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Füstöltek a gumik
a Gránit Fesztiválon

MÓRÁGY Rally és drift autós bemutató, motoros műsor, barátságos focimérkőzések, főzőverseny, gyermekprogramok, zene,
tánc, és még hosszan lehetne folytatni, mi minden szerepelt az idei Gránit Fesztivál kínálatában. A mórágyi falunapok prog2. OLDAL
ramsorában bőven lehetett kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget találni.

Letették az
Alsónyék-Bátaszék
kerékpárút alapkövét
BÁTASZÉK Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke, valamint Dózsa-Pál Tibor, alsónyéki polgármester, és dr. Bozsolik Róbert, bátaszéki városvezetõ jelenlétében
Bátaszéken, a Bajai úton az „Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése” címû projekt részeként megtörtént az
alapkõ letételi ceremónia. A tervek szerint még ebben az évben
átadják a kerékpárutat, amely egyben újabb „fizikai összeköttetés” is a két település, Alsónyék és Bátaszék között.
Szöveg és fotó: bataszek.hu
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Mozgalmasak voltak a Gránit Fesztivál napjai
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MÓRÁGY A Gránit Fesztivál háromnapos programsora (augusztus 3-5.) pénteken Peity
László és Kiss Helga fotósok, valamint dr. Lehel Péterné tojásfestõ kiállításának megnyitójával
vette kezdetét. A Bezdáni Petõfi
Mûvelõdési Egyesület színjátszó
csoportja fergeteges kabaréestet vitt színpadra, majd a folkkocsmában a Dunavkinje Zenekar szolgáltatott talpalávalót.
Szombaton délelõtt aztán
füstöltek és csikorogtak a gumik
a falu központjában, ahol rally
és drift bemutatóval várták az
érdeklõdõket. A már nem elsõ
alkalommal megszervezett,
nagy érdeklõdésre számot tartó programelemre most is sokan voltak kíváncsiak, a bátrabbak pedig nemcsak nézõként,
hanem az autók utasaként is átélhették az élményt.
Mindeközben a település focipályáján barátságos labdarúgó mérkõzések zajlottak:
Alsónána, Bajmok, Szotyor és
Mórágy csapatai mérték össze
tudásukat, a tikkasztó hõségben
is emberesen helytállva. Végül
a helyi csapat bizonyult a legjobbnak. Mások a bográcsok
mellett bizonyítottak, az Aranyfakanál fõzõversenyre idén tizennyolc csapat nevezett. Nekik
kicsit könnyebb dolguk volt, hiszen az árnyékban, igaz a gázrózsák lángja mellett kellett teljesíteniük. Sokféle jóféle étel ké-

szült: a Fél településrõl érkezett
vendégek például finom szlovák gulyást fõztek, de voltak,
akik „bika boka pörköltet készítettek pampulával” (ez alatt
marhalábszár pörkölt értendõ
orrésszel), illetve zúza és taréj
pörkölt is terítékre került.
A gyerekeket a nap folyamán ugrálóvár, eurobungee,
habparty, autószimulátor, arcfestés várta, de persze volt játékos és édességes stand is, no
meg fagyi és vattacukor. Ifjabbakat és idõsebbeket egyaránt
érdekelhetett a katonai bemutató pavilon, ahol egy teherautót,

valamint fegyvereket, egyéb felszereléseket is megnézhettek, ki
is faggathatták a katonákat.
A rendezvénysátorban délután kezdõdtek a kulturális
programok, hagyományõrzõ
együttesek fellépésével. Sztárvendég idén Zalatnay Sarolta,
valamint Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar volt. Este hagyományos ételek bemutatója és
kóstolója várta a gasztronómia
iránt érdeklõdõket, majd motorosok akrobatikus mûsora vonzotta a falu központjába az embereket. A napot bulival és tûzijátékkal zárták, az elõbbihez az

Acustic69 együttes szolgáltatta
a zenét.
A programsor a hagyományoknak megfelelõen vasárnap
a Rohmann Henrik emlékhangversennyel zárult. Az ünnepi
ebédet követõen vettek búcsút
Mórágytól a vendégek, a testvértelepülések képviselõi, hiszen
idén Szlovákiából Fél települése 43, a délvidéki Bajmok mintegy 30 fõvel képviseltette magát, most is tiszteletét tette a rendezvényen Erdélybõl Kászon
polgármestere, valamint a faluba érkezett Szotyor focicsapata is.

MEGÚJULT A Z A LSÓNÁNAI U TCA
MÓRÁGY Megújult az Alsónánai utca Mórágyon.

A Belügyminisztériumtól kapott támogatásból és
a hozzátett önerõbõl nemcsak az út burkolata,
hanem a járdák is rekonstrukción estek át, valamint a csapadékvíz elvezetését is megoldották –
tudatta Glöckner Henrik polgármester. Hozzátette, egy kisebb parkolót is kialakítottak.
A falu vezetõje közölte, idén a felére csökkent
a településen a közmunkások száma, ez azt is jelenti, hogy a kötelezõ feladtok ellátása mellett
kevesebb önként vállalt terhet tudnak magukra
vállalni. Ilyen például a fûnyírás a falu portái
elõtti területeken, ami nem önkormányzati feladat, de eddig ellátták. Kérik a lakosság megértését, és azt, hogy aki teheti, az utcán nyírja le a
füvet a háza elõtt.
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Átadták az új boltot és presszót,
megújul az önkormányzat épülete
MŐCSÉNY Közel 44 millió forin-

tot nyert a mõcsényi önkormányzat a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerûsítésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott pályázatával. Krachun Elemér polgármester elmondta, a közbeszerzési eljárás lezárult, megvan a kivitelezõ, amely várhatóan augusztusban el is kezdi
majd a munkát. A beruházás
magában foglalja a nyílászárók cseréjét, a fûtés korszerûsítését, napelemek telepítését,
összességében az épület kívülbelül megújul. Ezen felül egy új
parkolót alakítanak ki, és a
mozgáskorlátozottakat lift segíti majd a bejutásban. Ez azért
sem elhanyagolható, mert az
épület nem csak az önkormányzatnak, és az irattárnak,
hanem az orvosi rendelõnek is
helyet ad. A település vezetõje
elmondta, mindettõl azt várják,
hogy az épület fenntartási költségei negyedére csökkennek
majd. A kivitelezést reményei
szerint még idén befejezik, a hivatal addig a közösségi ház-

ban fog mûködni.A település
vezetésének régi elképzelése
valósulhatott meg idén. Évek
óta tervezték, hogy egy önkormányzati kisboltot, valamint
presszót nyitnak, amelyben a
falu lakossága rendezett körülmények között szerezheti be az
alapvetõ élelmiszereket, vegyi
árukat, valamint teret ad a kulturált kikapcsolódásnak is. Ehhez az önkormányzat önerõbõl újított fel és alakított át egy
épületet, amelyben a kereskedelmi egységek nemrég meg is

kezdték a mûködésüket három
helybeli fiatalasszonynak munkát adva. Mindez nem valósulhatott volna meg a TETT támogatás nélkül.Az önkormányzat
évek óta igyekszik támogatni a
helyi civil szervezetek mûködé-

sét is. Idén a képviselõ-testület
150 ezer forintot ítélt meg a célra, amelyre a Mõcsényért
Egyesület, valamint a Mõcsényi
Nyugdíjas Egyesület pályázott.
Mindkét szervezet 75 ezer forintos támogatásban részesült.

Gazdag programkínálat a falunapon

Jótékonysági bál Kata javára

MŐCSÉNY Mint minden évben, idén is augusztus 20-hoz kapcso-

MŐCSÉNY Jótékonysági bált rendeznek egy beteg, 16 éves lány és

lódóan tartották meg a mõcsényi falunapot, amelyet most 25-ére
idõzítettek. Ugyanakkor augusztus 19-én a hagyományoknak megfelelõen megtartották az ünnepi, egyben kenyérszentelõ ökumenikus istentiszteletet, amelyet Kürtösi Krisztián plébános és Aradi
András evangélikus esperes tartott meg. A kenyérszentelés szertartását megismételték a falunapon is, ahol az ünnepi köszöntõt
követõen vette kezdetét a kulturális mûsor. A gyerekeket a nap folyamán ingyenes játékokkal, ugrálóvárral, körhintával, trambulinnal, rodeóbikával várták. A nap sztárfellépõje Sasvári Sándor
volt, este pedig bálba és tûzijátékba torkolltak a programok. A falu lakosságát ingyenes vacsorával, hozzá sörrel, üdítõvel vendégelte meg az önkormányzat.

édesanyja megsegítésére Mõcsényben. László Orsolya szervezõ
tudatta, Katánál öt évvel ezelõtt diagnosztizáltak egy nagyon ritka
autoimmun betegséget, amely a saját szerveket, az õ esetében a
májat támadja. A kezdeti szteroidos kezelés nem volt sikeres, a lány
állapota sokat romlott. Felkerült a transzplantációs listára, májra
vár. Eddig hiába! Az édesanyja egyedül neveli, heti 3-4 alkalommal
utazik a fõvárosba, hogy vele lehessen. Az ingázás hatalmas
költséget, a munkából való kiesés pedig bevételcsökkenést jelent.
A jótékonysági est valamelyest könnyíthet ezen a nagyon nehéz
idõszakon. A bált a mõcsényi mûvelõdési házban tartják meg
augusztus 31-én, pénteken. A számlaszám, amelyen támogatni
lehet a családot: 10404687-86767775-51571008.

Önerõbõl alakítanak ki mini bölcsõdét
ÓFALU Nagy feladat elé állította Ófalu vezetését a szándék, mely
szerint továbbra is gondoskodni szeretnének a falu aprajának ellátásáról. A vonatkozó jogszabályok változása miatt az óvodával összevontan nem tarthatják fenn tovább a bölcsõdét, ezért külön mini bölcsõdét alakítanak ki. Mindezt önerõbõl teszik. Bechli
Erzsébet polgármester hangsúlyozta, igény van az ellátásra, és
nem szeretnék elveszíteni a gyerekeket.

A munka nemrég még gõzerõvel zajlott az óvodának, polgármesteri hivatalnak és az orvosi rendelõnek is helyet adó épületegyüttesben, hogy minden szabálynak megfelelõ helyiségeket
alakítsanak ki a mûködéshez. Szeptemberben már szeretnék itt fogadni az apróságokat, akár hathónapos kortól egészen hároméves korig. A személyi feltételek adottak, valamint az élelmezés is
biztosított lesz a helyi konyháról.
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Eredményes
véleményfelmérés
– tanulságokkal
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Több mint egy évtizede annak, hogy
elõször kopogtattak be kérdezõbiztosok
a radioaktív hulladékok kezeléséért felelõs állami vállalat nevében Bátaapáti
és a környezõ települések portáira. Akkor még javában folytak a kutatások az
atomerõmû kis és közepes aktivitású hulladékainak elhelyezésére, így a közvélemény-kutatás kérdései leginkább errõl, meg általános nukleáris témákról
szóltak, hiszen a térség lakosainak a véleménye már akkor fontos volt az RHK
Kft. számára.
Azóta – 2008-ban – megkezdte üzemelését az NRHT felszíni létesítménye, és
2012-ben megnyílt az elsõ föld alatti tároló, amelybe a megnyitás óta, biztonságos üzemeltetés mellett az 537. konténert is elhelyezték már. Mára már a
második felszín alatti kamra várja a mûködési engedélyét, valamint két továbbinak a bányászati munkálatai is elkészültek.
2005 óta kétévente kérdezteti meg az
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. – a
többi telephelyével együtt – az érintett
településeken élõket az atomerõmûvi
eredetû, illetve egyéb radioaktív hulladékok tárolásával, kezelésével kapcsolatos információikról, tudásukról, valamint a környékbeliek tájékoztatását segítõ önkormányzati társulás munkájáról. A Társaság célja, hogy az évtizedek
óta folyamatos kommunikáció eredményeirõl, a felek együttmûködésének
megítélésérõl, idõrõl idõre átfogó képet
kapjon. Mindez azért fontos, mert a biztonságot megalapozó nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka nem
képzelhetõ el a lakosság támogatása
és bizalma nélkül.
Az ezer fõ megkérdezésével 2017 novemberében lezajlott reprezentatív felmérésbõl ismét kiderült, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – a
Bátaapátiban és térségében élõk kimagasló általános ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hulladékokról, és körükben továbbra is nagyfokú a bizalom az

ezek kezeléséért felelõs RHK Kft. szakmai
munkája iránt.
A megkérdezettek jelentõs része tudta, hogy a radioaktív hulladék egy részét
föld alatti tárolókban, egyes típusait acélhordókba csomagolva helyezik el, bizonyos fajtái pedig átmeneti tárolókban
várják, hogy végsõ helyükre kerüljenek.
Az NRHT környezetében élõk ugyancsak
tisztában vannak a radioaktív hulladékok
kezelésének folyamatával, és bizalmuk
töretlen az atomerõmûvi eredetû kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok
kezelésére szolgáló létesítmény, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló iránt is.
A közvélemény-kutatáshoz a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
tagtelepülésein, Bátaapáti, Bátaszék,
Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Ófalu
és Véménd lakosai közül az ott élõk létszámával arányosan, véletlenszerûen
választották ki a megkérdezetteket.
A válaszok alapján elmondható,
hogy a térségben élõk 94 százaléka tud,
illetve hallott arról, hogy Bátaapáti környékén radioaktívhulladék-tároló mûködik. A legtöbben azzal is tisztában
vannak, hogy Bátaapátiban kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot helyeznek el.
Szinte minden megkérdezett tudta,
hogy a radioaktív hulladék egy részét
föld alatti tárolókban, egyes típusait –
miután megszilárdultak – acélhordókba csomagolva helyezik el, bizonyos
fajtái pedig átmeneti tárolókban várják,
hogy végsõ helyükre kerüljenek. Örvendetes elõrelépés a két évvel ezelõtti felméréshez képest, hogy felére csökkent azok száma, akik úgy gondolják,
hogy a radioaktív hulladék egy részét
külföldre szállítják. Vagyis egyre többen tudják, hogy mind az EU-s, mind a
nemzetközi elõírások régóta tiltják ezt a
megoldást.
Az NRHT biztonságát a válaszadók
közel kétharmada négyes vagy ötös
osztályzattal értékelte, tehát a jelentõs
többség tisztában van azzal, hogy a lé-

tesítmény nem jelent veszélyt sem az
egészségre, sem a környezetre.
A kutatásban természetesen megkérdezték a helyieket a TETT-rõl is. A társulás ismertsége továbbra is kiemelkedõen magas, a válaszadók több mint 90
százaléka hallott már róla, ismeri tevékenységét. Jelentõs részük hitelesnek
tartja a társulás munkáját is, miközben
többen vannak azok is, akik saját önkormányzatuktól sokkal részletesebb, gyakoribb tájékoztatást igényelnek. A tájékoztatási tevékenységben a helybeliek
döntõ többsége leghitelesebb forrásnak
a helyi, regionális sajtót tekinti, bár közben az országos sajtó szerepe is nõtt az
elmúlt két év alatt.
A TETT Hírlapot a válaszadók közel
fele rendszeresen olvassa, és jelentõs
részük hasznosnak tartja az újságot.
Ugyanakkor megnõtt az országos média fontossága a helyiek körében, hitelesség, hasznosság szempontjából is,
viszont a környezetvédõk megítélése tovább romlott. A közérthetõséget illetõen a megkérdezettek ugyancsak a helyi médiumokat tartják a legtöbbre,
többségük ezért innen szerzi be ismereteit a tárolóval kapcsolatosan is.
Ugyanakkor a társulás tájékoztató tevékenységének újabb csatornáját, a TETT
Facebook oldalát a válaszadóknak csupán egytizede ismeri, miközben több
mint hatvan százalékuk használja a közösségi médiát. Vagyis e téren is van
még teendõ.
Örvendetes viszont az, hogy az
NRHT látogatóközpontja, kétéves mûködése alatt, komoly elismertséget vívott ki
a helyiek körében. A válaszadók kétharmada hallott a bemutató-teremrõl,
és mindazok jártak is már ott, akik meglátogatták a telephelyet. Közülük szinte
mindenki hasznosnak ítélte az ott kapott
tájékoztatást.
A kérdõíves módszerrel készült interjúk végén maguk a lakosok is tehettek föl
kérdéseket melyek megválaszolására a
következõ lapszámban kerül sor.
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MILITARY SURVIVAL RUN
– A verseny, amely óriásit „szól”!

PÁPA 250 fõ. Mindössszessen

ennyien mérhettik össze tudásuka
at. Idén 198
8-a
an indulttak
el. Az eddigi statissztikák szerintt 25-2
26% a pályátt hibáttla
anul teljjessíttõk aránya
a! Jelen
essettben talán nem közzhely a
közzhely, misszerintt a résszvéttel
a fonttoss.

2011 volt az az év, amikor a
Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület Magyarországon
elsõ alkalommal rendezte
meg ezt a sporteseményt kizárólag honvédelmi és rendvédelmi szervek állományainak. Akkor és azóta is a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér ad otthont a rendezvénynek. A tavalyi évtõl
kibõvítették a résztvevõi kört,
így téve lehetõvé a megmérettetést mások (külsõsök) számára is a kb. 12 km hosszú
pályán, mely hozzávetõlegesen 33 igazi akadállyal van
tarkítva. (Persze, ha az akadályok komplexitását nézzük,
már nem is ennyi ez a szám.)

Aki erre adja a fejét, annak tudnia kell megállás nélkül 15 km-t futni, 1 km-t úszni,
otthonosan kell mozognia kötélen (vízszintesen és függõlegesen is), nem szabad félnie
a magasban, elképesztõ (fizikai és mentális) erõvel, kitartással kell rendelkeznie. Elengedhetetlen továbbá hogy
bírja a saját testsúlyos gyakorlatokat, nem szabad kétségbe esnie ingoványos, sûrû náddal benõtt területen, és
az sem árt, ha jó a versenyzõ akadályfutásból, bár ez a
verseny korántsem csupán
az. Mindent összevetve: a
végrehajtás sikerességének
záloga az emelt szintû koordinációs, kondicionális és
technikai felkészültség.
A versenyzõk között ott
voltak kollégáink, így öregbítve az RHK Kft., illetõleg a
NRHT FBÕ hírnevét.
A résztvevõk egyéni idejükkel is versenybe szálltak
saját korcsoportbeli kategóri-

ájukban, ahol remek eredményekkel büszkélkedhettek,
melyek egyértelmûen és hûen tükrözik rendíthetetlenségüket. Dürvanger Károly,
Forrai Péter és Fülöp József
pedig csapatszinten is megmérettetett, és hibátlanul teljesítve a pályát, megszerezte
a nagyon is elõkelõ 7. helyet.
A csapat tagja: Csizovszki
Zoltán, Dürvánger Károly,
Forrai Péter, Forray Tibor, Fülöp József, Sebestyén Csaba
A csapat segítõi: Ferenczi
Sándor, Feró Krisztián
Ferenczi Sándor, a résztvevõk munkahelyi vezetõje a
versennyel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt év
tapasztalatainak átbeszélése
után, már január óta készülnek a megmérettetésre kihasználva mind az idõjárás,
mind pedig a Bátaapátiközeli erdõs területek terepi
viszontagságait, nem kevés
belsõ motivációval, illetve hivatástudattal a lelkükben. Ar-

ra a kérdésre, miszerint mi
volt az, ami átsegítette a versenyzõket az esetleges mélypontokon, elsõdlegesen megemlítette a csapattársakat, a
saját maguk legyõzése mellett a többiekért való „nem
feladást”. Ehhez párosult
még az elhivatottság, a jó értelemben vett büszkeség és
bizonyítási vágy. Kiemelte a
szervezõk és a rendezvény
lebonyolításában résztvevõk
profizmusát. A célba érkezés
után – ahogy ez számos helyen olvasható – általában a
„soha többet ilyet” gondolat
uralja a versenyzõket. Aztán
az eredményhirdetés, majd a
verseny minden pillanatára
kiterjedõ közös elemzés, a
csapat kollektív öröme ismét
ad annyi muníciót, amely egy
következõ, hasonló igénybevételt igénylõ küzdelemre
sarkall.
Az RHK Kft. tisztelettel gratulál mindannyiójuknak!
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Falunap, focikupa és Tûzoltónap
is színesítette a nyarat
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ÓFALU Programokban gazdag
volt a nyár Ófalun. Június 15-17.
között Antal napi búcsút tartottak. A már hagyományos falunapi programjuk idén is nagy
sikert aratott. Az elsõ napon az
élõzenei koncertek, a másodikon a hagyományos kulturális
programok voltak a fõszereplõk. Idén elsõ alkalommal hívtak sztárfellépõt, szombaton este a Sramlikings aratott nagy
sikert, a nagy esõ ellenére is
nagy volt az érdeklõdés irántuk. A vasárnap az ófalui sóskiflirõl, a sváb népi dalokról, zenékrõl szólt.
Június 30-án tartották meg a
település hagyományos focikupáját. Idén is Riegl Attila javára gyûjtöttek. A férfi hajdanán
a falu focicsapatát erõsítette,
ám egy baleset következtében
tolószékbe kényszerült, azóta
tartják meg az õ javára a környékbeli focicsapatokat megmozgató kupát. A rendezvény
a mérkõzéseket követõen eredményhirdetéssel, az érmek kiosztásával és közös vacsorával
zárult az ófalui Krebsbach Stadionban.
Az immár 14. Tûzoltónapot és

nemzetiségi tanösvényt, amely révén a településre érkezõk megismerkedhetnek a falu sváb lakosságának történetével, kultúrájával. A
tanösvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának támogatásával készült el, az
átadóünnepségen a szervezetet
Heinek Ottó elnök képviselte.
Tillmann Péter polgármester ki-

Sikeres volt
a Stiefolder Fesztivál
Nagy sikerrel zajlott le idén
is a fekedi Stiefolder Fesztivál, amelyet immár kilencedik alkalommal rendeztek
meg a Baranya megyei településen. A szakmai zsûri 94
mintát értékelt, melyeket elsõsorban helybõl és a környezõ településekrõl neveztek, de képviseltették magukat a Budapest környéki sváb
területek is. Az elsõ helyezés
helyben maradt, Schrempf
József érdemelte ki, másodikként szintén fekedi nevezõ, Merkl Róbert végzett (õ
nyerte meg a közönségdíjat
is), a harmadik pedig Varga
Sándor lett Pécsváradról.

Vis maior esemény
történt a nyár elején

4. Önkéntes Tûzoltó Egyesületek
Találkozóját július 14-én tartották
meg. Reggeltõl estig színes programok várták az érdeklõdõket,
többek között mentési és kutyás
bemutató, gyermekszínház, habparti, kulturális mûsor és bál is
szerepelt a kínálatban. A gyerekeket agyagozás, arcfestés, csil-

lámtetoválás, füst sátor, körhinta,
vizes játékok, íjászat, trambulin
és légvár várta. A fõzõverseny
iránt is nagy volt az érdeklõdés,
több mint 20 nevezõvel számolhattak a szervezõk. A zsûri megítélése szerint a legjobb étket Dósa Ernõ készítette. Mindezek után
este bállal zárták a napot.

Átadták a nemzetiségi tanösvényt
FEKED Júniusban adták át a német

KISHÍREK FEKEDRÕL

emelte, a nyolc, kétnyelvû felirattal ellátott tábla elkészültét komoly, hazai és külföldi levéltárakban is végzett kutatómunka elõzte meg, olyan információkat hordoznak magukon, amelyek még
az itt élõk számára is újdonságot
jelentenek. A táblák vezetõ motívuma a fa, onnantól kezdve, hogy
milyen szerepe volt ennek az
alapanyagnak a helybeliek életében, egészen a családfákig
átvezetve a szálat. A megvalósulásért köszönet illeti többek között dr. Erb Mária
egyetemi docenst (germanisztika), aki a kutatómunkát
végezte, valamint a faluból
Peck Tibornét, aki szintén rengeteg idõt és energiát fektetett az elõkészítõ munkákba.

Vis maior pályázatot adott
be a fekedi önkormányzat,
mivel a június elején a településre zúduló jelentõs
mennyiségû csapadék lemosta a hegyoldalakat. A
helyreállítási munkákra mintegy 10 millió forintos támogatási igényt nyújtottak be.
Tillmann Péter polgármester
elmondta, visszatérõ problémáról van szó, amelynek
megoldására kidolgoztak
egy tervet. Ennek keretében
már megvásároltak a környezõ domboldalakon néhány mûvelés alatt álló területet, amelyeken legelõket
alakítanak ki.

Ismét pályáznak
a szennyvízelvezetõ
hálózat kialakítására

ÓFALU A település önkor-

mányzata gratulál és sok
boldogságot kíván BíróBiszak Tímeának, a TETT
Hírlap tudósítójának házasságkötése alkalmából.

Pályázatot adott be a fekedi
önkormányzat a szennyvízelvezetés megoldására. Ennek keretében a faluban kialakítanák a szennyvízvezeték hálózatot, valamint építenének egy szennyvíztisztító
mûvet is. A maximális keretösszegre, 155 millió forintra
nyújtották be támogatási igényüket. A lakosság több mint
90 százaléka jelezte csatlakozási igényét.

2018. augusztus

Remek hangulatban zajlott le a cikói falunap
CIKÓ A jó hangulatnak még az

esõ sem szabhatott gátat a
nemrég megtartott cikói falunapon. A nap folyamán meg
lehetett tekinteni a helyi alkotók
mûveit, illetve gyógynövényeket ismerhettek meg és kézmû-

ves sajtokat kóstolhattak az érdeklõdõk. A gyerekeket légvár,
trambulin, csillám- és hennatetoválás várta, valamint népi játékok és fafaragás Erzsi nénivel
és Józsi bácsival. Az önkormányzat mindenkit vendégül

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

látott vacsorára. A vegyes pörköltet Bíró Ferenc és csapata
készítette. A kulturális mûsorban a Cikói Hagyományõrzõ
Egyesület elõadását, a Hidasi
Néptánc Egyesület mûsorát, a
Szöcske Akrobatikus Rock and

Roll Klub és az Aprónép Tánccsoport bemutatóját láthatta a
publikum. Sztárvendégként
elõbb a Sramlikings, majd
Solymos Tóni lépett fel. Az esti
utcabálban Lovász Krisztián
Keybi szolgáltatta a zenét.

Nagy munkák zajlanak a faluban
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CIKÓ Körülbelül kétmillió forintot költött a település az óvoda felújításra. Ebbõl

az összegbõl a nevelési év kezdetére elkészül a festés, a nyílászárók cseréje, illetve
a parketta csiszolása és lakkozása. A finanszírozást TETT-forrásból tudják
megoldani.
Ugyancsak TETT-támogatásból fordítottak négymillió forintot arra, hogy új
helyre költöztessék a könyvtárat. A korábbi helyszínen — a mûvelõdési ház
alagsorában — rendszeresen beázás okozott problémát, az új, tágasabb helyen
viszont ettõl nem kell tartani. Az önkormányzati épületben eddig kocsma
mûködött, ám a bérlõ visszaadta azt, és nem volt vállalkozó, aki tovább
üzemeltette volna, így új funkciót kapott.

Kerítést, kilátót, támfalat építenek, rendezvénytermet alakítanak ki
BÁTAAPÁTI Jelentõs beruházá-

sokat hajt végre idén is Bátaapáti
a TETT támogatás településre
esõ részébõl. Darabos Józsefné
polgármester elmondta, a munkák folyamatosan zajlanak. Többek között 12 méteres kilátót építenek a község közelében, amely
reményeik szerint a helyi lakosság mellett a faluba érkezõ turistákat is kiszolgálja majd. Az építmény várhatóan októberre készül el a hozzá vezetõ vápás úttal együtt. Az óvodánál tavaly elkezdték, idén pedig folytatják a
támfal építését.
Az Ady utcában ugyancsak
idén kerül sor az árok mederrendezésére és uszadék fogó építésére. A hosszadalmas engedélye-

zési eljárás miatt jövõre folytatódik a munka az átereszek átmérõjének megfelelõ méretre való
bõvítésével és hordalékfogó építésével.
Az Apponyi Kúriában is fejlesztést hajtanak végre, rendezvénytermet alakítanak ki, ezzel
70-80 fõre emelve a befogadóképességet. Hat önkormányzati
lakás közül egyet teljesen felújítottak, egynél pedig új kerítést
építettek.
Mivel a belterületi utak felújítására kiírt pályázaton sajnos nem
nyertek, ezért önerõbõl valósítják
meg a Petõfi utcai buszforduló
aszfaltozását és ugyanebben az
utcában a 8 – 14. házszámok elõtt
zárt csatornát építenek.

TETT HÍRLAP
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Pályázati és TETT-támogatásból fejlesztenek
Sikeress pályázzatok és a TETTtámoga
atáss tesszi lehettõvé, hogy
idén is jelenttõss fejjlessztéssekett
ha
ajtsana
ak végre Véménden.
VÉMÉND Kisebb volumenû be-

ruházás volt ugyan, de az idõsek otthona lakóinak komfortérzetét nagyban növeli az épület
elõtt kialakított fedett beálló – tudatta Barta Erzsébet polgármester. Ehhez a fejlesztéshez TETTes forrást használtak fel.
Nagyobb volumenû felújítást teszt lehetõvé a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program keretében elnyert 62
millió forintos támogatás, amelyet önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítésére fordítanak. Az összeg érinti az idõsek otthonát is, akárcsak az iskola, az orvosi rendelõ és a polgármesteri hivatal épületét, melyek tetõszerkezetén napelemeket helyeznek el, egyúttal az orvosi rendelõ és szolgálati lakás

hõszigetelését, valamint fûtéskorszerûsítését, akadálymentesítését is megoldják.
Várhatóan hamarosan több utcában is megújulnak
majd a járdák. A
Belügyminisztérium
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán nyertek támogatást: az
állam az összesen 12 millió forintos kivitelezési költséghez 75
százalékban járul hozzá. A beruházás érinti az Ady Endre
utca bal oldali járdaszakaszát,
amelyen a helyenként balesetveszélyessé vált a burkolatot
térkõre cserélnék. A Zrínyi Miklós utcában szintén a bal oldali járdasáv esik át rekonstrukción. Itt különösen indokolja a beavatkozást, hogy egy jelentõs

forgalmú területrõl van szó. A
Szabadság tér körforgalom és
polgármesteri hivatal közötti részen is dolgoznak majd, ahol
töredezett a burkolat. Továbbá
a Munkácsy utca jelenleg zúzottköves, nehezen belátható
kanyarulatát szeretnék rendezni, betonburkolattal ellátni.
Az óvoda fejlesztésére mintegy 600 ezer forintnyi támogatást nyertek a Magyarországi
Németek Országos Önkor-

mányzatán keresztül
a német belügyminisztériumtól.
A
pénzbõl irodai berendezéseket – hifi tornyot, számítógépet,
monitort, hangfalat és
nyomtatót, valamint a
munkához szükséges
szoftvereket – szereznek be.
A Digitális Jólét
Program keretében
az önkormányzat
épületében, annak kistermében
teszik elérhetõvé az internet
szolgáltatást a lakosság azon
része számára, akinek ez az otthonában nem adott. Ehhez három laptopot és két tabletet, valamint egy projektort kapnak.
A világháborús emlékmûvek
felújítására kiírt pályázaton szintén sikerrel jártak, így 100-100
ezer forintot fordíthatnak a település temetõjében található öt
hadisír helyreállítására.

Republik koncerttel koronázták meg
a Város Napja programsorozatát
BÁTASZÉK Kétnapos program-

sorozattal ünnepelték a Város
Napját Bátaszéken. A rendezvényfolyam pénteken a Városháza házasságkötõ termében
ünnepi testületi üléssel kezdõdött, melyen a jelenlévõk múltat
idézõ és a sikeres jövõben bízó
beszédeket hallhattak elõször
dr. Bozsolik Róbert polgármestertõl, majd Horváth István országgyûlési képviselõtõl.
Ezt követõen adták át a
Nagyboldogasszony Plébániatemplom elõtt felállított, fából
készült Bátaszék feliratot, amely
az önkormányzat reménye
szerint a város egyik látnivalójaként turistacsalogató lesz, és a
település jelképévé válik majd.
A folytatásban a Keresztély
Gyula Városi Könyvtárban
megnyitották a Bátaszéki arcképcsarnok címû kiállítást, ahol

TETT
Hírlap

Dirty Slippers, majd a Jazztelen
három fõs formáció. Az est vitathatatlanul legnagyobb sztárja,
a Republik pedig elsöprõ és fergeteges élõ koncertet adott. Természetesen a gyermekek vidámparki játszótéren szórakozhattak
és számos kirakodós, kézmûves

Bátaszékhez kötõdõ híres embereket mutattak be. Az est zárásaként a Kanizsai Dorottya
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola Aulájában Pintér Gabriella dal- és áriaestjét
hallhatták a zeneszeretõk.
Szombaton a Piac téren felállított nagyszínpadon délután helyi és környékbeli csoportok adtak mûsort, majd a Petõfi Sándor

Mûvelõdési Házba várták a kicsiket és családjukat a „Bolondvár” címû bábszínházi elõadásra. Ezt követték a zenekarok, a

és helyi termelõ is kínálta portékáit. Az ünnepségsorozat hajnalig tartó Retro Discóval zárult.
Szöveg és fotó: bataszek.hu

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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