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BÁTASZÉK Nagy sikerrel rendezték meg idén második alkalommal a Bátaszéki Bornapokat. A város és a szervezõk mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy a rendezvény sikeres legyen. A fellépõk garantálták a jó hangulatot, a borászok a finom borokat és a
gasztropultok a finom ételeket. 3. OLDAL

Három napig ünnepelték
a jó borokat Bátaszéken

VÉMÉND Szeptember elsején adták át ünnepélyesen Véménd önkormányzati kony-
háját, amely – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül – az
Emberi Erõforrások Minisztériuma, valamint a TETT támogatása révén újulhatott meg. 

Barta Erzsébet polgármester elmondta, a mintegy 55 millió forintos beruházás
révén teljesen megújult közegben, vadonatúj gépekkel készülnek az ételek az
óvodásoknak, az iskolásoknak, az idõsek napközi otthona látogatóinak, valamint
több környezõ település idõsei, rászorulók, illetve vendégétkezõk számára. Az éte-
lek nívóját emeli, hogy azok minõségi alapanyagait helyben termesztik a közmun-
kaprogram keretében.

Átadták a felújított konyhát Véménden

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES



TETT HÍRLAP

2

Minttegy 2200 kkülfföldi vvendég éérkezzetttt
Véméndre sszzepttember eelssõ hhéttvégéjjén,
hogy rrésszztt vvegyen aa hhettven éévvel eezz-
elõtttti kkittelepíttéssek éévffordulójjáraa sszzerve-
zzetttt ttaalálkozzón, aa TTreffffenen. 

VÉMÉND Barta Erzsébet polgármester ékes
németséggel köszöntötte a megjelenteket.
Neki adta át a megnyitón Trábert József
azt a hajómodellt, amely az évszázadok-
kal ezelõtt az óhazából Magyarországra
érkezett németek egyik fontos szimbólu-
mává vált – az Ulmer Schachtelt. 

A három napig tartó emlékezés-sorozat
szombaton dr. Erb Mária, az ELTE docen-
sének, a Magyarországi Németek Kutatá-
si és Tanárképzési Központja tanszékve-
zetõjének elõadásával folytatódott, aki a
Kelet-hesseni és Ulm környéki nyelvjárás-
okról beszélt. Délután került sor Trábert Jó-
zsef Die zweite Heimat (A második haza)
címû könyvének bemutatójára, majd táj-

ház-látogatás, parasztvacsora és bál zár-
ta a napot. 

Vasárnap német nyelvû szentmise volt
a templomban, ahol Kriszta Kinga opera-
énekes elõadásában elhangzott az Ave
Maria, a templom falán 2006-ban elhelye-
zett emléktábla koszorúzásánál pedig dr.
Hargitai János országgyûlési képviselõ
mondott beszédet, Emmert Bettina német
nyelven szavalt és Gálosi Krisztián elõad-
ta erre az alkalomra írt versét. 

A 15 órakor kezdõdõ kulturális program
egyik meglepetése a véméndi gyökerekkel
rendelkezõ Boros Misi zongorajátéka volt,
de természetesen felléptek a véméndi német
hagyományõrzõ együttesek és a Székely
Népdalkör is. A színes mûsor alatt Falk
Antalné Erzsi néni Hernai (Hesz) Béla kán-
tortanító, iskolaigazgató naplójából idézett
megrázó sorokat. Az ünnepélyes alkalom
során díjakat adtak át azoknak, akik kitartó
munkájának sokat köszönhet Véménd la-

kossága és a magyarországi német kultúra.
A Véméndi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat oklevelet adott át Boros
(Brambauer) Jánosnak, aki a Véménd címû
könyv szerzõje, Trábert Józsefnek, aki A má-
sodik haza címû könyv írója, Mausz Mihály-
nak tánckoreográfusi és kutatói munkássá-
gáért és Falk Antalné Jordán Erzsébetnek,
aki mind máig elkötelezett gyûjtõje, õrzõje és
tanítója a hagyományoknak, a német kultú-
rának és a nyelvnek. Posztumusz ítélték oda
a díjat egy másik Trábert Józsefnek, aki két
társával együtt elkezdte azt a munkát, mely-
nek eredményeként bemutatásra kerülhetett
az a 300 méter hosszú tabló, mely tizenöt
véméndi családfát tartalmaz. A három he-
lyen felállított családfa elkészítéséért társai,
Aszmann József és dr. Kerner Ödön része-
sültek elismerõ díjazásban. 

Az egykor kitelepítettek közül 27-en még
élnek, közülük öten Véménden. 

Fenyvesi Csaba

Az Ulmer Schachtel visszatérése 
–Treffen, 2017. szeptember 1-3.

Megható pillanatokban volt részük a megjelenteknek a hetven évvel ezelőtti kitelepítések évfordulójára szervezett találkozón, a Treffenen

A kerékpárútért pattantak nyeregbe

Tekertek, hogy tekerhessenek
VÉMÉND Tekerjünk, hogy tekerhessünk! címmel, immár harmadik alka-
lommal szerveztek figyelemfelkeltõ kampányt Véménd vezetésével azok
a települések, amelyek szeretnék, ha megépülne az egykori vasút vo-
nalán a Pécs-Pécsvárad-Mohács-Bátaszék kerékpárút. 

Szeptember 16-án, az Autómentes nap keretében 15 település képvi-
selõi pattantak nyeregbe, és tekertek két irányból elindulva. Az egyik cso-
port a Báta-Dunaszekcsõ-Bár-Mohács-Somberek-Palotabozsok, a másik
a Nagypall-Lovászhetény-Erdõsmecske-Feked-Szebény-Palotabozsok
irányból érkezett Véméndre, ahol további színes programok várták õket.
Így például az óvodások kismotoros, kiskerékpáros felvonulást tartottak,
volt akadálypálya, mászófal, a Mancs-Rancs Állatmentõ Alapítvány kép-
viselõi bemutatót tartottak, valamint kiállítás nyílt a rendezvény keretében
szervezett rajzpályázatra beérkezett alkotásokból. 

Mindez pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával
valósulhatott meg. 
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Jó bor, jó ételek, remek hangulat 
a Bátaszéki Bornapokon

FEKED Az utóbbi hetek is dolgosan teltek a
Baranya megyei Fekeden. Zajlik a tavaly jú-
liusi esõzések okozta károk – elmosott árkok,
aszfaltburkolat, lemosott szurdok – helyre-
állítása. Erre vis maior pályázaton nyertek
22 millió forintos támogatást – tájékoztatott
Tillmann Péter polgármester. Ebbõl az ösz-
szegbõl a temetõ felé vezetõ úton, valamint

a pincesoron is megújulhatott az aszfaltbur-
kolat, és a károsodott vízelvezetõ rendsze-
rek helyreállítása is megtörtént. 

Ugyanakkor folyamatban van a templo-
mi orgona felújítása. Az eredeti hangszert
1865-ben a kecskeméti református templom-
nak készítette Fazekas János, onnan került
a múlt század 20-as éveiben Fekedre, ahol

azóta szolgált a szentmisék alkalmával.
Most a települési, a német nemzetiségi ön-
kormányzat, az egyházközség, valamint a
Fekedi Szülõföldünk Baráti Kör összefogá-
sának köszönhetõen újulhat meg. A tervek
szerint az Idõsek napi ünnepségen már tö-
kéletes hangokat csalhat ki belõle a felkért
orgonamûvész.

Károkat áállítottak hhelyre, oorgonát úújítanak ffel

– BBoldogok llehettnek aazzok, aakik oolyaan
helyen llaaknaak, aahol jjó bborok vvaannaak, ééss
Báttaasszzék eebben aa sszzerenccsséss hhelyzzett-
ben vvaan –– mmondttaa ddr. BBozzssolik RRóbertt, aa
váross ppolgármessttere kkösszzönttõjjében,
aamellyel sszzepttember 88-áán üünnepélye-
ssen mmegnyittottttaa aa III. BBáttaasszzéki BBornaa-
pokaatt. 

BÁTASZÉK A város és a szervezõk mindent
megtettek annak érdekében, hogy a rendez-
vény sikeres legyen. A fellépõk garantálták
a jó hangulatot, a borászok a finom boro-
kat és a gasztropultok a finom ételeket.

Az elsõ napon zsúfolásig meg is telt
Bátaszék rendezvénytere, miközben a
nagyszínpadon fergeteges koncertet adott
Deák Bill Gyula. Az estét rockbulival zárta
a Bad Times. 

A második nap is hatalmas érdeklõdés
mellett, a hagyományos szüreti felvonu-
lással és a Géza koronázási ceremóniával
indult. A több száz méteren keresztül höm-
pölygõ szüreti menet rendkívül színes és vi-
dám hangulatú volt. Felvidékiek, svábok,
székelyek, romák, iskolások, táncosok, kicsik
és nagyok vonultak végig a Kossuth és a
Budai utcákon. Nem csak a menetben
résztvevõk, hanem az érdeklõdõk gyüleke-
zete is minden idõk legnépesebbje volt.

A szüreti felvonulás – Géza király és ud-
vartartása vezetésével – a Romkertben ért
véget, ahol a koronázási ceremónia zajlott.  

Színes színpadi programokkal is várták
a közönséget. A kiváló borok kóstolása
közben népi együtteseket, így a Bartina
Néptánc Egyesületet, a Szeremlei
Néptáncegyüttest, a Bácska Bandát, a
Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoportot
és a Mecsek Táncegyüttes Táncszínházát
láthatták a szórakozni vágyók. A könnyebb
mûfaj kedvelõi pedig a Four Fathers Ének-
együttest, a Bon-Bont, Mohamed Fatimát
is hallhatták és láthatták a zsúfolásig meg-
telt nézõtérrõl. 

Este a Marót Viki és a Nova Kultúr Ze-
nekar rock and roll partyja után zajló ut-
cabálhoz az A'la Carte Show Band szol-
gáltatta a zenei élményt. A szombat esti
láz a rendezvénytéren hajnal három órá-
ig tartott.

A Bátaszéki Bornapok zárónapján már
kora délután zsúfolásig megtelt a rendez-
vénytér. Korda György és Balázs Klári, a
Groovehouse, Dér Heni és a Hooligans két
órás élõ koncertjével fergeteges élményt
adott a több ezres tömegnek.

Három napig ünnepelték a jó borokat Bátaszéken 
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Azz aattomenergiáról, iillettve aa
raadioaakttív hhullaadékról sszzólvaa
néhány tténytt ffonttoss sszzem
elõtttt ttaarttaanunk.

Tudnunk kell, hogy a tudomány
jelen állása szerint a világ nö-
vekvõ energiaigényének kielé-
gítéséhez még hosszú ideig
szükség lesz atomerõmûvekre.
Ugyanakkor az ezen létesítmé-
nyekben keletkezõ hulladékok-
ról erre feljogosított, szakava-
tott szervezetek gondoskodnak,
szigorú hatósági felügyelet
mellett. (Magyarországon ez a
cég a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. – az RHK Kft.). A szerveze-
tek a radioaktív hulladékokról
pontos nyilvántartást vezetnek,
és azokat biztonságos körülmé-
nyek között tárolják. 

Az Európai Unió minden
tagállamában keletkeznek ra-
dioaktív hulladékok. A kis és kö-
zepes aktivitásúak végleges el-
helyezését már szinte minde-
nütt megoldották. (Nálunk
Bátaapátiban, a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló nem-
zetközileg is elismert létesítmé-
nye szolgál erre a célra).  

Huszonegy európai ország-
ban (köztük Magyarországon)
az atomerõmûvi kiégett üzem-
anyag-kazetták kezelését és
biztonságos átmeneti tárolását
is végzik. Finnországban, Fran-
ciaországban, valamint Svéd-
országban már a nagy aktivi-
tású radioaktív hulladék végle-
ges elhelyezésére is kijelölték a
mélységi geológiai tároló hely-
színét. Ezeket a felszín alatt
450-1000 méter mélységben
épülõ létesítményeket várható-
an 2022 és 2030 között helye-
zik majd üzembe.

Szinte minden nukleáris
iparral rendelkezõ ország fog-
lalkozik azzal, hogy nagy akti-
vitású hulladékainak egy mély-
ségi geológiai formációban ta-
láljon végleges helyet, és jó né-
hányban kutatják azokat a le-
hetõségeket is, amelyekkel
csökkenthetõ ezeknek az anya-

goknak a mennyisége, veszé-
lyessége. 

Mai tudásunk szerint nincs
olyan technológia, amely teljes
mértékben kiválthatná a mély-
ségi geológiai tárolókat a ki-
égett fûtõelemek feldolgozási
termékeinek végleges elhelye-
zésére. Ráadásul mindenkép-
pen gondoskodni kell az atom-
erõmûvek leszerelésekor kelet-

kezõ nagy aktivitású, illetve a
hosszú élettartamú radioaktív
hulladékok hosszú távú, bizton-
ságos elzárásáról és elszigete-
lésérõl a környezettõl .

A mélységi geológiai tárolók
befogadó kõzetének több típu-
sát vizsgálták. A 60-as évek-
ben elsõként a kõsó jött szóba,
azóta az agyagot, a gránitot
és a vulkáni kõzeteket is kutat-

ják. Svédország a gránitban
való elhelyezés koncepcióját
dolgozta ki, a mûszaki gátak
egész rendszerével. (Nálunk a
bodai agyagkõ formációt vizs-
gálják a szakemberek a Nyu-
gat-Mecsekben).

A geológiai elhelyezés al-
kalmazhatóságát és megbíz-
hatóságát a nemzetközi atom-
energetikai szervezetek is iga-
zolták, és a kezdetektõl rend-
szeresen értékelik az ezzel kap-
csolatos kutatások eredménye-
it, külön figyelmet szentelve a
hatósági szabályozással kap-
csolatos kérdéseknek. 

A nagy aktivitású radioaktív-
hulladék-tárolók létesítése jó-
val hosszabb idõt vesz igénybe,
mint a kis és közepes aktivitású-
aknak szánt létesítményeké, hi-
szen lényegesen hosszabb idõ-
re – több százezer évre - kell a

Radioaktív hulladék 

Bodán 14. alkalommal rendezték meg nemrégiben a Tájoló

Napot, az évente ismétlődő esemény legfőbb célja a lakos-

ság teljes körű tájékoztatása. Ezen Dr. Kereki Ferenc (balra),

az RHK Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, az eddig elvég-

zett vizsgálatok, megfigyelések alapján beigazolódott a felté-

telezésük, miszerint ez egy nagyon jó vízzáró kőzet. A tájékoz-

tatón részt vett a kutatásokat immár több mint húsz éve fel-

ügyelő önkormányzati társulás elnöke, Kovács Győző is.

Ez év márciusának végén Bakonya térségében

újabb kutatófúrást indított a Radioaktív

Hulladékokat Kezelő (RHK) Nonprofit Kft., ez a

tervek szerint 1300 méteres mélységű lesz. Az

itt végzett kutatás célja, hogy minden kétséget

kizáróan bizonyítsa: alkalmas a Bodai Agyagkő

Formáció a nagy aktivitású radioaktív hulladék

és a kiégett fűtőelemek számára építendő

mélygeológiai tároló befogadására.
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biztonságos elszigetelést meg-
oldaniuk. Ebben a folyamat-
ban minden egyes kutatási fá-
zis akár több évtizedig is eltart-
hat, lehetõséget biztosítva a
társadalmi vitára, a szigorú ha-
tósági ellenõrzésre. A lépésrõl
lépésre haladó folyamat során
a kiválasztott területen – és an-
nak környékén – végzett vizs-
gálatokból összegyûjtött infor-
mációk szükségesek ahhoz,

hogy jobban megértsék, és
egyre pontosabban feltérké-
pezzék a majdani tárolót befo-
gadó geológiai szerkezeteket.
Csak amikor minden elõírt fel-
tétel teljesült, akkor lépnek to-
vább a programban. Amíg a
mélységi geológiai létesítmény
el nem készül, az átmeneti tá-
rolók nyújtanak biztonságos el-
helyezést a kiégett kazetták
számára. 

 a nagyvilágban

FINNORSZÁGBAN az Olkiluoto telephelyen 2022-re tervezik
450 méteres mélységben, gránitos kõzetben a nagy aktivitású
radioaktív hulladékok tárolójának megnyitását, amely 90 éven
át üzemel majd. 

SVÉDORSZÁGBAN szintén gránitos kõzetben, 2030-ban sze-
retnék megkezdeni a mélységi geológiai tároló mûködtetését. 

FRANCIAORSZÁGBAN agyagos kõzetrétegben tervezik a léte-
sítményt a kiégett fûtõelemeknek és a nagy aktivitású radioak-
tív hulladékoknak, amely várhatóan 2025-re lép üzembe, és
egészen 2125-ig mûködik majd.

SVÁJCBAN is agyagos kõzeteket kutatnak. Jelenleg az ország
északi részén folyik a telephely-kiválasztási program. A nagy
aktivitású hulladékok tárolója a tervek szerint 2060 körül kezd
üzemelni.

NAGY-BRITANNIÁBAN 2040-ben, Spanyolországban pedig
2069-ben tervezik a nagy aktivitású radioaktív hulladékok tá-
rolójának megnyitását.

CSEHORSZÁGBAN várhatóan 2018-ban jelölik ki a nagy akti-
vitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lé-
tesítmény helyét, a tároló megnyitását pedig a 2060-as évek
közepére datálják.

MAGYARORSZÁGON, amennyiben a kutatási program ered-
ménye és minden más feltétel lehetõvé teszi, 2064-ben kezd-
heti meg mûködését a kiégett fûtõelemek végleges tárolója a
Nyugat-Mecsekben, agyagkõ formációban.

Jelentõsebb nagy aktivitású tároló programok Európában
Még épül Finnországban az Olkiluoto

atomerőmű. Ott is gondoskodnak a

kiégett üzemanyag végleges elhe-

lyezéséről

Földtani metszetet mutat a Bodai Agyagkő Formációról

Kovács Győző. Az elmúlt évezredekben kellő stabilitást

mutatott a kőzet, hangzott el a 14. Tájoló Napon

A Kiégett Kazetták

Átmeneti Tárolója 

a Paksi Atomerőmű

területén. A végleges

mélységi tároló

elkészültéig itt 

pihennek a használt

fűtőelemek
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Mórágy KKözzsség ÖÖnkormány-
zzaattaa iissmétt nnyertt aa BBetthlen
Gábor AAlaap PPályázzaattán,
aamely aa hhaattáraainkon bbelül ééss
aazzokon ttúl éélõ mmaagyaarsság
ssokoldaalú kkaapccssolaattaainaak ffejj-
lesszzttéssétt, eerõssíttéssétt ssegítti. 

MÓRÁGY testvértelepülései:
Tomasov – magyar nevén Fél
község – Szlovákiában, Po-
zsonytól 10 kilométerre találha-
tó; Bajmok pedig a szerbiai
Bácska körzetében, Magyaror-
szág határától 9 kilométerre he-
lyezkedik el. A települések lakói
az alap támogatásának is kö-
szönhetõen egyre közelebb ke-
rülnek egymáshoz, mély barát-
ságok szövõdnek. A kapcsola-
tok ápolását, a rendezvények
szervezését a civil szervezetek is
segítik.

Idén kiemelt program volt a
„Tomasov Gasztronómiai Na-
pok” az Együtt Egymásért Mór-
ágyért Egyesület részvételével,

valamint a „Hagyományos éte-
lek bemutatója Bajmokon” a
mórágyi Német Nemzetiségi
Hagyományõrzõ Egyesület je-
lenlétével és közremûködésével.

Hazai pályán és idén is nagy
sikerrel bonyolódott le Mór-
ágyon a Gránit Fesztivál, a te-
lepülés legnagyobb volumenû

rendezvénye, és egyben felvi-
déki, szerbiai, erdélyi magya-
rok találkozója. 

Már az augusztus 4-i felütés
is nagyon jól sikerült, hiszen fer-
geteges sikert aratott az
Iregszemcse Térségi Amatõr
Társulat Egy csók és más sem-
mi címû elõadása, megalapoz-

va a hagyományos Folkkocsma
hangulatát. Szombat délelõtt a
helyi erõk a testvértelepülések,
Bajmok és Fél focicsapataival
mérték össze erejüket barátsá-
gos mérkõzések keretében – tá-
jékoztatta lapunkat Glöckner
Henrik polgármester. Természe-
tesen volt fõzõverseny is, ame-
lyen a zsûri megítélése szerint a
legjobb étket a bátai, a máso-
dik legjobbat a féli csapat készí-
tette, a harmadik helyezés ma-
radt helyben.

Sokan voltak kíváncsiak
Gájer Bálint swingénekes mûso-
rára, az Irigy Hónaljmirigy
együttes pedig óriási sikert ara-
tott. Persze voltak szórakoztató
programok, hagyományõrzõ és
moderntánccsoportok léptek fel,
volt rally és terápiás kutyabe-
mutató, játékok, kiállítás, hab-
parti. A fesztivál hagyományo-
san vasárnap a Rohmann Hen-
rik tiszteletére szervezett kon-
certtel ért véget.

Egyre szorosabb a kapcsolat a határon
túli magyar testvértelepülésekkel

A „Tomasov Gasztronómiai Napok” és a „Hagyományos ételek bemutatója Bajmokon” című rendezvényen is ott voltak a mórágyiak

A települések lakói egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mély barátságok szövődnek

A ttovábbiaakbaan ssem llesszz üüress aa ttelepüléss pprograam nnaap-
ttáraa, hhisszzen hhaamaarossaan mmegttaarttjják aa hhaagyományõrzzõ sszzü-
rettett aa mmórágyi ppinccessoron, aa RRefformáttuss EEgyházzközzösssség
éss aa MMórágyi NNémett NNemzzettisségi NNépttánccegyüttttess sszzer-
vezzéssében. 

Nem ssokkaal kkéssõbb aazz EEgyütttt EEgymássértt MMórágyértt
Egyessülett „„Mindenki NNévnaapjjaa” eelnevezzéssû pprograamjjávaal
kösszzöntti ttaagjjaaitt, ppaattronálóitt aa mmórágyi kkulttúrotttthonbaan.

Azz IIdõssek VVilágnaapjjaa aalkaalmából ppedig ookttóber 112-één
sszzinttén aazz EEgyütttt EEgymássértt MMórágyértt EEgyessülett vvárjjaa
mûssoross ddéluttánnaal, mmegvendégeléssssel aa hhettven éévükett
bettölttötttt hhelyi llaakossokaatt.

Õszi pprogramok



2017. szeptember

7

Játékokkal és kisbusszal
gyarapodtak, felújításokat

végeznek Cikón
BÁTAAPÁTI Immáron har-
madik alkalommal tartotta
meg gasztroestjét a
Bátaapáti Nõ Klub. A két-
évente megrendezett ese-
ményre most szeptember-
ben is elsõsorban a falu la-
kosságát várták – számolt
be róla Vizin Balázs, a ren-
dezvény mûsorvezetõje.
Az est kulináris tematikája
ezúttal a szürethez kap-
csolódott, így a következõ
étkek kerültek a több mint
százfõs vendégsereg elé:
szüreti kakaspaprikás me-
télt tésztával, töltött ká-
poszta káposzta-, torma-
és szõlõlevélbe csomagolt
töltelékkel, vadhússzeletek
vörösboros mártással és
krokettel, desszertnek pe-
dig szõlõs rétes és kuglóf.

Mindez pedig a klub
tagjainak munkáját dicsér-
te, akik nemcsak hogy el-
készítették az ételeket, de
sok mindent õk maguk ad-
tak össze a menühöz. Ezen
felül a Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás
(TETT) támogatása járult
hozzá a megvalósuláshoz.
A gasztronómiai élvezetek
mellett a kulturális értékek-
re is figyelmet fordítottak: a
vacsorát megelõzõen a
helybeliek büszkesége, az
Aranyfácán Néptánc
Egyesület, majd a Mórágyi
Tulipánok Tánccsoportja
adott mûsort, valamint a
Véméndrõl érkezett az al-
kalomra Szélig Jázmin, aki
énekhangjával bûvölte el
a nagyérdemût. A megje-
lenteket Schnellenperger-
né Vodli Anikó, a klub ve-
zetõje valamint Darabos
Józsefné polgármester és
egyben klubtag köszöntöt-
te. Utóbbi hangsúlyozta,
hogy milyen fontos szere-
pet tölt be a rendezvény –
amelynek a közösségszer-
vezés, -erõsítés a fõ célja –
a település életében. 

A remek hangulatú est
kötetlen beszélgetéssel zá-
rult. 

GASZTROEST

Amikor ááprilissbaan CCikó ééss aa
némettorsszzági DDaauttphettaal
ttessttvérttelepüléssi kkaapccssolaattuk
hússzzévess éévffordulójjátt üünne-
peltte, aa kkétt ttelepüléss kképvisse-
lõi mmegaajjándékozztták eegy-
másstt.

CIKÓ Dautphetal akkor köztéri
játékokat adott ajándékba
Cikónak, amelyeket – egy ru-
gós-, egy lengõ- és egy mérleg-
hintát, valamint egy csúszdát –
a nyáron vittek el a Tolna me-
gyei településre. A szállításról
Torsten Weiler, a testvértele-
pülési civil szervezet tagja gon-
doskodott, õt Bernd Schmidt, a
tizenkét településbõl álló önkor-
mányzat polgármestere és Lars
Kolbe alpolgármester kísérte el
az útra. Haures Csaba, Cikó
polgármestere elmondta, a mû-

velõdési ház elõtti parkban ta-
lálható játékok már megértek a
cserére, hiszen azokat húsz év-
vel ezelõtt telepítették. A falu
már akkor is Németországból
kapta a játékokat, mégpedig
ugyanattól a cégtõl – Hags Fir-
ma –, amelyik most is felajánlot-
ta az eszközöket.

Bernd Schmidt polgármester
hangsúlyozta, az ajándék egy
szimbólum. Azt jelképezi, hogy
milyen fontos, hogy a felnövõ
generációk számára is a min-
dennapok része legyen ez az
immár két évtizede fennálló kap-
csolat. Így talán majd jobban
magukénak érzik azt, és a ké-
sõbbiekben is elõdeikhez hason-
lóan gondosan fogják ápolni.

A játékokkal egy napon érke-
zett meg a településre az ön-
kormányzat új kisbusza is. A

nyolcmillió forintos beruházás
fedezetét a Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás tagja-
ként kapott támogatás jelentet-
te – tudatta Haures Csaba. A
falunak egyébként két kisbusza
volt, mindegyiket a testvértele-
pülésüktõl kapták használtan,
immár sok évvel ezelõtt. Helyet-
tük vásárolták meg a tizenhét
személyes Fordot, amely a kor
minden követelményének meg-
felel, nem utolsósorban bizton-
sági tekintetben is.

A polgármester tájékoztatá-
sa szerint a településen elkezd-
ték a mûvelõdési ház színpadá-
nak, illetve az az elõtti megsüly-
lyedt terület helyreállítását – ezt
saját erõbõl valósítják meg. A
Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoz-
tató Társulás (TETT) támogatá-
sából fennmaradt 8 millió forin-
tot útfelújításokra fordítják. Eb-
bõl a keretbõl kap új aszfaltré-
teget a Mikes utca elsõ szaka-
sza, alakítanak ki burkolt padkát
az iskola elõtti útszakaszon, a
Petõfi utca felsõ részén pedig a
leromlott betonutat javítják ki.
További 5 millió forintos önerõ-
bõl az Arany János utca egy
szakaszán aszfaltoznak, felújít-
ják az iskola elõtti gyalogos hi-
dat, a Hársfa utcában pedig két
helyen állítják helyre a beton-
utat.

A játékok Dautphetalból érkeztek,

a kisbuszt TETT támogatásból vásárolták
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Kiadja: a TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTársulás. Felelõs kkiadó: Darabos JJózsefné, aa TTETT eelnöke. Szerkesztõ: Hargitai ÉÉva.TETT
Tördelés, nnyomdai eelõkészítés: Árki AAttila, VVizin BBalázs. Nyomtatás: Böcz NNyomda, SSzekszárd. Felelõs vvezetõ: Böcz SSándor.

Hírlap Megjelenik Bátaszék, BBátaapáti, CCikó, FFeked, MMórágy, MMõcsény, ÓÓfalu, VVéménd ttelepüléseken. 

KKKK iiii aaaa dddd óóóó ssss aaaa nnnn   mmmm eeee gggg vvvv eeee nnnn dddd éééé gggg eeee llll tttt éééé kkkk   
aaaa   ffff aaaa llll uuuu nnnn aaaa pppp   rrrr éééé ssss zzzz tttt vvvv eeee vvvv õõõõ iiii tttt   MMMM õõõõ cccc ssss éééé nnnn yyyy bbbb eeee nnnn

BBBB áááá zzzz iiii ssss iiii nnnn tttt éééé zzzz mmmm éééé nnnn yyyy iiii   ffff eeee llll aaaa dddd aaaa tttt oooo kkkk aaaa tttt   iiii ssss
eeee llll llll áááá tttt nnnn aaaa kkkk   aaaa zzzz   óóóó ffff aaaa llll uuuu iiii   oooo vvvv iiii bbbb aaaa nnnn

ÓFALU Mozgalmasan kezdõdött a szeptember az Ófalui
Német Nemzetiségi Kétnyelvû Egységes Óvoda-
Bölcsõdében. Egyrészt azért, mert immár bázisintézményi
feladatokat is ellátnak, és az új kihívásokat izgalommal vár-
ták az óvodapedagógusok – tájékoztatta lapunkat Bechli Er-
zsébet polgármester.

Másrészt régóta tervezett beruházás megvalósítása kez-
dõdött el az óvodaépület teraszának beépítésével, amely ré-
vén egy plusz csoportszobát tudnak kialakítani.

Nemcsak a legkisebbekre, hanem a szépkorúakra is gon-
dolnak a településen. Már készülnek az Idõsek napjára is,
amelyet elõreláthatólag november 25-én tartanak meg idén.
Az Ü60 Tag programja a hagyományoknak megfelelõen
most is zenés mulatság lesz vendégfogadással, és természe-
tesen nem marad el a kerek évfordulósok felköszöntése sem. 

MŐCSÉNY Idén is kitettek magukért a
mõcsényi falunap szervezõi. A rendezvényt
augusztus 20-án Krachun Elemér polgár-
mester nyitotta meg, de köszöntötte az egy-
begyûlteket Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelõs államtitkár, a térség ország-
gyûlési képviselõje is. Polgármesterként tisz-
teletét tette az eseményen Bonyhádról Filóné
Ferencz Ibolya, Cikóról Haures Csaba,
Kismányokról Simon László, a baranyai
Fekedrõl pedig Tillmann Péter.

Barcsik Zoltán evangélikus lelkész és Kür-
tösi Krisztián római katolikus plébános szen-

telte, illetve áldotta meg az új kenyeret, majd
azt László Péter és Váncsa Tibor képviselõ
szegte meg. Kulturális és szórakoztató prog-
ramokban sem volt hiány: színpadra léptek
a bátaszéki mazsorettek , az Izményi Székely
Hagyományõrzõ Együttes, valamint a
Fekeder Klumpenjäger néptánccsoport.

Mondhatni volt eszem-iszom, dínom-
dánom. A helybelieket nem akármilyen in-
gyenes vacsorával vendégelték meg: pe-
csenye, kolbász és pörkölt is szerepelt a kí-
nálatban. A söröshordóból Takács-Édes Szil-
via képviselõ fakasztott nedût, amelybõl há-

rom-három pohárral minden felnõtt ingye-
nesen fogyaszthatott. Az üdítõért sem kellett
senkinek fizetnie. A gyerekek szórakoztatá-
sáról is gondoskodtak, õket ugrálóvár,
rodeóbika, körhinta, trambulin és lovaglási
lehetõség is várta. A napra az esti program
tette fel a koronát: Homonyik Sándor és
együttese adott koncertet fergeteges hangu-
latot teremtve a közönség körében.

Mindez nem jöhetett volna létre az RHK
Kft., a TETT, a szponzorok támogatása, a civil
szervezetek aktív közremûködése és a kö-
zösség összefogása nélkül.

Ingyen sör, üdítő vacsora és tartalmas programok várták a résztvevőket Fotó: Szeri Árpád


