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Húszéves a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Húsvéti locsolkodás
Cikó Ez az esemény már hagyományosnak mondható, hiszen költöttek, és vizesvödreikkel – bukovinai székely szokás szerint –
2016 óta harmadszor indulnak szervezetten locsolkodni az idén már visszatérô vendégként érkeztek a lányos házakhoz.
Húsvéthétfôn a cikói legények. Az ötlet, hogy szekérrel, énekel- A népviseletbe öltözött leányok sem tétlenkedtek, hagyományos
PAKS A Paksi Atomerőmű szomszédságában üzemelő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 1997 szeptemberében fogadta a
ve,
népviseletbe öltözve a székely hagyományokat felelevenítve és modern technikákkal készített hímestojásokat festettek, borPaksi Atomerőműből az első kiégett fűtőelemeket. Erre, valamint az elmúlt 20 év eseményeire emlékeztek Pakson, október
ünnepeljenek, Kajtár Jánosnak köszönhetô. Adott volt néhány ral, pálinkával és süteménnyel várták a locsolókat. A ma már
18-án, az alkalom tiszteletére szervezett ünnepi konferencián.
3. OLDAL
ló, egy ma már ritka lôcsös szekér örökségül. Mire a szekér újra lassan feledésbe merülô húsvéti locsolás szokásának feleleveszaladt – a felújításnak köszönhetôen – az elhatározás is meg- nítését azért tartják fontosnak Cikón, mert a régi szokás szerint
született, húsvétkor fogattal indulnak a leányokhoz pirostojásért. zajló esemény a múltat, apáik, nagyapáik emlékét idézi fel száA legények énekeket gyûjtöttek, zenészt kerestek, locsolóverset mukra, közelebb hozva a székely örökséget a mai fiatalokhoz.

Három napig ünnepeltek

BÁTASZÉK Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték
Bátaszék és Nagysalló testvérvárosi kapcsolatának 20. évforBátaszék
A Nagycsaládosok
Egyesületének
dulóját, megemlékeztek
felvidékiekOrszágos
kitelepítésének
70. és a
Al-Duna
régiója
január 12-én,
Bátaszéken
tartotta
ünreformáció
500. évfordulójáról.
A programok
között
volt ünnepi testületi
ülés, kiállításmegnyitó,
koncert, megemlékezés,
nepi
összejövetelét,
ahol köszöntötték
14 egyesület 35
könyvbemutató,
gasztronómiai
est és bál is.
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A megkérdezettek
is kérdezhetnek

Feked A tanösvény információs táblákkal ellátott állomások sora és az azokat összekötô, jelzett útvonal,
amely elsôsorban gyerekek, fiatalok számára készül, de
Újra
közvélemény-kutatás
a térségben
a jó
tanösvény
a felnôtteknek is lesz
számos
tudásanyagot
közvetíthet.
u 2. oldal
TETT-TELEPÜLÉSEK A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. kétévente
végeztet közvélemény-kutatást azért, hogy rendszeresen friss
információhoz jusson a helybeliek ismereteirõl és véleményérõl a
lakóhelyük környezetében zajló, a radioaktívhulladék-kezeléssel
kapcsolatos tevékenységrõl. Az idei közvélemény-kutatás várhatóan
november végén indul. A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
településein kérdezõbiztosok kopogtatnak-csöngetnek be a
véletlenszerûen kiválasztott portákra. A 20-25 perces interjúk során
a megkérdezettek is kérdezhetnek, illetve kifejthetik véleményüket.
A szakemberek válaszait a TETT Hírlapban és a társulás honlapján
olvashatják majd.
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Német nemzetiségi tanösvény készül
Feked Magyarországon több mint 300
tanösvény létezik nemzeti parkokban,
tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi területeken, melyek túlnyomó
többsége természeti értékekkel, egy
terület ásvány-, növény- vagy állatvilágával ismerteti meg a látogatókat. A
Fekeden június közepére elkészülô túraútvonal a tanösvények speciális csoportjába tartozik, mert nem természeti
környezetünkkel kapcsolatos információkat közvetít, hanem kultúrtörténeti
jellegû. A hazai németség kultúráját,
múltját és jelenét bemutató projektet a Német Szövetségi Köztársaság
támogatja a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatán keresztül.
Célja egyrészt a magyarországi német
kultúra és identitás erôsítése, másrészt a településeken belüli intézmé-

nyek, szervezetek együttmûködésének
segítése, s távlati célként szerepel a
magyarországi német települések tanösvény-hálózatának kialakítása is. Fontos tervezési szempontunk volt, hogy ne
általános magyarországi németséggel
kapcsolatos témákat jelenítsünk meg
a fekedi tanösvényen, hanem a helyi
jellegzetességeket emeljük ki, mindig
az egyedire, különlegesre koncentrálva.
A tanösvény egy kirándulás célpontjaként olyan tartalmas idôtöltést nyújthat a látogatók számára, mely által új
ismeretekkel gazdagodhatnak. A fekedi tanösvény vezérmotívumaként a
fát választottuk, ugyanis a régi ember
képzeletét a fa minden élôlénynél és
élettelen dolognál jobban foglalkoztatta. Gondoljunk csak a magyarok
életfájára, a germán mitológia világát

alkotó kôrisfára, vagy a bibliai édenkert fájára. A falusi ember életét, mindennapjait és ünnepeit is átszövi az
élô természettel, s annak egyik fontos
elemével, a fával való kapcsolata. Ennek a témának a vezérfonala mentén
az érdeklôdôk hamarosan a település
központi részén elhelyezkedô kultúrtörténeti tanösvény nyolc állomásánál
megtudhatják például, hogy mit árul
el az „F” betû a fekediek gyökereirôl,
van-e köze a fának a fekedi konyhához a tûzifán túl, vagy azt, hogy készíthetô-e fából ruhadarab. Fény derül
Feked öreg hársfájának titkára is és
eltöprenghetnek a múlton. Az internetrôl letölthetô kétnyelvû vezetôfüzet a táblákon közzétett információkat
egészíti majd ki, és a táblák mellett
elhelyezett interaktív elemek modern
módszerekkel segítik az információk
elmélyítését. A tanösvényhez elôzetes
bejelentkezéssel vezetés is kérhetô. Az
átadó ünnepség június 17-én, délután
14 órakor kezdôdött, melyen az érdeklôdôk nagy számmal jelentek meg.
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Önkéntesek köszöntése
Bátaszék Az elismerô oklevél mellé
kis ajándékot kaptak azok az aktív önkéntesek, akik az elmúlt idôszakban kiemelkedô tevékenységet végeztek saját
településük Nagycsaládosok Egyesületében. Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék
Város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd Fekete László, a
NOE Elnökségi tagja mondott köszönetet minden önkéntesnek az áldozatos
munkájáért. Elismerô oklevelet vehetett
át a bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületébôl Sági Lajosné, Simondiné Bálint
Zita és Rangáné Tresz Tímea. A meghitt,
ünnepi hangvételrôl bátaszéki fiatalok
is gondoskodtak a színpadi elôadásukkal. Kis Ibolya: Önkéntesség címû versét
Lucic Adrián szavalta el. Kolep Bettina
Aranyosi Péter Karácsonyi versét adta
elô, majd Bojás Eszter gitár és énekhangjában gyönyörködhettek a résztvevôk. Zsugori tésasszony címmel mesét mondott Kolep Márk, majd Csillag

Emôke és Csillag Péter közösen Jánosa
Gergely: Köszönet címû mûvét mondták
el. Az ünnepi mûsort Palkó Tamás gitár
és énekjátéka zárta. A méltatások után

kötetlen beszélgetésre volt alkalom,
amely során tapasztalatot és információt
cseréltek az egyesület tagjai, így segítve
egymás jövôbeni munkáját.

Ülésezett a TETT

Bátaapáti Februárban ülésezett a Társadalmi Ellenôrzô Tájékoztató Társulás,
ahol a következô döntések születtek:
– elfogadták a TETT 2018. évi költségvetését. Az idei évben a magasabb
támogatási összeg a TETT-es telepü
lések között %-os arányban került
fel
osztásra. A megítélt és elfogadott
támogatási összeget a települések
mûködési kiadásokra és település-fejlesztési kiadásokra fordíthatják, melyet
a települések határoznak meg, és az
éves alszerzôdésben kerültek rögzítésre.
– Bátaapáti a támogatási összegbôl közel 100 millió Ft-ot költ majd
beruházásokra.
– A kétévenkénti közvélemény-kutatásra 2017 ôszén került sor. Továbbra is jó eredményeket születtek
minden területen, sikeres a tájékoztatás a térségben. A kimagasló
eredmény az RHK Kft. és a Társulás
közötti jó együttmûködésnek köszönhetô.
– Az idei évben a Társulás és az
RHK Kft. együttmûködésében kiírt
rajz és plakát készítô veseny eredmény-hirdetésére a TETT-re Kész Napon került sor.

Önkormányzati hírek
Môcsény Minden 0-6 hónapos csecsemô az önkormányzat teljeskörû támogatásával rotavírus elleni védôoltást
kapott, mely az oltássorozat két vakcináját jelenti.
A Môcsény Község Önkormányzat
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása címû, belterületi utak, hidak felújítása pályázat támogatásából
a Môcsény–Zsibriki útszakasz kerül felújításra, valamint a TETT alszerzôdés
aláírása is megtörtént.
A település életében igen fontos
esemény a Môcsény-Ker. Kft. megala-

kulása, melynek tulajdonosa Môcsény
Község Önkormányzata, a megbízott
ügyvezetôje Törôné Jánosik Anita, aki
egyben az üzletvezetôi feladatokat is
ellátja. Az élelmiszerbolt elôreláthatólag június második felétôl várja kedves
vásárlóit.
A településen május 6-án ünnepelték az Anyák Napját, ahol Krachun
Elemér polgármester úr köszöntötte az
ünnepen megjelent édesanyákat, majd
a môcsényi gyerekek okoztak megható
pillanatokat édesanyjuknak és nagymamáiknak.

3

Véméndi Dalos Találkozó

Véménd A véméndi Sportcsarnokban
rendezték meg az idei Dalos Találkozót
április 14-én, melynek szervezô-házigazdája a jelenleg Miklósné Kerekes
Bernadett vezetésével mûködô Véméndi Székely Népdalkör volt. A 15
dalszeretô asszonyból álló népdalkör
nagy szeretettel, terített asztallal, székely festékessel, népviseletes babákkal

feldíszített színpaddal várta a pancsovai
(Vajdaság) Petôfi Sándor Mûvelôdési
Egyesület kórusát, a Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületet, a Margaréta Asszonykórust, akik a Zombai Hagyományôrzô Egyesület tagjai, a 2012-ben
alakult Bonyhádi Felvidéki Kórust, a 22
éves Kölesdi Zönge Népdalkör énekeseit. Ezen az estén kedves vendégként

szerepelt az idén 33 éves Véméndi
Német Népdalkör is. A pécsváradiak
elôadásában sárközi karikázót láthattak, férfikórusok bordalokat énekelt.
A zombai kórus bukovinai és sárközi
népdalcsokorral készült, míg a bonyhádiak Nyitra-vidéki népdalcsokorral és
három népdalfeldolgozással érkeztek a
találkozóra. A kölesdiek ormánsági népdalokkal, és egy olyan sárközi csokorral
léptek fel, melynek dalai nem is szólhattak másról, mint szerelemrôl, bánatról, irigyekrôl, csókról és huncutságról. A zene, a kultúra, a hagyományok
megôrzése az egyik célja a találkozónak, ami a Dalos Találkozó résztvevôinek felejthetetlen élményt adott. A mûvészeti vezetôk számára a mûsor után
szakmai tanácskozást tartottak, ahol a
további feladatokat, lehetôségeket beszélték meg, és tapasztalataikat adták
át egymásnak. A találkozó egy kellemes
vacsorával és közös táncmulatsággal
ért véget, melyhez a zenét a Tóth Duó
szolgáltatta.

TETT HÍRLAP

2018./1-2.

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban a
2018-as esztendô a beruházások éve lesz
2017-ben telt meg az elsô kamra a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT), problémamentes volt az üzemeltetés.
Idén az új tárolási koncepció bevezetéséhez szükséges technológiai berendezések megteremtése a cél.
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Újabb sikeres évet tudhat maga mögött a Radioaktív Hulladékokat kezelô
Kft., aki többek között az NRHT fióktelep üzemeltetéséért is felelôs. A tavalyi évben 50 darab vasbeton konténer
térkitöltését és végleges elhelyezését
valósította meg a Társaság, így az elsô
kamra megtelt – 537 darab konténerben 4833 darab hordó „pihen” végleges helyén 250 méteres mélységben.
A felszíni technológiai épületben eközben további 1703 darab hordó sorakozik. Már 2012 óta szállítjuk a hulladékcsomagokat a föld alá, a mûvelet
során az elsődleges mindig a biztonság. Tavaly is, mint minden évben több
ellenôrzést kaptunk – főleg az Országos Atomenergia Hivataltól –, melyek
alapján kijelenthető, hogy az üzemeltetés a jogszabályokban és az engedélyekben szereplő előírások szerint,
biztonságosan folyt. Ez alátámasztja,
hogy a hosszú távú üzemeltetés biztonsági garanciái adottak – tájékoztatta lapunkat dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezetô igazgatója.

Bertalan Csaba fióktelep-vezetô azzal
folytatta a beszámolót, hogy a hatóság
az üzemeltetési engedélyt 2017. szeptember 7-én kiadta, ebbe beletartozik
az elsô és második kamra is, valamint
a felszíni létesítmény. Az új tárolási
koncepcióhoz igazodva készült el a
második kamra, mely már készen áll a
hulladék fogadására. A kompakt hulladékcsomagok bevezetésével az eddigi
20%-os helykihasználást közel 50%-ra
tudjuk feltornászni a tárolókamrában,
miközben a már megszokott biztonsági
feltételek továbbra is biztosítva lesznek
a telephelyen – zárta gondolatait az
NRHT vezetôje.
Természetesen a lakossági bizalom
megléte elengedhetetlen a nyugodt
munkavégzéshez, a tároló környezetében élôk számára az elsôdleges elvárás
a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatban környezetük biztonsága. Ezt az
igényt csak megfelelően kialakított környezetellenőrző monitoringrendszer mûködtetésével, az eredmények feldolgozásával, értékelésével és bemutatásával

lehet kielégíteni. A Társaság ilyen irányú
tevékenysége alapján kijelenthetô, hogy
a lakosságnak a tároló üzemeltetésébôl
származó sugárterhelése nem mutatható ki. A havonta mért átlagos környezeti
dózisteljesítmény adatok a www.rhk.hu
honlapon is megtekinthetôek – tért ki a
tájékoztató tevékenységekre Honti Gabriella kommunikációs osztályvezetô.
Dr. Kereki Ferenc kiemelte az idei
év legfontosabb feladatait: A tervezett
kompakt hulladékcsomagok végleges
elhelyezéshez szükséges technológiai
berendezések megteremtése és azok alkalmazásához előírt képzettségek megszerzése folyamatosan zajlik. A komplex
inaktív próbák várhatóan a IV. negyedévben valósulnak meg, ez szintén elengedhetetlen az új technológia gyakorlati alkalmazásához a kettes kamrában. Ezen
kívül az MVM PA Zrt.-vel is még megállapodást kell kötnünk, valamint egyeztetni
kell a beszállítások ütemezését.
Zárszóként az ügyvezetô igazgató elmondta, hogy január óta két kitekintô
fúrás lemélyítése is befejezôdött a föld
alatti tárolóban, melyek az NRHT bôvítési koncepciójának pontosítása érdekében szükségesek. Ezen fúrások eredményeirôl a késôbbiekben részletesen
is beszámol a Társaság a lakosság számára.
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MAGYARÁZAT
A meglévô vágatokat és tárolókamrák.
A következô két megépítendô kamra.
Az új bôvítési területen a
kamrák lehetséges elrendezése, közelükben a két kutatófúrással (vékony fekete
vonal).
A gránitos kôzet töredezett
zónái és vízvezetô szerkezete.
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Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes mozgalmas évkezdése
Mórágy Az idei év februárja igen
mozgalmas volt tánccsoportunk életében, hiszen két felkérésnek is
eleget tettünk.
Elsôként a Hercegkút Község Önkormányzata meg
hívására Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnázium Aulájában
léphettünk fel, ahol a hagyományos
Sváb bálon mutattunk be völgységi német
nemzetiségi táncokat az ott megjelent
reprezentatív vendégkörnek. A rendezvényt követô napon vendéglátóink körbekalauzoltak bennünket Hercegkúton, ahol
volt alkalmunk bepillantást nyerni a helyi
településvezetés példaértékû munkájába.
Nevezetes épületeiket, tájházukat és pincesorukat is megnézhettük, borkóstolóval
egybekötve.
Február 9-10-én a Nemesgörzsönyi
Böllérfesztiválra neveztünk be, ami elsôre talán könnyelmû döntésnek látszott, hiszen a részvétel rendkívül sok
elôkészületet és megoldandó feladatot
kívánt meg tôlünk. Végül a 17 csapat
közül a mórágyi táncosok elsô helyezést,
csapatkapitányunk, Rentz Dieter pedig
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a „Nemesgörzsöny Böllére”
címet nyerte el. Mindkettô
rendkívül nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra.
A fesztivál délutánján, a
rendezvény nagyszínpadán német hagyományôrzô táncokat mutattunk be,
melyet nagy tapssal fogadtak
a fesztivál vendégei.
Február 24-én, szombaton, Mórágyon
ünnepelhettünk, hiszen 42. alkalommal
rendeztük meg a Svábbált. A hagyományokhoz híven az otthonmaradottaknak

Húsvéti készülôdés
Ófalu 2018. március 29-én a helyi mozgó Könyvtár adott helyet a
„Húsvéti készülôdés” elnevezésû programnak, mely rendezvény célja,
hogy a településen élô gyerekeknek alkalmuk legyen a húsvétra hangolódni. Óvodások, kisiskolások és szüleik közösen Jäger Andreával, a német önkormányzat elnökével apró dísztárgyakat készítettek, tojásokat
festettek hagyományos, természetese festékanyagokkal. A kézmûves
foglalkozáson szép számmal vettek részt az érdeklôdôk, akik szívesen
töltötték délutánjukat a közösségben. A kézmûves foglalkozáson mindenki ingyenesen vehetett részt.

zenészeink faluhívogató zenét játszottak a
rendezvény helyszínének udvarán, így invitálva ôket a bálba. Az ünnepi köszöntô
után a magyar, valamint a magyarországi
németek himnusza hangzott el, majd ezt
követôen együttesünk mûsorát láthatták
az érdeklôdôk. A közös zenés mulatság
megkezdése elôtt a táncosaink keringôre
kérték fel a vendégeket, majd indulhatott
a bál hajnalig, az éjféli meglepetéssel és
tombolasorsolással. Az eseményen több
mint százan vettek részt, akik szívesen töltötték együtt az estét, így ápolva a Mórágyi
Svábbál több évtizedes hagyományát.

Gazdafórum – közös finanszírozás
Bátaszék Március elején gazdafórumot tartottak Bátaszéken a Városháza Házasságkötô termében. Az
Agrárkamara aktuális tájékoztatóját a
mezôgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban Németh Judit, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei
fô-falugazdásza mondta el a közel 40
bátaszéki érdekeltségû gazdásznak.
Ismertette az ôstermelôket érintô feladatokat és beszélt az ôket érintô
kérdésekrôl. Az OTP Bank agrárfinanszírozási szerepérôl, pénzügyi lehetôségeirôl is szó eset, melyet Mászáros
Norbert, finanszírozási és hitelszakember ismertetett.
A gazdafórum fô vitatémája azonban
a külterületi utak fenntartásával kapcsolatos problémák megoldása volt.
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város
polgármestere által benyújtott elôterjesztésében elmondta, hogy tavaly vette át a város a Termelô Szövetkezettôl
a külterületi utakat, majd ezt követte
egy tervezet megalkotása, miszerint

az önkormányzat ugyanannyi pénzösszeggel, mint az érintett gazdák,
együttesen biztosítanák a külterületi utak fenntartását. A tervek szerint,
a minden évben összehívott fórumon
az aktuális feladatokról megegyeznek
majd, és közösen döntenek a felújítandó utakról. A felmerülô tennivalókat a

település végzi el. A gazdák részérôl az
anyagi hozzájárulás önkéntes. A polgármester azonban bízik abban, hogy
a gazdáknak érdekük a közel 3000
hektáros területhez kapcsolódó mezôgazdasági utak rendben tartása, és a
zökkenômentes használhatóság érdekében áldoznak erre a feladatra.

Mûfüves pálya
Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes

eredményes pályázat
Mórágy A Mórágyi Német
Nemzetiségi

Néptáncegyüt-

tes 2018-ra több pályázat
beadásával igyekszik biztosítani az egyesület, és ezzel
a

tánccsoport

mûködésének

anyagi hátterét, ezért többek közt 2017-ben pályázott az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô,
Csoóri Sándor Alap 2017 elnevezésû pályázati kiírására. Az elnyert 3,2 millió forintos támogatást
2018-ban táncoktatásra, zenei szolgáltatásra,
eszközfejlesztésre használják majd fel. A Csoóri-programra az idei esztendôben is pályáztunk,
reméljük sikerrel, benyújtott pályázatunk eredményét még nem ismerjük. Egyesületünk a Mórágy
Község Önkormányzat civil szervezeteknek szóló
mûködési pályázatára, valamint a Völgységi Ön-

Mórágy 2017. december 3-án került sor Mórágy község új, 22×42-es
mûfüves futballpályájának elsô hivatalos mérkôzésére. A pályát 2017. november 18-án adta át a településnek
ünnepélyes keretek között Süli János
tárca nélküli miniszter, a Tolna Megyei
Labdarúgó-szövetség elnöke, és Gellei
Imre korábbi szövetségi kapitány. Az
ünnepi alkalmon TMLSZ képviseletében
Illés Béla alelnök, valamint Krausz Márton igazgató volt jelen. Hivatalosan a

létesítményt a település polgármestere,
Glöckner Henrik vehette át. Az ünnepélyes átadáson közremûködött a Mórágyi
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Nagymányok Város Ifjúsági Fúvószenekara,
a Tolna-Mözsi Futsal SE NBI-es csapata, valamint a Mórágyi SE utánpótlás
játékosai. Ünnepséget megtisztelte jelenlétével Darabos Józsefné, Bátaapáti
polgármestere, a Társadalmi Ellenôrzô
Tájékoztató Társulás elnöke is. A Mórágyi Általános Iskola és Óvodában 71
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gyermek tanul, és örömünkre szolgál,
hogy az iskolába járó tanulók nyolcvan
százaléka a Mórágyi SE ifjúsági csapatának tagja. A sportegyesületben az
U16 korosztály létszáma 26 fô, az U19ben 22 fô, míg a felnôttek kerete 19
fô. A kistelepülésen a felnôtt csapat a
megye II. osztályában szerepel. Az ifjúsági U19-es csapat mindkét mögöttünk
álló évadban megnyerte a bajnokságot.
A mûfüves pályának köszönhetôen több
lehetôség adódik a fiatalok számára az
edzésre, a mérkôzésekre való felkészülésre, ezáltal pedig az eredményesebb versenyzésre. Az esôsebb idôjárás
beköszöntével sem kell az edzéseket
elmulasztanunk, és a világításnak köszönhetôen a téli idôszakban is alkalmas pálya áll rendelkezésünkre. A serdülô U16-os csapatot a 2017-es évben
elindítottuk a megyei elsô osztályban,
ôk szintén a mûfüves pályán tudnak
már rendszeresen edzeni.

kormányzatok Társulása által kiírt pályázatra is
benyújtotta kérelmét, mely pénzösszegeket mûködésre, valamint rendezvények finanszírozásra
szeretnénk majd felhasználni – nyilatkozta Donáth
Csba a tancegyüttes vezetôje.

u A kétszeres bajnok mórágyi ifi csapat idén is
a bajnoki cím várományosa

TETTHÍRLAP
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TETT

2017. november

TrachtTag
napi lakóját
bál
A falu
százéves
is köszöntötték az Idõsek napján

ÓFALU „Vegyük fel egy hétköznapon a nal kettôig a Hahner Duo zenélt. Akik
német népviseletünk egy darabját, és vállalták, hogy népviseletbe öltöznek a
tegyünk ünneppé egy átlagos
pénteket! Idézzük meg ôseink
MÓRÁGY Méltóképpen ünneemlékét és mutassuk be öröksé-FOTÓ: HALÁSZ EMÕKE
pelték meg idén is Mórágyon
günket a mindennapokban.” Errôl
az Idõsek napját. Mint azt
szól a TrachtTag, mely kezdeméGlöckner Henrik polgármester
nyezéshez ebben az esztendôelmondta, az Összefogás
ben – a település kulturális közMórágyért Egyesület, a telepüfoglalkoztatott munkatársának
lési és a német nemzetiségi önötlete nyomán, elôször – Ófalu is
kormányzat együtt szervezte
csatlakozott. Igaz, hogy az orszámeg a rendezvényt. Az alkagos TrachtTag pénteken volt, de
lom különlegessége volt, hogy a
a bált mi szombatra szerveztük.
falu százéves lakóját is köszön2018. április 28-án az Ófalui
hették. Müller Péternét virágKultúrházban este nyolc órától
gal és egy nagy tortával lepték
vártuk a mulatni vágyókat, helyi
meg, amelyet a vendégekkel
készítésû
pékáruval,el. majd
együtt fogyasztottak
Juliskahajnéni egyébként jó egészségnek
örvend, és jól érezte magát az
ünnepségen, meg is ígérte,
hogy jövõre is ott lesz.
A szépkorúak köszöntésére
a megvendégelés
mellett
Bátaszék
Méltón ünnepelhetett
Bászórakoztató
programot
is szertaszék március 15-én,
a forradalom
veztek:
Leblanc Gyõzõ
és Tóth
és
szabadságharc
170.
évfordulóján,
Éva
adott
zenés
mûsort,
majd a
egészen a kicsiny gyerekektôl,
a diávacsoraát,
alattvalamennyi
Kruth Gáborvároslakóig.
harkokon
Az
monikajátékával
gondoskodott
óvodásoknak
Pilvax
Kávéházat nyitota kellemes
hangulatról.
A kultak
a Bátaszéki
Mikrotérségi
Óvoda
túrházban
megtartott
rendezés Bölcsôde Aulájában, ahol reggeli
vényen mintegy
idõs embert közösen,
kakaójukat
és60kalácsukat
láttak vendégül.

rendhagyó ünnepi estén, azoknak egyegy üveg pezsgôvel kedveskedtünk. Bízunk benne, hogy ennek a
bálnak hagyományteremtô
célja megvalósul, és minden évben újra találkozhatunk egy estére Trachtba öltözve, így ôrizve meg
örökségünket, népviseletünk kis darabját.
A rendezvényt a Német
Önkormányzat Ófalu, Ófalui
Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú Tûzoltó
Egyesület és Ófalu Község
Önkormányzata
közösen
szervezte – mondta Bechli
Erzsébet polgármester.

„Ezernyolcáznegyvennyolc,
te csillag, Te a népek hajnalcsillagja…”
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emlékezés virágait elôször dr. Bozsolik
Róbert, Bátaszék Város polgármestere,
majd a kisebbségi önkormányzatok,
intézmények vezetôi, civil szervezetek
és pártok képviselôi helyezték el. Az
ünnepi beszédet Csötönyi László, a
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
ügyvezetô igazgatója mondta.

Több utcában is felújítási munkák zajlottak
CIKÓ Nagy munka zajlik Cikón mostanában. Mint azt Haures Csaba polgármester
elmondta, a település több utcáján is felújítják a burkolatokat. Erre a célra fordítják a
TETT támogatásból fennmaradt 7 millió forintot, de az összeget az önkormányzatnak

ki kell egészítenie, hogy el tudják végezni a
legszükségesebb beavatkozásokat.
Az így kapott keretbõl a Mikes utca egy
szakaszán leaszfaltozzák a betonburkolatot, a Perczel utcában az iskola mellett helyreállítják az útpadkát, a Hársfa utcában

nemzeti színû teríték mellett fogyaszthatták el. A kicsik ünneplôbe öltözve,
az ünnepi, az alkalomhoz illô – ez által
közelebb hozva számukra a 170 évvel
ezelôtti eseményeket –, idézhették fel
a történelmi pillanatokat. Az alsó, felsô tagozatos gyerekek és a gimnazisták a Petôfi Sándor Mûvelôdési Házban tekinthettek meg ünnepi mûsort.
A három különbözô korosztály szóra-

koztatására, a pedagógusok
segítségével, egy-egy osztály
készült fel.
A városlakóknak ugyancsak
kinyitott a Pilvax Kávéház, ahol
egy-egy hírlap mellett kávét és
Kossuth kiflit fogyaszthatott
el a közönség, majd az ál
talános iskolások mûsora után
koszorúkat helyeztek el az
1848-49-es emlékmûnél. Az

TETT
Hírlap

két helyen lecserélték a burkolatot, a Petõfi utca egy szakaszát pedig újjáépítik. Továbbá még idén megvalósul majd az
Arany János utca burkolatának aszfaltozása a bolt és a mûvelõdési ház közötti szakaszon.

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

Marketing
Szerkesztõ:
Ócsai
Krisztina.
Tördelés,
nyomdai elõkészítés:
Dombi
Viktória.Felelõs
Nyomtatás:
SédBöcz
Nyomda
Kft.
Tördelés,Nonprofit
nyomdaiKft.
elõkészítés:
Árki
Attila,
Vizin Balázs.
Nyomtatás:
Böcz Nyomda,
Szekszárd.
vezetõ:
Sándor.
Felelõs
vezetõ:
Katona
Szilvia
Megjelenik
Bátaszék,
Bátaapáti,
Cikó,
Feked,
Mórágy,
Mõcsény,
Ófalu,
Véménd
településeken.
Megjelenik Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Ófalu, Véménd településeken.
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