspökszilágyi tárolót
TETT-TELEPÜLÉSEK A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) járt szakmai úton a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) tagtelepüléseinek 40 fõs delegációja. Darabos Józsefné elmondta, a támogatási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen minden évben szerveznek a május 15i programhoz hasonló tanulmányi utat, amely ezúttal is jól sikerült, értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak a résztvevõk.
Bátaapáti polgármestere, a társulás elnöke elmondta, hogy Hák
Viktor fióktelep-vezetõ köszöntõje után Tóth Zoltán üzemvitel-biz-

tonsági vezetõ és Turza Péter sugárvédelmi szakember tartott
elõadást, bemutatva az RHFT-t és annak tevékenységét. Elhangzott, a létesítmény feladata a nem atomerõmûvi eredetû kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék átvétele, elhelyezése. Ezután
közösen megtekintették a feldolgozó üzemrészt, valamint a létesítmény területét.
A csoport tagjai meggyõzõdhettek a telephely biztonságáról,
és ezzel egyidejûleg megismerhették az itt tárolt hulladék feldolgozásának technológiáját.
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Jubileumot is ünnepeltek a TETT-re Kész Napon
FOTÓK: MÁRTONFAI DÉNES

Júniuss 13-á
án immár a tizzenhettedik TETTre Késsz Napjjátt tarttottta meg a Társsada
almi Ellenõrzzõ Tájjékozztató Társsuláss (TETT).
BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Ez a nap különleges-
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nek számított a sorban, hiszen húszéves jubileumot is ünnepeltek – ahogyan azt Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere,
a társulás elnöke is kiemelte az alkalomból
szervezett sajtótájékoztatón. Hét település
részvételével 1997-ben alakult meg a szervezet, amelynek elsõdleges feladata a
bátaapáti radioaktívhulladék-tároló mûködésének társadalmi felügyelete és a lakosság tájékoztatása. Tavaly Ófalu csatlakozásával bõvült a létszám. Mi sem bizonyítja
jobban munkájuk eredményességét, mint
az, hogy a tároló mûködése az egész térségben nagy társadalmi elfogadottságnak
örvend, ami kiváló környezet a zökkenõ- és
problémamentes munkavégzéshez.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, ez az a nap, amikor a lakosságot
közvetlenebb formában tudják tájékoztatni a munkájukról, az elvégzett feladatokról,
a terveikrõl. Kiemelkedõ esemény volt idén,
hogy az egyes kamrában, májusban elhelyezték az utolsó vasbeton konténert. A
munka 2018-ban, a második kamrában
már új, még hatékonyabb tárolási koncepció szerint zajlik majd.
Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere kiemelte, annak idején Bátaapáti és Mórágy volt a zászlóvivõje az ügynek, hogy
vállalják ezt a sokak által kritizált feladatot,
amelynek ellátása egyrészt nemzeti érdek,
másrészt a települések javát is szolgálja, és
amely remek példája lett a sikeres együttmûködésnek. Ennek alapja pedig az õszinte, nyitott és korrekt kapcsolat.
A sajtótájékoztatót követõen a XVII. TETTre Kész Nap eseményei párhuzamosan, két
helyszínen zajlottak. A bátaapáti szakmai

Dr. Horváth Kálmán, dr. Kereki Ferenc, Darabos Józsefné és Glöckner Henrik a megnyitón

tanácskozáson elsõként Darabos Józsefné,
majd Glöckner Henrik mondott köszöntõt.
Ezt követõen dr. Kereki Ferenc és dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott is megosztotta gondolatait a résztvevõkkel. Vizin Balázs, a TETT kommunikációs munkatársa
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõjének szavait tolmácsolta. Ezt követték
a több területet is érintõ elõadások.
Öt szakmai beszámolót hallgattak meg
az érdeklõdõk. A francia radioaktívhulladék-tárolók mûködését ismerhette meg a
hallgatóság az ANDRA Aube régióban található radioaktívhulladék-tárolójának
igazgatója, Patrice Torres jóvoltából. Bertalan Csaba, az NRHT fióktelep-vezetõje
az I-K1 kamra történetét foglalta össze, míg
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetõje kommunikációs tapasztalataikról számolt be. A Lakossági Ellenõrzõ Csoport képviseletében annak vezetõje, Kardos Zsuzsanna értékelte az elmúlt idõszakot, hangsúlyozva, hogy méré-

Bakó Józsefné Gránit-díjas
Bakó Józsefné 1986-b
ban kezdett el a közigazgatás területén
dolgozni. Bátaszéken anyakönyvvezetõként, gyámügyi elõ adóként, a hatósági iroda, majd a város gyámhivatalának
vezetõjeként tevékenykedett. Kiemelkedõ munkája elismeré seként 1996-b
ban átvehette a Magyar Köztársaság Bronz Ér demkeresztjét. Idõközben igazgatásszervezõ diplomát szer zett, és a közigazgatási szakvizsgát is letette. MórágyBátaapáti körjegyzõje 2003-b
ban lett, 2013. januárjától pe dig a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje. Fel adatait lelkiismeretesen és eredményesen látja el. A TETT
székhelytelepülésének jegy zõjeként hatalmas feladat hárul
rá, amit pontosan, fáradtságot nem ismerve végez.

seik során mindent rendben találtak. Végül,
de nem utolsósorban a tagtelepülések által a társulás révén kapott támogatás felhasználásával elért szép eredményeket
Darabos Józsefné gyûjtötte csokorba.
A program zárásaként került sor a Gránit-díj átadására. Ezzel az elismeréssel fejezi ki minden évben a köszönetét a társulás azoknak, akik kiemelkedõ tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak
a sikeres mûködéséhez. Idén Bakó Józsefné,
a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzõje vehette át az elismerést. A díjat
odaítélték Potápi Árpád Jánosnak is példaértékû munkájáért, ám õ – parlamenti elfoglaltságára való tekintettel – egy késõbbi alkalommal veszi át az elismerést.
Mórágyon mindeközben a jövõ generációja számára tartottak programot, ott
ugyanis a tagtelepülések iskolásai – harminckét gyermek négyfõs csapatokban – játékos vetélkedõ formájában tájékozódtak
egymás településeirõl, illetve mutatták be a
sajátjuk értékeit.
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Huszadszor találkoztak az Apáti települések
FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

BÁTAAPÁTI A huszadik talál-

kozójukat tartották nemrégiben az Apáti nevû települések, ezúttal Bátaapátiban. A
rendezvény során a faluvezetõk szakmai megbeszélésen vettek részt, minden település bemutatta hagyományait, értékeit, a községek történetét, jelenét. Színpadra
léptek a polgármesterek, a
tánc- és énekcsoportok, az iskolások és az óvodások.
Bátaapátin kívül Monostorapáti, Kisbárapáti, Kisapáti,
Zalaapáti, Somogyapáti, valamint a horvátországi Lovász Kistérségi Önkormányzata mutatkozott be. Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere elmondta, utoljá-

KISHÍREK
Gofrit, szörpöt és fagyit is
kaptak a gyerekek
MŐCSÉNY Változatos programok-

ra 2009-ben szervezték õk a
találkozót. Magyarországon
tizenhat Apáti utónevû település van, melyek polgármesterei 1998-ban hozták létre az Apáti Nevû Települések
Közalapítványát, azzal a cél-

lal, hogy megismerhessék, és
amiben tudják, például turisztikai céljaikban, támogathassák egymást. Ma hatnyolc olyan Apáti település
van, amelyek igen szoros
kapcsolatot ápolnak.

Kistraktorok vonultak fel a Családi Majálison
VÉMÉND Idén is rendkívül színes programsorral
várta az érdeklõdõket a
hagyományos Családi
Majális. Ebben annak is
szerepe volt, hogy támogatást elnyerve a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézettel közösen szervezték meg a programot. Voltak
például kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, arcfestés, csillámtetoválás, baba-mama
sátor, népi játszóudvar fajátékokkal, plakát- és
aszfaltrajz-versenyt szerveztek. Délután ismét
felvonultak a falu – az alkalomra igen szépen
kicsinosított – kistraktorai, közöttük volt kom-

bájn és bálázó is. Felléptek a véméndi és
palotabozsoki óvodások, majd a véméndi iskolások. A fõzõverseny során sertéspörkölt készítésben mérettek meg a nevezõk. Este még
egy csokievõ versenyt tartottak, majd a jó hangulatú nap méltó befejezõ programjaként kezdetét vehette a hajnalig tartó bál.

Cikón ünnepelték a jubileumot

kal várták Mõcsény ifjabb lakóit a
gyermeknapon a volt óvoda udvarán és a játszótéren. Volt többek
között habparti, amelyet a szekszárdi hivatásos tûzoltók biztosítottak, légvárakban, trambulinon ugrálhattak a kicsik, akik a Mõcsényi
Nyugdíjas Egyesület révén ingyen
gofrit és szörpöt fogyaszthattak,
ezen felül mindenki ingyen
fagyizhatott és arcfestést is kapott.

A reformáció jubileumáról
emlékeztek meg
MÓRÁGY A reformáció ötszázadik
évfordulójáról emlékeztek meg és
egyben a helyben konfirmáltakat is
köszöntötték nemrég egy ünnepi
istentisztelet, valamint szeretetvendégség keretében Mórágyon Az
alkalmon Fekete Zoltán lelkész prédikált és Rácz József esperes szólt
a hívekhez. Wéber Jánosné vezetésével a német nemzetiségi és a
települési önkormányzat szervezte
az ünnepet.

Felújították a Táncsics utca
egy részét, parkolót építettek
CIKÓ Elkészült Cikón a Táncsics Mi-

hály utca felsõ szakaszának felújítása. Haures Csaba polgármester
elmondta, a konszolidációs pályázaton elnyert tízmillió forintot fordították erre a célra. Egyúttal az utcában található óvoda elõtt is kialakítottak egy parkolót, valamint
a vízelvezetõ árkokat is rendbe tették.

Támogatják a gyermekes
családokat

CIKÓ A sükösdi népdalkör által húsz évvel ezelõtt elindított népzenei találkozó századik öszszejövetelét tartották és ünnepelték meg nemrégiben Cikón. Mint azt Bogos Jeromosné, a Cikói
Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület elnöke elmondta, a sükösdiek minden évben négy
együttest vonnak be a rendezvénysorozatukba, amelyek az adott esztendõben öt helyszínen
lépnek fel – mindegyik bevont együttes egy-egy alkalommal házigazda is.
A jubileumi találkozón a cikói kultúrházban a helyi együttes mellett a sükösdi, a pörbölyi
és a keceli népdalkör, valamint a keceli citerazenekar lépett fel. A csoportokat Haures Csaba polgármester köszöntötte, vacsorával, zenével és tánccal ünnepeltek. A rendkívül jó hangulatban lezajlott program megvalósulásához sokan járultak hozzá, így a cikói német nemzetiségi önkormányzat, a Völgységi Önkormányzatok Társulása, valamint a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás támogatása is jól jött.

BÁTAAPÁTI A közép- és felsõoktatási intézményben tanuló diákok
7000 forint iskoláztatási támogatásban, a négyes tanulmányi átlagot elérõ közép- és felsõoktatási
intézményben tanuló diákok 3000
forint ösztöndíjban részesültek
Bátaapátiban. Továbbá a képviselõ-testület döntése alapján a
2015. január 1-je óta megszületett
gyermekek részére 200 ezer forint
„újszülöttek támogatását” nyújtja
az önkormányzat.
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Végleges helyére került az
Alig több, mintt négy év teltt el
azótta, hogy a báttaapátti kiss és
közzepess akttivittássú Nemzzetti
a dék-tt ároló
Ra
a dioa
a ktt ívhulla
(NRHT) elssõ föld ala
atti tárolóka
amrájja megkezzdtte mûködésétt. Mára
a megtteltt a kamra
a,
én végbenne 2017. májjuss 19-é
legess helyére kerültt az utolssó
va
asbetton kontténer.
BÁTAAPÁTI A szép számmal
érkezõ meghívottakat Honti
Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK
Kft.) kommunikációs osztályvezetõje fogadta a telephelyen, aki kiemelte: „Fontos a
nyílt és õszinte kommunikáció a lakosság felé és ehhez
az is hozzá tartozik, hogy a
térség médiumai jól informáltak legyenek. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy meghívjuk õket, hogy személyesen tudósíthassanak az itt folyó munkáról.”
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Négy darab 200 literes fémhordó kerül az új konténerekbe. Ezekben helytakarékosabban, kisebb
költséggel, ugyanolyan biztonság szavatolása
mellett lehet tárolni a hulladékot

Honti Gabriella, László Zoltán
és Bertalan Csaba a sajtótájékoztatón

Az osztályvezetõ kíséretében a jelenlevõk megtekintették a Látogatóközpontot,
ahol rövid film segítségével
ismerték meg az elsõ kamrában alkalmazott tárolási
koncepciót, mely az utolsó
konténer elhelyezésével befejezõdött. Eddig a Paksi
Atomerõmûbõl teherautóval
érkezõ, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal
teli hordókat kilencesével
vasbeton
konténerekbe
helyezték az NRHT felszíni
technológiai épületében. A
hordók közti teret cementpéppel töltötték ki a szakemberek, majd lezárva, 7 napi
száradás-pihentetés után
szállították le a 250 méter
mélyen kialakított I-K1 jelû
tárolókamrába.
A rövid ismertetõ után
még a felszínen, de már az
ellenõrzött zónában fogadta a vendégeket László Zoltán, az RHK Kft. megbízott
üzemeltetési igazgatója, illetve Bertalan Csaba, az
NRHT fióktelep-vezetõje,
ahol testközelben mutatták

be az egyes munkafolyamatok helyszíneit és válaszoltak az elhangzott kérdésekre.
Bertalan Csaba, az elsõ
kamra üzemeltetési tapasztalatait összegezve kiemelte: az elmúlt közel 4 és fél évben nem történt semmiféle,
a biztonságot kedvezõtlenül
befolyásoló esemény. A tárolóban munkát végzõ személyzet kiemelkedõ szakértelme, biztonságtudatos
munkája, az alkalmazott
technológia garantálja,
hogy a jövõben is megtartható lesz a biztonság.
Persze, a telephelyen dolgozó szakemberek számára az utolsó vasbeton konténer elhelyezése csupán egy
feladat befejezését jelenti a
sok közül. Jószerével az elsõ
hulladékos konténer föld alá
szállításával egy idõben
kezdõdött az a munka,
amelynek nyomán a világszínvonalú, nemzetközi szinten követendõ példaként
számon tartott létesítményt
helytakarékosabban, kisebb
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utolsó vasbeton konténer
költséggel, ugyanolyan biztonság szavatolása mellett
lehet majd üzemeltetni. Javában folyik az új elképzelések megvalósítása a kettes
kamrában, a következõ tárolótér kialakítása lassan befejezõdik.
Az új tárolási koncepciót
László Zoltán ismertette a jelenlevõkkel.
– Az új rendszer szerint
négy darab 200 literes fémhordó kerül egy vékony falú, merevített fémkonténerbe – mondta a szakember.
– A hordók és a konténer fala közötti teret pedig folyékony radioaktív hulladékkal
kevert cementpéppel töltik ki
a Paksi Atomerõmûben, ezzel az eddigi holtteret is kihasználjuk. Az így elõállított
úgynevezett kompakt hulladékcsomagok elhelyezése a
kettes kamrában, öt sorban
és hat oszlopban történik
majd 2018-tól. Az új kialakí-

Leszállításra kész az utolsó vasbeton konténer

zök beszerzését követõen
lép majd életbe az új tárolási koncepció, a megszokott,
kimagasló biztonság szavatolásával – folytatta az új
rendszer ismertetését László
Zoltán.
– Mivel az adott területen az eredeti elképzelésekhez képest lényegesen több hulladék
végleges elhelyezése
vált lehetõvé, jelentõs
költségcsökkentést
érünk el – zárta gondolatait a megbízott üzemeltetési igazgató.
Mindeközben a sajtó
munkatársai megtekinthették, ahogy a speciális targonca – már 250
méterrel a felszín alatt –
a végleges helyére illeszti az utolsó, robosztus, közel 16 tonnás vasbeton konténert. Ezzel
az I-K1 jelû kamra megtelt, 537 monolitblokkban 4833 hordónak
nyújt biztonságos, végleges pihenõhelyet, miközben néhány méterrel arrébb – az építési
területen – az I-K2 jelû
kamra lassan készen
Végleges helyére került az utolsó,
áll, az új, kompakt hulladékcsomagok foga537-es számú vasbeton konténer
dására.

tás alkalmazásával még
több mint tízezer fémkonténer fér el az elsõ kamramezõben.
– Az új koncepció értékelése mind üzemviteli, mind a
lezárást követõ, hosszú távú

biztonság szempontjából
megtörtént, a továbbépítés
a megfelelõ hatósági engedélyek birtokában folyik, az
üzemeltetési engedély kiadását, a jármûvek átalakítását és a szükséges eszkö-
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Természetességükkel arattak sikert
a mórágyi diákok

MÓRÁGY – Egy álló napig alig
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tudtak másról beszélni, mint az
átéltekrõl, olyan nagy élmény
volt a diákjainknak az MTVA
(Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap) budapesti
székházában tett látogatás –
mondta Mucska Melinda, a
Mórágyi Általános Iskola intézményvezetõje. Tájékoztatása
szerint a harmadik-negyedik
osztályos gyerekekkel az M5
csatorna „Ismerd meg!” címû
mûsorának pályázatán indultak.
A kiírás szerint a nevezõk feladata az volt, hogy egy a mûsor számára írt dal szövegéhez illõ plakátot készítsenek, vagy osztálytársaikkal összefogva egy
videoklipet forgassanak. A gyerekek az utóbbi lehetõséget választották. Az iskola rajztanára,
Ambrus László vezetésével készítették el az anyagukat, amely
felkerült a mûsor YouTube csatornájára és Facebook oldalára
is, ahol a mórágyi kisfilmet több
mint tízezren nézték meg. Utóbbin szavazni is lehetett a közzétett videókra, a közönségszavazatok alapján az elsõ tíz helyezett alkotás közül választotta ki a
zsûri a díjazottakat.

Az MTVA-ban Juhász Árpád geológussal

A döntõbizottság tagjai az elsõ helyet a mórágyi alkotó csapatnak ítélték oda, indoklásuk
szerint a pályamunkában leginkább a gyermekek természetessége, õszintesége ragadta meg
õket. A díj részeként a diákok
május végén ellátogathattak az
MTVA székházába. A kilencfõs
kis csapat – ez a kis iskola teljes
harmadik és negyedik osztályának létszáma – számára óriási
élmény volt a kelléktár meglátogatása, ahol például a jelmezek, bábfigurák tömkelege között Süsüt is eredetiben láthatták.

Végigkövethették a mûsorkészítés folyamatát, megnézhették a
felvételkészítések helyszíneit,
közismert mûsorvezetõkkel, színészekkel találkoztak, végül, de
nem utolsó sorban az õ közremûködésükkel készült el az „Ismerd meg!” június 4-i adása.
Nem mellékes, hogy az elsõ
helyezettek mindezek mellett
egy kirándulást nyertek a miskolctapolcai Avalon Parkban
található HELL Cart & Event
Center és Maya Játszóparkba,
ahol további élményeket gyûjthetnek be.

A televíziós felvétel során a
gyerekek saját bõrükön tapasztalhatták meg, hogy mi történik
a sminkszobában, majd mindenki megkapta felvételre
szánt pólóját, és máris szereplõkké váltak. A dráma, tudomány, kézmûveskedés és zene
témákra épülõ mûsorban a
gyerekeknek magukat kellett
adniuk: kérdeztek, figyeltek,
ügyeskedtek. A mûsor egyik
szereplõje, a híres geológus, a
hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentõsebb alakja, Juhász Árpád
volt, aki sokáig a mórágyi rögöt
is kutatta. Õ így külön örömmel
fogadta a gyerekeket, valamint
ajándékukat, a gránitdarabot
és a falujukat bemutató kötetet,
cserébe pedig sok érdekességet mesélt nekik.
A felvétel olyan jól sikerült –
az ifjak természetességükkel,
együttmûködésükkel a készítõket is megnyerték –, hogy a csoportot visszahívták egy újabb
adás elkészítésére, így hamarosan immár egy 13 fõs kis csapat
indulhat Budapestre Mórágy
Község és a Tamási Tankerületi Központ támogatásával.

Száz gól sem volt elég a bajnoki címhez
MÓRÁGY Nagyon készültek a megyei élvo-

nalra, de hajszállal lecsúsztak az aranyról.
Illés Béla, a megyei II. osztályú Mórágy
edzõje nehezen tette túl magát a csalódáson – a Tolnai Népújságnak nyilatkozott.

– Hogy érzzi mosst magátt?
– Csalódott vagyok még, de ezúton is gratulálok a Madocsa vezetõinek, játékosainak és szurkolóiknak az aranyéremhez –
felelte Illés Béla, a Mórágyi SE edzõje. – Azt
mondtam a Kajdacs elleni mérkõzés elõtt
a játékosaimnak, hogy csak magukban bízhatnak.
– Az azértt egy reményssugár voltt, hogy
éppen Báttaapáttiba
an játtszottt a Madoccsa.
– Tudat alatt bíztam a szomszédvári csapat jó formájában, hogy legalább egy
pontot el tud csípni a címvédõtõl. Az igazság mégis az, hogy mi a Sióagárd elleni
3–2-es blamával vesztettük el a bajnokságot. Hiába játszottunk õsszel döntetlent a
késõbbi bajnokkal hazai pályán, majd

gyõztük le õket saját pályájukon, önmagunkat vertük meg.

– A foccitt gólra
a játtsszák, de a 100 talála
at
sem voltt elég az ara
anyhozz...
– Amellett, hogy a második legkevesebb
gólt kaptuk a csoportban, az eredmények
nagyrészt a sikeres támadójátékunkon
múltak. Kiemelkedõt nyújtott Tóth Tamás,
akinek a személye biztosíték a csapat sikerességére. Egymaga 40 gólt lõtt a szezonban úgy, hogy két mérkõzésen (a
Sióagárd ellen eltiltás miatt nem játszott,
a Dunaszentgyörgy elleni találkozó pedig
elmaradt) nem lépett pályára. Hatalmas
tehetségnek tartom, akinek a magasabb
szint sem lenne akadály. A gólkirályi címet
18 évesen nyerte el, megelõzve a címvédõ Böde Istvánt és a szintén jó idényt futó Horváth Csabát. A két évtizedes
bátaszéki és mórágyi idõszakom alatt
egyetlen játékos volt, aki ilyen képességekkel volt megáldva, õ Horváth Péter,
akibõl élvonalbeli és magyar válogatott

játékos vált. De valóban, a 100 gól sem
volt elég az aranyhoz egyetlen egy megbotlás miatt...

– Pedig úgy hallotttam, a bajnoki címmel
válla
altták volna
a a megyei élvona
altt!
– Minden adott lett volna hozzá. Az utánpótláscsapat megvédte bajnoki címét, a futballpálya azt kell mondanom, hogy kimagaslana a megye I-ben is, egy kis módosítással a felnõttcsapat is készen lett volna az
osztályváltásra. Elõkészítettük az U16-os
csapatot is, játszottak edzõmeccseket, õk
sem hoztak volna szégyent Mórágyra.
– Hogya
an tovább?
– Sok mindenrõl le kellett mondanom az elmúlt idõszakban. Most a legfontosabb célom, hogy a sportpálya mellett megvalósuljon a mûfüves pálya is. Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor ez augusztus 20-ra el
is készülhet. A futballal még nem tudom, mi
lesz, arra még aludnom kell párat.
Berg Sándor
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Idén is nagy érdeklõdésnek örvendett
a Stifolder Fesztivál

FEKED Stifolderekben és látogatókban sem

volt hiány az idei, immár nyolcadik fekedi
Stifolder Fesztiválon. – Amikor a programok a tetõfokukra hágtak, 1000-1500 fõ
körül lehetett a vendégek száma, a rendezvénysátor megtelt, és körülötte is sok ember sütött-fõzött, érezte jó magát. Ez a szép
létszám is arra utal, hogy jó úton járunk –
mondta Tillmann Péter polgármester.
A rendezvény fõszereplõi a stifolderek,
illetve azok „versenye”. Az elsõ néhány évben mindössze 30-40 darabot neveztek a
megmérettetésre, háromnegyed részt helybeliek. Azóta a szám évrõl évre gyarapodik, idén már 86 stifolder mintát adtak le a
versenyre jelentkezõk. Nem csak Baranyából, hanem többek között Pest megyébõl,
Bács-Kiskunból, Somogyból és Tolnából is
voltak nevezõk. – Nem véletlenül hívják
úgy a fesztivált, hogy a Duna menti svábok
stifolder fesztiválja – emelte ki a polgármester. Hozzátette, örömteli, hogy amikor
mindenhol napjaink „egyen-élelmiszereit”

találjuk, akkor láthatjuk azt, hogy van értéke a hagyománynak, a minõségi termelésnek, annak, amit Fekeden elkezdtek, és
egyre többen veszik elõ a régi titkos recepteket, készítik ezeket a csodákat, amelyekért érdemes elmenni a fesztiválra.
Idén változott az ítélõ bizottság összetétele. A leadott nagyszámú minta miatt,
kétszer háromfõs zsûri dolgozott, mindkét
csapat elsõ öt helyre sorolt stifolderét újra
értékelte az összevont „szuperzsûri”. Több
szempontot vettek figyelembe: a megjelenést, a színt, az illatot, a textúrát, a mozaikosságot, de természetesen az íz volt az elsõdleges.
– Sajnos nem sikerült az elsõ díjat
Fekeden tartani, át kellett adni Erdõsmecskére Kehlmann Jánosnak, a tavalyi közönségdíjasnak – tudatta a falu vezetõje. A
fõdíj egy elismerõ plakettet és oklevelet, valamint egy ausztriai hosszú hétvégét foglalt
magában. A második helyezés már „otthon”
maradt Schrempf József révén, a harmadik

díj pedig Palotabozsokra került Guszmann
Józsefhez. A különdíjat Krachun Elemér vihette haza Mõcsénybe, közönségdíjas pedig Tóth Vivien lett Baksáról.
A versenyhez gazdag fesztiválprogram
adta a körítést, amely délelõtt 10-kor vette
kezdetét, amikor lovasok vonultak fel a falu utcáin zenekari kísérettel. Délután a
Somberger Dorfmusikanten térzenéje és
hívogatója csendült fel a település több
pontján, a plébániakertbe pedig modellrepülõ bemutatóval várták az érdeklõdõket.
A kulturális mûsor keretében felléptek: a
Baranya Mazsorett Egyesület, a Fekeder
Klumpenjäger tánccsoport, a Fekedi
Vegyeskar, a Heimat Táncsoport Bátaszék,
a Wemender Männerchor, a Csepeli Német Nemzetiségi Tánccsoport, Juhász
Marcell bûvész, a Bátaapáti Aranyfácán
Néptánc Egyesület, a Lustige Musikanten
Csepel. A Stifolder verseny eredményhirdetése és a díjkiosztás után vacsora, majd
bál, valamint tûzijáték következett.

Tizenöt civil szervezetet támogat a város
BÁTASZÉK Város Önkormányzata 2017. május 8-án ünnepélyes keretek között írta alá a civil szervezetekkel a 2017-es évre kötött támogatási szerzõdést. A 15 szervezet összesen közel négymillió forint támogatásban részesül, amelyet mûködésre, eszközökre, programjaikra fordíthatnak. A következõ szervezetek részesültek támogatásban:
Bátaszéki Római Katolikus Egyházközség: 200.000 Ft, Bátaszéki Református Egyházközség: 200.000 Ft,
Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület: 500.000 Ft, Bátaszéki Székelyek Barái Köre: 300.000 Ft, Bátaszéki
Német Nemzetiségi Egyesület: 500.000 Ft, Bátaszék Város
Közoktatási, Közmûvelõdési és Mûemlékvédelmi Közalapítvány:
350.000 Ft, Vicze János Sport Közalapítvány: 150.000 Ft, Legjobb Utcai Csapat Egyesület: 200.000 Ft, Bátaszéki Pedagógus Kórus: 400.000 Ft, Morzsu Egyesület: 200.000 Ft, Bátaszéki
Napsugár Nyugdíjas Egylet: 200.000 Ft, Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete: 250.000 Ft, Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület:
75.000 Ft, Bátaszéki Horgász Egyesület: 100.000 Ft, Bátaszéki
Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 300.000 Ft.
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Különleges réteseket is kínáltak

BÁTASZÉK A Pünkösdi Rétes- és Sörfesztivált

június 4-én rendezték meg a bátaszéki Piactéren. A rendezvényt hagyományosan a
Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület
szervezte Bátaszék önkormányzata és a
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. segítségével. Az ünnepet mise nyitotta a
Nagyboldogasszony Plébániatemplomban,
majd a templomkertben térzenét hallgathattak az érdeklõdõk. A délutáni programokon
kulturális események zajlottak. Felléptek: a

Dunaszekcsõi Fúvószenekar, a Schomberger
Dorfmusikanten fúvószenekar, a Véméndi
Fúvószenekar, a Dunaszekcsõi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport és utánpótlás csoportja, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes, a
Bátaszéki Városi Óvoda német nemzetiségi
csoportja, a Heimat Icirik-Picirik.
Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész koncertje zárta a napot. Az elmaradhatatlan rétesek között újdonságként

Janchilis rétest ehettek az igazi ínyencek.
Barista a kávéját, kézmûves sörös a különleges nedûit kínálta. Fazekasok, ékszeresek, cukorkások hozták a portékájukat, és
a Moccantósok fa játékokkal szórakoztatták a gyerekeket. A rendezvényt az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.
A réteseket a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület, a Bátaszéki Felvidék Egyesület, a Bátaszéki Székely Unokák és az Elsõ Bajai Rétesház készítették.

Háromnapos programsorral ünnepelt Ófalu
ÓFALU Idén júniusban 22. alkalommal rendezték meg az Ófalui Falunapot, mely egybeesik a templom védõszentje, Szent Antal ünnepével. A programsor nyolc éve
kétnapossá, három éve pedig háromnapos
rendezvénysorozattá nõtte ki magát.
Pénteken „Rock est”-tel várták a látogatókat, melyet Rudán Joe akusztikus koncertjével nyitottak meg, majd Wildanger
Attila zenekara, a Four to Four zenélt.
Szombaton a tradíciókhoz híven a Pekker
Mátyás plébános celebrálta szentmisét koszorúzás követte. Ezután kezdõdtek a kultu-
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rális programok. Bechli Erzsébet polgármester köszöntõ beszéde után a Mecseknádasdi
Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar nyitotta
meg a programot, amelyet az ófalui, illetve
a véméndi óvodások követtek. A látogatók
megtekinthették még a Véméndi Énekkar és
a Kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc
Egyesület fellépését is. Az este jó hangulatáról az UnterRock zenekar gondoskodott.
Idén is nagy sikere volt a tombolasorsolásnak, mely egyének és vállalkozások felajánlásainak köszönhetõen jött létre. Különleges
ízvilágot mutatott be az Ófaluba betelepül-

tek nemzetközi – német, svájci, belga, indonéz, osztrák – ételkóstolója.
Vasárnap került sorra a „sóskifli” nap, amikor is a hagyományos ófalui sóskiflit fogyaszthatták a látogatók. A délutáni programot az
Alte Kameraden zenekar nyitotta, õket követte a Gerner Trió szívet melengetõ elõadása,
majd Gyenis Dorka az általa írt, Ófaluról szóló versével lépett fel. Megyesi Renáta elõadásában „Mundartgeschichten” történeteket
hallhattak a vendégek, melyekkel országos II.
helyezést ért el. A falunapot Wildanger János
harmonikajátéka és közös éneklés zárta.

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