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Három napig ünnepelték
a jó borokat Bátaszéken
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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

Átadták a felújított konyhát Véménden
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 ételek nívóját emeli, hogy azok minõségi alapanyagait helyben termesztik a közmunkaprogram keretében.
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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

Minttegy 200 külfföldi vendég érkezzettt
Véméndre szepttember elssõ héttvégéjjén,
hogy résszt vegyen a hettven évvel ezelõttti kittelepíttéssek évffordulójjára
a szervezettt találkozzón, a Trefffenen.
VÉMÉND Barta Erzsébet polgármester ékes
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németséggel köszöntötte a megjelenteket.
Neki adta át a megnyitón Trábert József
azt a hajómodellt, amely az évszázadokkal ezelõtt az óhazából Magyarországra
érkezett németek egyik fontos szimbólumává vált – az Ulmer Schachtelt.
A három napig tartó emlékezés-sorozat
szombaton dr. Erb Mária, az ELTE docensének, a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja tanszékvezetõjének elõadásával folytatódott, aki a
Kelet-hesseni és Ulm környéki nyelvjárásokról beszélt. Délután került sor Trábert József Die zweite Heimat (A második haza)
címû könyvének bemutatójára, majd táj-

ház-látogatás, parasztvacsora és bál zárta a napot.
Vasárnap német nyelvû szentmise volt
a templomban, ahol Kriszta Kinga operaénekes elõadásában elhangzott az Ave
Maria, a templom falán 2006-ban elhelyezett emléktábla koszorúzásánál pedig dr.
Hargitai János országgyûlési képviselõ
mondott beszédet, Emmert Bettina német
nyelven szavalt és Gálosi Krisztián elõadta 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 kántortanító, 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 Önkormányzat oklevelet adott át Boros
(Brambauer) Jánosnak, aki a Véménd címû
könyv szerzõje, Trábert Józsefnek, aki A második haza címû könyv írója, Mausz Mihálynak tánckoreográfusi és kutatói munkásságáért és Falk Antalné Jordán Erzsébetnek,
aki mind máig elkötelezett gyûjtõje, õrzõje és
tanítója a hagyományoknak, a német kultúrának és a nyelvnek. Posztumusz ítélték oda
a díjat egy másik Trábert Józsefnek, aki két
társával együtt elkezdte azt a munkát, melynek eredményeként bemutatásra kerülhetett
az a 300 méter hosszú tabló, mely tizenöt
véméndi családfát tartalmaz. A három helyen felállított családfa elkészítéséért társai,
Aszmann József és dr. Kerner Ödön részesültek elismerõ díjazásban.
Az egykor kitelepítettek közül 27-en még
élnek, közülük öten Véménden.
Fenyvesi Csaba

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 vonalán a Pécs-Pécsvárad-Mohács-Bátaszék kerékpárút.
Szeptember 16-án, az Autómentes nap keretében 15 település képviselõi pattantak nyeregbe, és tekertek két irányból elindulva. Az egyik csoport 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 képviselõi bemutatót tartottak, valamint kiállítás nyílt a rendezvény keretében
szervezett rajzpályázatra beérkezett alkotásokból.
Mindez pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával
A kerékpárútért pattantak nyeregbe
valósulhatott meg.
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Jó bor, jó ételek, remek hangulat
a Bátaszéki Bornapokon
– Boldogok lehettnek azok, akik olya
an
helyen lakna
ak, ahol jó borok vanna
ak, és
Báttaszék ebben a szerenccséss helyzzettben van – mondtta dr. Bozzsolik Róbertt, a
váross polgármesstere kösszönttõjjében,
amellyel szepttember 8-á
án ünnepélyesen megnyittottta a II. Báttaszéki Borna
apoka
at.
BÁTASZÉK A város és a szervezõk mindent
megtettek annak érdekében, hogy a rendezvény sikeres legyen. A fellépõk garantálták
a jó hangulatot, a borászok a finom borokat 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 felvonulással és a Géza koronázási ceremóniával
indult. A több száz méteren keresztül hömpölygõ szüreti menet rendkívül színes és vidám 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 gyülekezete is minden idõk legnépesebbje volt.
A szüreti felvonulás – Géza király és udvartartása vezetésével – a Romkertben ért
véget, ahol a koronázási ceremónia zajlott.

Három napig ünnepelték a jó borokat Bátaszéken
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 Énekegyüttest, a Bon-Bont, Mohamed Fatimát
is hallhatták és láthatták a zsúfolásig megtelt nézõtérrõl.

Este a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar rock and roll partyja után zajló utcabálhoz az A'la Carte Show Band szolgáltatta a zenei élményt. A szombat esti
láz a rendezvénytéren hajnal három óráig tartott.
A Bátaszéki Bornapok zárónapján már
kora délután zsúfolásig megtelt a rendezvénytér. Korda György és Balázs Klári, a
Groovehouse, Dér Heni és a Hooligans két
órás élõ koncertjével fergeteges élményt
adott a több ezres tömegnek.

Károkat állítottak helyre, orgonát újítanak fel
FEKED Az utóbbi hetek is dolgosan teltek a
Baranya megyei Fekeden. Zajlik a tavaly júliusi esõzések okozta károk – elmosott árkok,
aszfaltburkolat, lemosott szurdok – helyreállítása. Erre vis maior pályázaton nyertek
22 millió forintos támogatást – tájékoztatott
Tillmann Péter polgármester. Ebbõl az öszszegbõl a temetõ felé vezetõ úton, valamint

a pincesoron is megújulhatott az aszfaltburkolat, és a károsodott vízelvezetõ rendszerek helyreállítása is megtörtént.
Ugyanakkor folyamatban van a templomi orgona felújítása. Az eredeti hangszert
1865-ben a kecskeméti református templomnak készítette Fazekas János, onnan került
a múlt század 20-as éveiben Fekedre, ahol

azóta szolgált a szentmisék alkalmával.
Most a települési, a német nemzetiségi önkormányzat, az egyházközség, valamint a
Fekedi Szülõföldünk Baráti Kör összefogásának köszönhetõen újulhat meg. A tervek
szerint az Idõsek napi ünnepségen már tökéletes hangokat csalhat ki belõle a felkért
orgonamûvész.
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Radioaktív hulladék
Azz atomenergiáról, illettve a
ra
adioa
akttív hulla
adékról szólva
a
néhány ténytt fonttoss szem
elõttt tarttanunk.
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Tudnunk kell, hogy a tudomány
jelen állása szerint a világ növekvõ energiaigényének kielégítéséhez még hosszú ideig
szükség lesz atomerõmûvekre.
Ugyanakkor az ezen létesítményekben keletkezõ hulladékokról erre feljogosított, szakavatott szervezetek gondoskodnak,
szigorú hatósági felügyelet
mellett. (Magyarországon ez a
cég a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. – az RHK Kft.). A szervezetek a radioaktív hulladékokról
pontos nyilvántartást vezetnek,
és azokat biztonságos körülmények között tárolják.
Az Európai Unió minden
tagállamában keletkeznek radioaktív hulladékok. A kis és közepes aktivitásúak végleges elhelyezését már szinte mindenütt megoldották. (Nálunk
Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló nemzetközileg is elismert létesítménye szolgál erre a célra).
Huszonegy európai országban (köztük Magyarországon)
az atomerõmûvi kiégett üzemanyag-kazetták kezelését és
biztonságos átmeneti tárolását
is végzik. Finnországban, Franciaországban, valamint Svédországban már a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére is kijelölték a
mélységi geológiai tároló helyszínét. Ezeket a felszín alatt
450-1000 méter mélységben
épülõ létesítményeket várhatóan 2022 és 2030 között helyezik majd üzembe.
Szinte minden nukleáris
iparral rendelkezõ ország foglalkozik azzal, hogy nagy aktivitású hulladékainak egy mélységi geológiai formációban találjon végleges helyet, és jó néhányban kutatják azokat a lehetõségeket is, amelyekkel
csökkenthetõ ezeknek az anya-

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.

Bodán 14. alkalommal rendezték meg nemrégiben a Tájoló
Napot, az évente ismétlődő esemény legfőbb célja a lakosság teljes körű tájékoztatása. Ezen Dr. Kereki Ferenc (balra),
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, az eddig elvégzett vizsgálatok, megfigyelések alapján beigazolódott a feltételezésük, miszerint ez egy nagyon jó vízzáró kőzet. A tájékoztatón részt vett a kutatásokat immár több mint húsz éve felügyelő önkormányzati társulás elnöke, Kovács Győző is.
goknak a mennyisége, veszélyessége.
Mai tudásunk szerint nincs
olyan technológia, amely teljes
mértékben kiválthatná a mélységi geológiai tárolókat a kiégett fûtõelemek feldolgozási
termékeinek végleges elhelyezésére. Ráadásul mindenképpen gondoskodni kell az atomerõmûvek leszerelésekor kelet-

kezõ nagy aktivitású, illetve a
hosszú élettartamú radioaktív
hulladékok hosszú távú, biztonságos elzárásáról és elszigetelésérõl a környezettõl .
A mélységi geológiai tárolók
befogadó kõzetének több típusát vizsgálták. A 60-as években 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 vizsgálják a szakemberek a Nyugat-Mecsekben).
A geológiai elhelyezés alkalmazhatóságát és megbízhatóságát a nemzetközi atomenergetikai szervezetek is igazolták, és a kezdetektõl rendszeresen értékelik az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit, külön figyelmet szentelve a
hatósági szabályozással kapcsolatos kérdéseknek.
A nagy aktivitású radioaktívhulladék-tárolók létesítése jóval hosszabb idõt vesz igénybe,
mint a kis és közepes aktivitásúaknak szánt létesítményeké, hiszen lényegesen hosszabb idõre – több százezer évre - kell a
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a nagyvilágban
A Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója
a Paksi Atomerőmű
területén. A végleges
mélységi tároló
elkészültéig itt
pihennek a használt
fűtőelemek

Földtani metszetet mutat a Bodai Agyagkő Formációról
Kovács Győző. Az elmúlt évezredekben kellő stabilitást
mutatott a kőzet, hangzott el a 14. Tájoló Napon

biztonságos elszigetelést megoldaniuk. Ebben a folyamatban minden egyes kutatási fázis akár több évtizedig is eltarthat, lehetõséget biztosítva a
társadalmi vitára, a szigorú hatósági ellenõrzésre. A lépésrõl
lépésre haladó folyamat során
a kiválasztott területen – és annak környékén – végzett vizsgálatokból összegyûjtött információk szükségesek ahhoz,

hogy jobban megértsék, és
egyre pontosabban feltérképezzék a majdani tárolót befogadó geológiai szerkezeteket.
Csak amikor minden elõírt feltétel teljesült, akkor lépnek tovább a programban. Amíg a
mélységi geológiai létesítmény
el nem készül, az átmeneti tárolók nyújtanak biztonságos elhelyezést a kiégett kazetták
számára.

Jelentõsebb nagy aktivitású tároló programok Európában
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.

Még épül Finnországban az Olkiluoto
atomerőmű. Ott is gondoskodnak a
kiégett üzemanyag végleges elhelyezéséről

SVÉDORSZÁGBAN szintén gránitos kõzetben, 2030-ban szeretnék megkezdeni a mélységi geológiai tároló mûködtetését.
FRANCIAORSZÁGBAN agyagos kõzetrétegben tervezik a létesítményt a kiégett fûtõelemeknek és a nagy aktivitású radioaktív 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 tárolójának megnyitását.

CSEHORSZÁGBAN várhatóan 2018-ban jelölik ki a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény helyét, a tároló megnyitását pedig a 2060-as évek
közepére datálják.
MAGYARORSZÁGON, amennyiben a kutatási program eredménye és minden más feltétel lehetõvé teszi, 2064-ben kezdheti meg mûködését a kiégett fûtõelemek végleges tárolója a
Nyugat-Mecsekben, agyagkõ formációban.

5

TETT HÍRLAP

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
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Mórágy Közzség Önkormányzata ismétt nyertt a Betthlen
Gábor Ala
ap Pályázzatán,
amely a határa
ainkon belül és
azokon túl élõ magya
arsság
sokolda
alú kapccsola
ataina
ak fejjlessztéssétt, erõssíttéssétt segítti.
testvértelepülései:
Tomasov – magyar nevén Fél
község – Szlovákiában, Pozsonytól 10 kilométerre található; Bajmok pedig a szerbiai
Bácska körzetében, Magyarország határától 9 kilométerre helyezkedik el. A települések lakói
az alap támogatásának is köszönhetõen egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mély barátságok szövõdnek. A kapcsolatok ápolását, a rendezvények
szervezését a civil szervezetek is
segítik.
Idén kiemelt program volt a
„Tomasov Gasztronómiai Napok” az Együtt Egymásért Mórágyért Egyesület részvételével,

MÓRÁGY

valamint a „Hagyományos ételek bemutatója Bajmokon” a
mórágyi Német Nemzetiségi
Hagyományõrzõ Egyesület jelenlétével és közremûködésével.
Hazai pályán és idén is nagy
sikerrel bonyolódott le Mórágyon a Gránit Fesztivál, a település legnagyobb volumenû

rendezvénye, és egyben felvidéki, szerbiai, erdélyi magyarok találkozója.
Már az augusztus 4-i felütés
is nagyon jól sikerült, hiszen fergeteges sikert aratott az
Iregszemcse Térségi Amatõr
Társulat Egy csók és más semmi címû elõadása, megalapoz-

Õszi programok
A továbbia
akba
an sem lessz üress a településs progra
am naptára
a, hisszen hama
arossan megttarttják a hagyományõrzzõ szürettett a mórágyi pinccessoron, a Refformáttuss Egyházzközzössség
éss a Mórágyi Némett Nemzzettisségi Népttánccegyütttess szervezzéssében.
Nem sokka
al késsõbb az Együttt Egymássértt Mórágyértt
amjjáva
al
Egyessülett „Mindenki Névna
apjja” elnevezzéssû progra
kösszöntti tagjjaitt, patronálóitt a mórágyi kulttúrottthonba
an.
Azz Idõssek Világna
apjja alka
almából pedig okttóber 12-é
én
szinttén az Együttt Egymássértt Mórágyértt Egyessülett várjja
mûssoross déluttánna
al, megvendégelésssel a hettven évükett
bettölttöttt helyi lakossoka
at.

A települések lakói egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mély barátságok szövődnek

va a hagyományos Folkkocsma
hangulatát. Szombat délelõtt a
helyi erõk a testvértelepülések,
Bajmok és Fél focicsapataival
mérték össze erejüket barátságos mérkõzések keretében – tájékoztatta lapunkat Glöckner
Henrik polgármester. Természetesen volt fõzõverseny is, amelyen a zsûri megítélése szerint a
legjobb étket a bátai, a második legjobbat a féli csapat készítette, a harmadik helyezés maradt helyben.
Sokan voltak kíváncsiak
Gájer Bálint swingénekes mûsorára, az Irigy Hónaljmirigy
együttes pedig óriási sikert aratott. Persze voltak szórakoztató
programok, hagyományõrzõ és
moderntánccsoportok léptek fel,
volt rally és terápiás kutyabemutató, játékok, kiállítás, habparti. A fesztivál hagyományosan vasárnap a Rohmann Henrik tiszteletére szervezett koncerttel ért véget.

2017. szeptember

Játékokkal és kisbusszal
gyarapodtak, felújításokat
végeznek Cikón

A játékok Dautphetalból érkeztek,
a kisbuszt TETT támogatásból vásárolták

Amikor áprilissba
an Cikó és a
némettorsszági
Dauttphettal
tesstvérttelepüléssi kapccsola
atuk
hússzévess évffordulójjátt ünnepeltte, a kétt településs képvisselõi mega
ajándékozzták egymásst.
CIKÓ Dautphetal akkor köztéri

játékokat adott ajándékba
Cikónak, amelyeket – egy rugós-, egy lengõ- és egy mérleghintát, valamint egy csúszdát –
a nyáron vittek el a Tolna megyei településre. A szállításról
Torsten Weiler, a testvértelepülési civil szervezet tagja gondoskodott, õt Bernd Schmidt, a
tizenkét településbõl álló önkormányzat polgármestere és Lars
Kolbe alpolgármester kísérte el
az útra. Haures Csaba, Cikó
polgármestere elmondta, a mû-

velõdési ház elõtti parkban található játékok már megértek a
cserére, hiszen azokat húsz évvel ezelõtt telepítették. A falu
már akkor is Németországból
kapta a játékokat, mégpedig
ugyanattól a cégtõl – Hags Firma –, amelyik most is felajánlotta az eszközöket.
Bernd Schmidt polgármester
hangsúlyozta, az ajándék egy
szimbólum. Azt jelképezi, hogy
milyen fontos, hogy a felnövõ
generációk számára is a mindennapok része legyen ez az
immár két évtizede fennálló kapcsolat. Így talán majd jobban
magukénak érzik azt, és a késõbbiekben is elõdeikhez hasonlóan gondosan fogják ápolni.
A játékokkal egy napon érkezett meg a településre az önkormányzat új kisbusza is. A

nyolcmillió forintos beruházás
fedezetét a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás tagjaként kapott támogatás jelentette – tudatta Haures Csaba. A
falunak egyébként két kisbusza
volt, mindegyiket a testvértelepülésüktõl kapták használtan,
immár sok évvel ezelõtt. Helyettük vásárolták meg a tizenhét
személyes Fordot, amely a kor
minden követelményének megfelel, nem utolsósorban biztonsági tekintetben is.
A polgármester tájékoztatása szerint a településen elkezdték a mûvelõdési ház színpadának, illetve az az elõtti megsülylyedt terület helyreállítását – ezt
saját erõbõl valósítják meg. A
Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) támogatásából fennmaradt 8 millió forintot útfelújításokra fordítják. Ebbõl a keretbõl kap új aszfaltréteget a Mikes utca elsõ szakasza, alakítanak ki burkolt padkát
az iskola elõtti útszakaszon, a
Petõfi utca felsõ részén pedig a
leromlott betonutat javítják ki.
További 5 millió forintos önerõbõl az Arany János utca egy
szakaszán aszfaltoznak, felújítják az iskola elõtti gyalogos hidat, a Hársfa utcában pedig két
helyen állítják helyre a betonutat.

GASZTROEST
BÁTAAPÁTI Immáron har-

madik alkalommal tartotta
meg gasztroestjét a
Bátaapáti Nõ Klub. A kétévente megrendezett eseményre most szeptemberben is elsõsorban a falu lakosságát várták – számolt
be róla Vizin Balázs, a rendezvény mûsorvezetõje.
Az est kulináris tematikája
ezúttal a szürethez kapcsolódott, így a következõ
étkek kerültek a több mint
százfõs vendégsereg elé:
szüreti kakaspaprikás metélt tésztával, töltött káposzta káposzta-, tormaés szõlõlevélbe csomagolt
töltelékkel, vadhússzeletek
vörösboros mártással és
krokettel, desszertnek pedig szõlõs rétes és kuglóf.
Mindez pedig a klub
tagjainak munkáját dicsérte, akik nemcsak hogy elkészítették az ételeket, de
sok mindent õk maguk adtak össze a menühöz. Ezen
felül a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) támogatása járult
hozzá a megvalósuláshoz.
A gasztronómiai élvezetek
mellett a kulturális értékekre 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 alkalomra Szélig Jázmin, aki
énekhangjával bûvölte el
a nagyérdemût. A megjelenteket Schnellenpergerné Vodli Anikó, a klub vezetõje valamint Darabos
Józsefné polgármester és
egyben klubtag köszöntötte. Utóbbi hangsúlyozta,
hogy milyen fontos szerepet tölt be a rendezvény –
amelynek a közösségszervezés, -erõsítés a fõ célja –
a település életében.
A remek hangulatú est
kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Bázisintézményi feladatokat is
ellátnak az ófalui oviban
ÓFALU Mozgalmasan kezdõdött a szeptember az Ófalui
Német Nemzetiségi Kétnyelvû Egységes ÓvodaBölcsõdében. Egyrészt azért, mert immár bázisintézményi
feladatokat is ellátnak, és az új kihívásokat izgalommal várták az óvodapedagógusok – tájékoztatta lapunkat Bechli Erzsébet polgármester.
Másrészt régóta tervezett beruházás megvalósítása kezdõdött el az óvodaépület teraszának beépítésével, amely révén egy plusz csoportszobát tudnak kialakítani.
Nemcsak a legkisebbekre, hanem a szépkorúakra is gondolnak 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 természetesen nem marad el a kerek évfordulósok felköszöntése sem.

Kiadósan megvendégelték
a falunap résztvevõit Mõcsényben

Fotó: Szeri Árpád

Ingyen sör, üdítő vacsora és tartalmas programok várták a résztvevőket
MŐCSÉNY Idén is kitettek magukért a
mõcsényi falunap szervezõi. A rendezvényt
augusztus 20-án Krachun Elemér polgármester nyitotta meg, de köszöntötte az egybegyûlteket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje is. Polgármesterként tiszteletét tette az eseményen Bonyhádról Filóné
Ferencz Ibolya, Cikóról Haures Csaba,
Kismányokról Simon László, a baranyai
Fekedrõl pedig Tillmann Péter.
Barcsik Zoltán evangélikus lelkész és Kürtösi Krisztián római katolikus plébános szen-

TETT
Hírlap

telte, illetve áldotta meg az új kenyeret, majd
azt László Péter és Váncsa Tibor képviselõ
szegte meg. Kulturális és szórakoztató programokban sem volt hiány: színpadra léptek
a bátaszéki mazsorettek , az Izményi Székely
Hagyományõrzõ Együttes, valamint a
Fekeder Klumpenjäger néptánccsoport.
Mondhatni volt eszem-iszom, dínomdánom. A helybelieket nem akármilyen ingyenes vacsorával vendégelték meg: pecsenye, kolbász és pörkölt is szerepelt a kínálatban. A söröshordóból Takács-Édes Szilvia képviselõ fakasztott nedût, amelybõl há-

rom-három pohárral minden felnõtt ingyenesen fogyaszthatott. Az üdítõért sem kellett
senkinek fizetnie. A gyerekek szórakoztatásáról 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 hangulatot teremtve a közönség körében.
Mindez nem jöhetett volna létre az RHK
Kft., a TETT, a szponzorok támogatása, a civil
szervezetek aktív közremûködése és a közösség összefogása nélkül.

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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