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Lezárta az évet a társulás

TETT A társulás december 4-én tartotta meg évzáró ülését. Darabos Józsefné elnök, a házigazda Bátaapáti polgármestere

beszámolója szerint a szervezet minden szerződésben vállalt szakmai feladatát teljesítette, és a lakossági tájékoztatásnak

maradéktalanul eleget tett, az eddig rendelkezésükre álló pénzből jól gazdálkodtak. 2. OLDAL
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Minden KKedves oolvasónknak ssikerekben ggazdag
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Mozgalmas volt az 
év vége a TETT 

tagtelepüléseinek
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TETT GMF (Nukleáris Létesítmé-
nyek közelében található Európai
Önkormányzatok Csoportja) kon-
ferencián vettek részt a TETT tele-
pülések képviselõi november má-
sodik hetében a Nemzetközi Atom-
energiai Ügynökség székházában,
Bécsben. Magyarországot négy
társulásból 30 résztvevõ képvisel-
te. A meghívottak több mint 20 elõ-
adást hallgattak meg 23 ország
radioaktívhulladék-kezelési gya-
korlatáról és programjáról. A talál-
kozó kitûnõ lehetõséget biztosított
a széleskörû nemzetközi tapaszta-
latcserére – hangsúlyozta Dara-
bos Józsefné, a TETT elnöke. Tájé-
koztatása szerint Dohóczki Csaba,
a GMF alelnöke, a Paksi Atomerõ-
mû kommunikációs csoportvezetõ-
je elõadásában a Magyarorszá-
gon üzemelõ létesítmények –
atomerõmû, mûködõ hulladéktá-
rolók, illetve a még kutatási fázis-
ban levõ nagy aktivitású hulladék-
tároló – köré szervezõdött ellenõr-
zési és információs társulások mun-
káját mutatta be. Részletesen kitért

a hatékony kommunikációs eszkö-
zök és csatornák ismertetésére, va-
lamint a lakossági bizalom kialakí-
tásához és fenntartásához szüksé-
ges együttmûködési feladatok és
gyakorlatok bemutatására.

November 29-én a TETT tele-
püléseinek polgármesterei szakmai
látogatáson jártak Bodán, ahol Ko-
vács Gyõzõ, a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Ellenõrzési
és Településfejlesztési Önkormány-
zati Társulás (NYMTIT) elnöke
adott tájékoztatást a küldöttségnek
a térségben zajló kutatásról. Az ed-
digi eredmények biztatóak, ha
minden a tervek szerint alakul, ak-
kor a Baranya megyei Boda kör-
nyéke is esélyes lehet arra, hogy a
nagy aktivitású radioaktív hulladé-
kot befogadó mélységi geológiai
tároló helyszíne legyen. Itt, a Nyu-
gat-Mecsekben ugyanis kiváló víz-
záró tulajdonságokkal rendelkezõ
agyagkõ található.

November 30-án a társulás La-
kossági Ellenõrzõ Csoportja szak-
mai látogatást tett Kalocsára, a

TEIT látogatóközpontba, valamint
Bálint József, a város polgármes-
tere is fogadta õket.

A társulás december 4-én tar-
totta meg évzáró ülését. Darabos
Józsefné elnök, a házigazda
Bátaapáti polgármesterének be-
számolója szerint a szervezet min-
den szerzõdésben vállalt szakmai
feladatát teljesítette, és a lakossá-
gi tájékoztatásnak maradéktalanul
eleget tett, az eddig rendelkezé-
sükre álló pénzbõl jól gazdálkod-
tak. Bagdy László, a Lakossági El-
lenõrzõ Csoport (LECS) szakmai
vezetõje tájékoztatta a polgármes-
tereket, hogy jelenleg nem szállíta-
nak kis és közepes aktivitású ra-
dioaktív hulladékot az NRHT-ba
az új technológiára való áttérés
miatt, így most ilyen jellegû ellen-
õrzést nem végeznek. Arról is szó

esett, hogy a csoportot Metzné Dr.
Darabos Orsolya vezeti, ugyanis õ
lett a tíz év után elköszönõ Kardos
Zsuzsanna utóda. Az év során új
ellenõröket is képeztek.

Mindent összevetve a 2018-as
mozgalmas évet is sikeresen zárta
a társulás – értékelte az esztendõt
Darabos Józsefné. Hozzátette túl
azon, hogy a TETT megvalósította
a legfõbb feladatát, és több kom-
munikációs csatornán keresztül in-
formációval látta el a lakosságot a
Nemzeti Radioaktívhulladék-táro-
lóban zajló munkákról, valamint
az ahhoz kapcsolódó folyamatok-
ról, számos közösségépítõ progra-
mot, beruházást valósítottak meg a
tagtelepülései. Egyúttal megkö-
szönte mindazok közremûködését,
akik az év során segítették a társu-
lás munkáját.

BÁTAAPÁTI Az év végére Bátaapátiban is el-
készültek a jelentõs költségigényû beruházá-
sok: rendezvénytermet alakítottak ki az
Apponyi Kúriában, zárt csatornát építettek a
Petõfi utcában, a közösségi háznál gépkocsi
beállót alakítottak ki, a Petõfi utcában megépí-
tették az önkormányzati bérlakás és varroda
gépkocsi bejáróját, a ravatalozón ajtót és füg-
gönyöket cseréltek, elkészült a kilátóhoz veze-

tõ vápás út és a parkoló, valamint folyamat-
ban van a Köves és a Hutai patak vízrende-
zési terve.
A nyugdíjasok ünnepsége december 20-án
lesz. Meleg étellel, valamint az óvodások, az
iskolások és a helyi táncegyesület mûsoraival
köszöntik õket – tájékoztatott Darabos
Józsefné polgármester.
Az ünnepekhez kapcsolódóan az idõsek há-

romezer forintot kapnak. A három év alatti
gyermekek 4200, az óvodások 4400, az ál-
talános iskolások 5100, a nappali tagozaton
tanuló fiatalok pedig 5500 forint kapnak. A
Mindenki karácsonyát december 21-én rende-
zik meg, ahol a gyermekek 850 forint értékû
ajándékcsomagot kapnak, továbbá minden
család átvehet egy háromezer forint értékû
élelmiszercsomagot.

FFoottóó:: BBeekküüllddöötttt kkéépp
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ÓFALU Mintegy két évtizedes munkásságával
elnyerte a kiváló szolgálat díjat a Baranya Me-
gyei Falugondnokok Egyesületének 2018. évi
pályázatán Jung János, Ófalu falugondnoka. A
kitüntetõ oklevelet Szigetváron vehette át, a fa-
lugondnoki szolgálat megyei szervezetének év-
záró közgyûlésén. A díjra Bechli Erzsébet polgár-
mester terjesztette fel, ezzel is méltatva a nyug-
díjba vonulás elõtt álló kolléga tevékenységét,
különös tekintettel arra, hogy nem jelentett szá-
mára gondot a település kétnyelvûsége sem.

******
Közmeghallgatást tartott nemrég Ófalu veze-
tése. Az alkalmon a falu lakossága meghallgat-
hatta a települési, valamint a német nemzetisé-
gi önkormányzat éves beszámolóját, továbbá
megismerhette dr. Écsi Juditot, aki november el-
seje óta látja el az aljegyzõi feladatokat. Ezen
felül a TETT részérõl Bagdy László, a Lakossá-
gi Ellenõrzõ Csoport képviselõje tájékoztatta a
megjelenteket.

******
Bechli Erzsébet polgármester elmondta, az el-
múlt évben a TETT településre esõ támogatás-

részébõl jelentõs felújításokat hajtottak végre a
tavaly ugyancsak a társulási támogatásból meg-
vásárolt ingatlanon, amelybõl „fecskeházat” sze-
retnének kialakítani, olyan fiatal család számá-
ra, amely a településen képzeli el jövõjét, de át-
menetileg nem jut saját otthonhoz. Ezen felül
egy további ingatlant is vásároltak, amelyet kö-

zösségi célra szeretnének majd
használni.

******
Az adventi idõszak Ófalun is
mozgalmasan telt – tudatta Bíró-
Biszak Tímea, az önkormányzat
munkatársa. Többek között tar-
tottak karácsonyi „barkács dél-
utánt”, ahol különféle díszeket ké-
szítettek Jager Andrea és
Meggyesiné Huszár Bernadett
segítségével, majd mézeskalá-
csot sütöttek Szitó Magdolnával.
A gyerekeket Mikulás napja al-
kalmából – idén elsõ alkalommal
– egy kis mûsorral várták.  Elõször
szervezték meg az Adventi Dísz-
ben Ófalu házai címû progra-

mot, melynek keretében az ünnepvárás minden
napján egy-egy ház ablakát díszítették fel az az-
napi dátum feltüntetésével a lakók. Így különle-
ges adventi naptárat kaptak. A Mindenki kará-
csonyán az óvodások és az iskolások mutatták
be színvonalas mûsorukat, majd a megjelente-
ket megvendégelték a szervezõk.

CIKÓ Ünnepélyes keretek között
december 7-én adták át az új hely-
re költözött cikói könyvtárat. Mint-
egy hárommillió forintos pályáza-
ti támogatásnak – Bakó Józsefné
jegyzõ írta meg a beadványt –,
valamint négymillió forintos TETT
forrásnak és önerõnek köszönhe-
tõen kerülhetett méltó körülmények
közé a könyvállomány, amelynek
eddig a mûvelõdési ház alagsora
adott otthont. A probléma az volt,
hogy a régi helyet többször is el-
öntötte a víz, így az kiadványok je-
lentõs része kárba veszett.

Haures Csaba polgármester el-
mondta, a mostani hely önkor-
mányzati tulajdonban van, koráb-
ban presszó üzemelt benne. A ven-
déglátóegység azonban meg-
szûnt, így az ingatlanrész megüre-
sedett. Méltatlan állapotban volt,
de az önkormányzat helyrehozat-
ta, az elnyert pályázati forrás pe-
dig új bútorok, eszközök beszer-
zését tette lehetõvé. Az átadott, de-
koratív, minden igényt kielégítõ
könyvtárhelyiség nem csak a köl-
csönözni, olvasni vágyókat várja,
hanem a község vezetésének a
szélesebb körû hasznosításra is
vannak tervei, például informáci-
ós pontot hoznak létre, számítógé-
pes, digitális tanfolyamot is szeret-
nének szervezni.

Csankó Mária, a megyei
könyvtár munkatársa elmondta,
Cikó része a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszernek. Ennek kö-

szönhetõen a mintegy 3000 dara-
bos, immár elektronikusan is fel-
dolgozott könyvállomány folya-
matosan újul, cserélõdik. Továbbá
a beiratkozók számára az Illyés
Gyula megyei könyvtár teljes állo-
mánya elérhetõ, néhány napon
belül kézhez kapják az onnan köl-
csönözni kívánt könyveket. Hang-
súlyozta, a faluban élõknek érde-
mesebb beiratkozniuk helyben, hi-
szen számukra ingyenes a szolgál-
tatás. Ezen kívül rendezvények
szervezésével is színesítik a könyv-
tári programokat.

A szakember bepillantást adott
a cikói bibliotéka kalandos történe-
tébe is. Elsõ emléke, hogy új német
könyveket hoztak ki a településre,
a könyvtárban dobozban tették le
õket. Néhány napra úgy marad-
tak, a könyvtár zárva egy ablak
pedig nyitva volt, majd amikor a
helyi könyvtáros legközelebb le-
ment az alagsorba, azt látta, hogy
egy anyamacska a vadonatúj ki-
adványok tetejére fialt. Legköze-
lebb a 2000-es évek elején szak-
felügyelõként látogatott ki, akkor
volt az elsõ vízbetörés az alagsor-
ban, ahol emiatt óriási káosz ural-
kodott. 2004-ben a kistérségi ellá-
tás keretében Bonyhádhoz került a
könyvtár, ez idõ alatt érte a máso-
dik vízbetörés, amely miatt az ál-
lomány fele odaveszett. 

Remélhetõleg új helyén már
zökkenõmentes lesz a könyvtár
üzemelése.

TETT ttámogatásból vvalósult mmeg
Szintén TETT támogatásból újult meg Cikón a Petõfi utca felsõ része.
Mintegy 160 méteres szakasz kapott új ágyazatot és betonburkolatot.
Ennek összköltsége 13 millió forint, amibõl 8 millió forintot finanszíro-
zott társulási forrásból a település.
Ugyancsak a társulási támogatási keretbõl fordított az önkormányzat
mintegy kétmillió forintot az óvoda felújításra. Elkészült a festés, a nyí-
lászárók cseréje, illetve a parketta csiszolása és lakkozása.

Új helyen várja a falu
lakóit a cikói könyvtár
Új helyen várja a falu
lakóit a cikói könyvtár

Kiváló szolgálat, közmeghallgatás, ünnepi programok
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Ön hogyan viszonyul ahhoz a kel-
lemes (már-már túlontúl higgadt)
hanghoz, amely a legnagyobb
megnyugvással közli a GPS-bõl: új-
ratervezés – magyarul: módosítani
kell a korábban megtervezett útvo-
nalat ahhoz, hogy megérkezzünk
célunkhoz. Egy kissé tekervényesebb
lesz az út, esetleg hosszabb ideig
tart, még az is lehet, hogy vissza is
kell fordulnunk ahhoz, hogy rátalál-
junk a helyes irányra, a lényeg en-
nek ellenére az, hogy odataláljunk,
ahová elindultunk. Valahogy így
van ez az RHK Kft. életében is, a rá-
bízott teendõk megvalósítása kap-
csán.

A Társaságot a Kormány nevé-
ben az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) fõigazgatója alapítot-
ta. 2018. június 1-jén „megszületett”
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kht., és a célirányos munka innentõl
kezdve már jól meghatározott és át-
látható törvényes keretek között foly-
hatott. A cég alapfeladataként a ra-
dioaktív hulladékok elhelyezésével,
a kiégett üzemanyag átmeneti táro-
lásával és végleges elhelyezésével,
a tárolók üzemeltetésével, illetve a
vonatkozó beruházások bonyolítá-
sával, valamint a nukleáris létesít-
mények leszerelésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása, végrehaj-
tatása volt megjelölve, melyek el-
végzése az ún. atomtörvényben fog-
laltak szerint nemzeti érdek. 

Immáron 20 éve tartja kulcsfon-
tosságúnak a (ma már) Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú
Nonprofit Kft., hogy megfeleljen az
érvényben levõ szabályozásoknak,
illetõleg a kor színvonala által meg-
követelt tudományos, mûszaki és

egyéb elvárásoknak. A cég mind-
máig elkötelezett abban, hogy te-
vékenysége révén a radioaktív hul-
ladékok kezelésével eredményesen
foglalkozó nemzetközi szervezetek
között is megállja a helyét. Az elõb-
biek nagymértékben hozzájárulnak
az eddigi eredményekhez, valamint
általuk a nukleáris technika alkal-
mazása átláthatóbb, és ily módon
elfogadhatóbbá válik évrõl évre.

“Amit ma teszünk, döntés arról,
hogy milyen lesz a világ holnap.” –
ezzel a Marié von Ebner-
Eschenbach idézettel indította Dr.
Kereki Ferenc gondolatait. Az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta,
ez a mondat számára hûen tükrözi
a cég hitvallását. A Társaság élére
kerülésekor és ma is úgy hiszi, hogy
minden emberi kapcsolat és kom-
munikáció forrása – bármily furcsán
is hangzik – a vita. Hangsúlyozta,
hogy a totális véleményazonosság
és a konfrontációtól való félelem le-
het, hogy biztonságosabbnak tûnik,
ugyanakkor azt is eredményezi,
hogy bizonyosan kismértékû lesz a
változásra, az eredményességre va-
ló képesség. Összességében tehát
a vitamentesség bár ideálisabbnak
tûnhet, mégis sérülékenyebb lesz ál-
tala a hosszú távú együttgondolko-
dás, a feladatok közös megoldása.
Kiemelte, a Társaság dolgozói mint
nukleáris technikát alkalmazó szak-
emberek, lelkiismeretesen gondol-
kodnak és cselekszenek mind a kör-
nyezet, mind pedig a jövõ generá-
ciók védelme, terheik csökkentése
érdekében. Igyekeznek megterem-
teni és hosszútávon megõrizni a tár-
sadalmi bizalmat, amely csak õszin-
te és nyílt tájékoztatással érhetõ el.

20 éves az RHK Kft.,  
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boldog születésnapot!

Beszélt az ügyvezetõ igazgató ar-
ról is, hogy a 20 év ezen szakma
berkein belül nem olyan hosszú idõ,
s hozzátette, abban látja munkája
szépségét, hogy a radioaktív hulla-
dékok elhelyezése már a végleges-
ség igényével fogalmazódik meg, s
ezért egy olyan hosszú és összetett
feladatsor megoldása kezdõdött
meg, amely átível a következõ év-
századokba is, melyhez a szakmai
felkészültség mellett elengedhetet-
len az eltökéltség és a felelõs gon-
dolkodás. Végezetül hozzátette,
hogy a szakmai sikerek mögött – jól
tudja – számtalan erõfeszítés és ke-
mény munka áll munkatársai részé-
rõl, melyet ezúton is megköszönt.

Minden vállalkozás, vállalat fej-
lõdik az élete során, és ehhez a fej-
lõdéshez alkalmazkodnia kell min-
den szegmensének. A világ és ve-
le együtt a cég életének változásai
miatt elõbb-utóbb eljön az idõ az
arculatváltásra. Az RHK Kft. meg-
alakulásának 20. évfordulója al-
kalmából erre készül, mellyel töb-
bek között változik a szlogen és a
vállalat vizuális identitása is. Honti
Gabriella osztályvezetõ felel az
RHK Kft. kommunikációjáért, így
feladatait gyarapítja ez a program
is, õ a következõképpen beszélt ró-
la. Bár személy szerint azt vallom,
hogy a legbeszédesebb kommuni-
káció, ami megadatott nekünk nem
a szó, hanem a tekintet, kommuni-
kációs osztályvezetõként azért be
kell látnom, hogy a szavak ereje
sem elhanyagolható. Nagyon fon-
tos egy társadalmilag ilyen kényes
téma kapcsán, hogy mindenki szá-
mára érthetõen beszéljünk, írjunk s
tegyük mindezt úgy, hogy a szak-

maiság ne csorbuljon. Az RHK Kft.
eddig is ezen az úton járt, ugyan-
akkor egyetértésben a cégvezetés-
sel úgy gondoltuk, ha alapjainkat,
célkitûzéseinket tekintve nem is, de
meg kell újulnunk, s ez a változás
a kommunikáción, a kommunikáci-
ós eszközökön mutatkozik majd
meg legszembetûnõbben. A fel-
adat – még ha egyszerûnek is tû-
nik – igazán szerteágazó és bo-
nyolult, de látom benne azt a szak-
mai kihívást, amely ösztönzõleg hat
rám. Alkotásként tekintek a projekt-
re, amelyben tetten érhetõ a csa-
patom gondolkodásmódja, techni-
kai tudása és érzelmei, és túl eze-
ken, ez az egész arra szolgál, hogy
a „legigazabb” módon bemutassa
a cég egy részét vagy egészét egy
mással nem összetéveszthetõ han-
gulatot teremtve. A témákat mi tölt-
jük meg élettel, az élmény pedig a
befogadóval folytatott kommuni-
káció révén jön majd létre. Õszin-
tén remélem, hogy a forma és a
tartalom mindenkinek megelége-
dettségére szolgál majd, s szüle-
tésnapi ajándékként sem lesz utol-
só…

  

Az RHK Kft. és a Tett Társulás közöt-
ti szoros, gyümölcsözõ együttmûkö-
dés immáron hosszú évek óta fenn-
áll. A partnerségen alapuló kapcso-
lat elengedhetetlen eleme az õszin-
te párbeszéd, mely jellemzi a Társu-
lásunk és az RHK Kft. viszonyát. To-
vábbi sok sikert kívánok az elkövet-
kezõ évtizedekre is! – tájékoztatta
lapunkat Darabos Józsefné, a TETT
elnök asszonya.
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MÓRÁGY Döcögõsen kezdõdött az
év, a második félév viszont annál
mozgalmasabbra sikerült – mondta
évösszegzõjében Glöckner Henrik,
Mórágy polgármestere. Hozzátette,
a fejlesztéseik jelentõs részét a TETT
támogatásra alapozták, és amíg nem
történt meg az ehhez kapcsolódó
szerzõdés aláírása, nem indíthatták
el a beruházásokat.

Mostanra viszont már elkészültek
a fejlesztések, amelyekhez sok eset-
ben jelentõs pályázati támogatást is
nyertek. A Szabadság utcában jár-
dákat építettek pályázati, illetve TETT
forrásból. Ugyancsak társulási támo-
gatásból épülhetett meg a
kismórágyi járdaszakasz, ebbõl ala-
kítottak ki a Gránit Fogadónál grille-
zõt, bográcsozót, valamint oldották
meg a konyha fûtését, illetve rendez-
ték a forrás környékét. Megújulha-
tott az Alsónánai utca burkolata, va-
lamint az Alkotmány utcai szolgálati
lakás is. Pályázatot nyújtottak be a
könyvtár felújítására, sikerrel jártak,

így az olvasni
vágyók, illetve a
könyvtári prog-
ramok résztve-
või sokkal szebb
körülmények kö-
zött vehetik
igénybe a szol-
gáltatásokat. A
Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes nagyobb, felújított
helyiségbe költözhetett, amelyben
jobban elférnek sikeres pályázataik-
nak köszönhetõen gyarapodott hol-
mijaik, eszközeik. Önkormányzati for-
rásból szereltek fel közvilágítási lám-

patesteket a Szabadság, va-
lamint az Alsónánai utcában.
A kõbányába tervezett beru-
házás viszont csak részben
valósulhatott meg. Õsszel el-
készültek a parkolók, ám a
szabadtéri színpad a célra
beadott LEADER pályázat el-
bírálásának hiányában nem
épülhetett meg.

A polgármester az évet
értékelve elmondta, megíté-
lése szerint az önkormányzat
jól dolgozott, hiszen idén is
tudtak fejleszteni, ugyanak-

kor hiányérzete is van, mivel rajtuk kí-
vül álló okokból minden tervüket nem
sikerült megvalósítaniuk. Elõttük álló
feladatnak jelölte meg a mûvelõdé-
si ház épületének felújítását, ami szin-
tén pályázati lehetõség függvénye,
valamint a temetõ rendbetételét is.

Kivitelezésekben gazdag
volt a második félév

MÕCSÉNYI 
HÍREK 

MŐCSÉNY A helyi könyvtár
vezetõje, Kolozsváriné Patai
Klaudia és a falubeli anyu-
kák szervezésében Mõ-
csényben is megemlékeztek
Szent Márton ünnepérõl. Az
alkalomra felvonulást szer-
veztek, amelyen fiatal szü-
lõk és gyerekek vettek részt
szép számmal. Lámpások-
kal felszerelkezve bejárták
a település utcáit, majd for-
ralt bor, illetve tea mellett töl-
tötték kellemesen az idõt.   

******
December hatodikán tartot-
ták meg a település Mikulás
napi ünnepségét a mûvelõ-
dési házban. Itt a Télapó
minden kisgyermeknek (4.
osztályos korig) csomagot
adott. December 13-án ke-
rült sor a Mindenki karácso-
nya címû rendezvényre,
amelyen a cikói iskolások és
a Csillag Musical Társulat
ünnepi mûsorát tekinthették
meg a résztvevõk, akiket töl-
tött káposztával is megven-
dégeltek. Az ünnepek alkal-
mából az önkormányzat a
falu nyugdíjasainak 5000
forint értékben vásárlási
utalványt, a kisgyerekeknek
6 éves korig 3000, az isko-
lásoknak pedig egyetemig
bezárólag 5000 forint támo-
gatást juttatott.

******
Krachun Elemér polgármes-
ter elmondta, lezárási fázi-
sához érkezett az önkor-
mányzat, valamint az orvosi
rendelõ épületének TOP pá-
lyázati forrásból megvaló-
sult energetikai korszerûsíté-
se, felújítása, várhatóan ja-
nuárban visszaköltözhetnek
majd a hivatal dolgozói az
épületbe és az orvosi rende-
lõben is jobb körülmények
fogadják majd a betegeket.

******
TETT támogatásból valósul-
hatott meg a Béke utca fel-
színi vízelvezetésének felújí-
tása. Ez magában foglalta
az árkok tisztítását, ahol
szükséges volt ott a beton-
burkolattal való ellátását
vagy a burkolat felújítását.
Ezen felül hidakat is helyre-
állítottak, illetve közel
kétkilométeres szakaszon
rendezték a padkát. A Ró-
zsadomb és az Ifjúság utca
közötti részen járda készült,
és 25 méteren korlátot is épí-
tettek.

Lezárta az évet a klub
MŐCSÉNY Évzáró összejövetelét tartotta meg november végén a
mõcsényi nyugdíjas klub, összegezték az elmúlt évet, valamint köszön-
tötték az Erzsébeteket, Katalinokat. A vacsorát Krachun Elemér polgár-
mester is megtisztelte jelenlétével.

Csobot Szilveszterné, a
klub vezetõje elmondta, sa-
ját rendezvényeik mellett
idén is részt vettek a falu
programjain, így hozzájárul-
tak a gyermeknap, a majális
lebonyolításához. Idén is két-
szer voltak színházban, leg-
utóbb Bonyhádon nézték
meg a Tökéletes szerelem cí-
mû darabot. Bár lezárták az
évet, még nem fejezték be a
munkát, hiszen ott voltak a
faluban a Mindenki karácsonyán, ahol töltött káposztát fõztek a részt-
vevõknek. Jövõre márciusban jönnek majd össze elõször nõnapi ren-
dezvényük alkalmával. Tervezik, hogy akárcsak idén, 2019-ben is pá-
lyáznak a falu rendezvényeinek támogatására a Völgységi Önkor-
mányzatok Társulásához, ugyanakkor továbbra is gondozzák a keze-
lésükben levõ helytörténeti gyûjtemény állományát.

Tevékenységükkel
támogatják 
a települést

MŐCSÉNY Évet zár a Mõcsényért Egye-
sület is. A jelenleg 33-34 taggal rendel-
kezõ szervezet fõ célja a község rendez-
vényeinek támogatása, a településkép
ápolása, fõként a vasúti épület rendben
tartása – tudatta László Péter, a szerve-
zet alelnöke. Emellett a közösség össze-
fogásában is fontos szerepet játszanak
saját programjaik révén, illetve a falu
rendezvényein való részvétellel. Ott van-
nak például a majálison, a gyermekna-
pi programokon. Minden évben szer-
veznek fürdõ-, színházlátogatásokat, va-
lamint kirándulásokat. Idén Pécset járták
be egy mozgalmas és színvonalas prog-
ramokat tartogató napon. Akárcsak a
nyugdíjas klub, az egyesület is pályázik
a település rendezvényeinek támogatá-
sára a Völgységi Önkormányzatok Tár-
sulásánál.
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FEKED Sikeres volt a TETT elszá-
molás, minden tervezett beruházás
folyamatban van, vagy már befeje-
zõdött Fekeden – tájékoztatott
Tillmann Péter polgármester. Ez ma-
gában foglalja például azt is, hogy
a településen a vízrendezés újabb
szakasza valósult meg, ami egy 50
és egy 20 méteres árokrész felújítá-
sát jelenti, valamint azt, hogy sike-
rült tovább csökkenteni annak az
esélyét, hogy nagyobb villámzápo-
rok alkalmával elöntse a falut a le-
zúduló csapadék. Ugyanakkor
megújult a település játszótere is. A
régi játékok egy részét elbontották,
helyettük három új elemet helyeztek
el a gyermekek számára, valamint
három új fitnesz eszközt telepítettek,
amelyeket a felnõttek is használhat-
nak. A jelentõs tereprendezéssel já-
ró munkát nemrég fejezték be.

Mindeközben programokban
sem szûkölködött az év vége. Fizi-
kai csodák témájában szerveztek
elõadást kicsiknek és nagyoknak a
Csorba Gyõzõ Könyvtár támogatá-
sával november végén a helyi
könyvtárban. Már decemberben,
a helyi mûvelõdési házban hallgat-
hatták meg az érdeklõdõk Füsti
Molnár Éva színésznõ, pedagógus,
rendezõ elõadását. December 9-
én a német nemzetiségi önkor-
mányzat szervezésében adventi
hangulatú kórustalálkozó színesí-
tette a programkínálatot, majd ki-
csit késve ugyan, de Fekedre is oda-
ért a Mikulás, mégpedig decem-

ber 15-én. Ezt követõen már a ren-
dezvények tekintetében is a követ-
kezõ évre készülnek. Február 9-én
tartják meg a falu disznóvágását,
amelyen a nyári, immár 10.
Stifolder Fesztiválra is dolgoznak
már, hiszen itt készülnek azok a fi-
nomságok, melyekkel a jubileumi
alkalmon a vendégeket kínálják
majd. A hagyományos program
mellett egy másik nagy rendezvényt
is szerveznek a településre. Ez lesz
az 5. Összeköt a Karasica nevû
fesztivál, amely 16 magyarországi,
valamint 10 horvát település össze-
fogásával zajlik majd le. A május
18-ára tervezett program kereté-

ben a patak mentén található tele-
pülések mutatkoznak be.

Az év vége pályázatok tekinte-
tében is mozgalmas volt, hiszen sok
kérelem beadása esett erre az idõ-
szakra. A Fekedi Szülõföldünk Ba-
ráti Kör és a német nemzetiségi ön-
kormányzat is több beadvánnyal
készült, amelyek egy részével ren-
dezvények – Stifolder Fesztivál,
Összeköt a Karasica Fesztivál – le-
bonyolításához, más részükkel pe-
dig mûködéshez igényeltek támo-
gatást. A nemzetiségi önkormány-
zat egy német nyelvû honlap létre-
hozására, valamint a helytörténe-
ti gyûjtemény leltárazására adott

be pályázatot. Egy falinaptárat is
szeretnének készíteni, ehhez kap-
csolódóan fotóversenyt hirdetnek
majd, amelyre bárki küldhet be a
településrõl készült fényképet, a
beérkezett fotók legjava pedig a ki-
adványt ékesíti majd.

Nagy esemény és egy másfél
éves folyamat lezárása, hogy a
képviselõ-testület elfogadta a te-
lepülés rendezési tervét– emelte ki
a falu vezetõje. Ennek a kötelezõ és
fontos feladatnak a megoldására
a forrást az adósságkonszolidáci-
óban nem részesült települések tá-
mogatása keretében Fekednek jut-
tatott összeg jelentette.

Pályázatok tekintetében is 
mozgalmas volt az év vége Fekeden

VÉMÉNDI
ADVENTI VARÁZS
VÉMÉND Idén immár hete-
dik alkalommal szervezték
meg az ünnepvárás jegyé-
ben a Véméndi Adventi Va-
rázs címû programot. De-
cember 16-án délután adven-
ti vásár várta az érdeklõdõ-
ket a polgármesteri hivatal
elõtt, majd jótékonysági kon-
certen vehettek részt a római
katolikus templomban. A
hangversenyen közremûkö-
dött a Liszt Ferenc-díjas, ér-
demes mûvész Oberfrank
Péter zongoramûvész, kar-
mester, a pécsi Pannon Fil-
harmonikusok kiválóságaiból
alakult Villányi Vonósnégyes,
Bita Boglárka, a Szegedi Tu-
dományegyetem Mûvészeti
Karának magánénekszakos
hallgatója, Kriszta Kinga és
Horváth István, mindketten a
Magyar állami Operaház
magánénekesei. A színvona-
las mûsor után forralt bor és
tea várta a koncertre bögré-
vel érkezõket.

VÉMÉND Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte nemrég a Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport. Az együt-
tes jubileumi fellépését a helyi sportcsarnokban mintegy négyszáz fõs publikum láthatta, közülük sokan egykor
maguk is a csoportban ropták. A mûsor keretében fellépett még a Véméndi Német Nemzetiségi Gyermektánc-
csoport, a Vémézndi Férfikar, a Vegyeskar, a Véméndi Fúvószenekar, a Véméndi Duó, valamint a Solymári Asz-
szonykórus is. A vacsorát követõen hajnalig tartó bálban ünnepeltek a résztvevõk.

JJuubbii lleeuummoott   üünnnneeppeell tt   aa  VVéémméénnddii
NNéémmeett   NNeemmzzeett ii ssééggii   TTáánnccccssooppoorr tt
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SSzzéépp  õõsszz ii   iiddéénnyytt   zzáárrhhaattoott tt   aa   vvéémméénnddii   ffoocc ii ccssaappaatt
VÉMÉND Igen szép õszi szezont zárhatott a Véménd
KSE a megyei II. osztályú futballbajnokságban.
Miután a K. Ócsárd SE-t 3-1-re verték, a csapat a
tabella elsõ helyére került, onnan vághat bele a
tavaszi szezonba, és az sem mellékes, hogy veretlenül. 

Gratulálunk a játékosoknak! A csapat tagjai:
Besenyi Balázs, Boda Dávid, Bogos Arnold, Bíró
Bence, Forray Roland, Herold Patrik, Hock Ádám,
Husz Máté, Ignácz Olivér, Kaiser Máté, Károlyi Viktor,
Kerekes Krisztofer, Körmöczi Tibor, Láng Zsolt, Márton
István, Orsós Mátyás, Pap Tamás, Schiffler Dávid,
Várnai Csaba, Zimmer Péter. Edzõk: Bíró Ferenc és
Sztázics Márk Mátyás.

Az ifi gárdájára is büszke lehet a település, hiszen
az utánpótlás holtversenyben második helyen végzett
Szabó Balázs edzõ vezetésével. 

Így a csapatok méltón tisztelegnek idõsebb Dárdai
Pál emléke elõtt, amelyet a településen II. Dárdai Pál
Emléktornával is ápolnak.

BÁTASZÉK 40 éves a bátaszéki Napsugár
Nyugdíjas Egylet. A jeles alkalomra ünne-
pi programmal és vendéglátással készül-
tek a tagok. November 16-án is bebizonyo-
sodott, hogy a nyugállományba vonulást
követõen sem áll meg az élet. 

Már napokkal az ünnep elõtt ment a
sürgés-forgás, az asszonyok készítették a
finom süteményeket, a férfiak segítettek a
pakolásban, az innivaló összegyûjtésében.
Külön öröm volt számukra, hogy a mûve-
lõdési ház munkatársai olyan csodálato-
san berendezték a termet – mondta Me-
zei Bonifácné, az egylet vezetõje.

November 16-án, délután 5 órakor kez-

dõdött a születésnapozás ünnepi része. Mi-
után Mezei Bonifácné néhány mondatban
fölelevenítette az elmúlt idõszak történése-
it, a kedves klubtársak dallal és verssel kö-
szöntötték az egybegyûlteket. Ezt követõen
dr. Somosi Szabolcs alpolgármester szívhez
szóló szavai következtek a város nevében,
majd a környezõ településekrõl érkezett
szervezetek tagsága köszöntötte a
bátaszéki egylet tagjait, és átadták az aján-
dékaikat. A vacsorát követõen éjszakába
nyúlóan szólt a zene, lehetett táncolni és be-
szélgetni. Tényleg méltó módon sikerült
megünnepelniük a 40. születésnapot. 

Fotó és szöveg: Csötönyi László

A bátaszéki az egyik
legkorszerûbb és

legszebb uszoda ma
Magyarországon

BÁTASZÉK November 23-án a beruházást kivitelezõ
MNP Mérnökiroda Kft. ügyvezetõje, Petrich Csaba, a
Tolna Megyei Önkormányzat képviselõje és a sajtó mun-
katársai mellett, dr. Bozsolik Róbert polgármester jelen-
létében ünnepélyesen átadták a mintaértékûen korsze-
rû Bátaszéki Tanuszodát a nagyközönség számára.
A város önkormányzata az „Önkormányzati energetikai
korszerûsítése” címû felhívásra adott be pályázatot. A ké-
relmet a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgató-
ságának vezetõje nettó 263 914 000 forint összegû tá-
mogatásra érdemesnek ítélte. 
Az átadott, korszerûsített uszoda az egyik legszebb és
legkorszerûbb ma Magyarországon. A közel 264 millió
forintos beruházás nem látványos, de nagyon fontos lé-
pés volt a település számára, hiszen a fejlesztést követõ-
en az éves szinten megtakarított több milliós összeget így
más fejlesztésekre tudják majd fordítani. 
A projekt célja az volt, hogy a hõenergia ellátást geoter-
mikus energiára váltsák fel, talajhõ-kollektoros és hõszi-
vattyús technológiai berendezés létrehozásával, amellyel
a tanuszoda mûködtetési költségeit – úgy, mint a gáz- és
elektromos áram – minimalizálják. A továbbiakban meg-
valósult a projekt keretében az 50 kWp HMKE solar
park kiépítése, illetve a LED világítás korszerûsítése is. 

Fotó és szöveg: Ócsai Krisztina

JJuubbiilleeuummoott  üünnnneeppeelltt
aa  NNaappssuuggáárr

NNyyuuggddííjjaass  EEggyylleett


