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Kész a pálya, jöhet a kerékpárút!

VÉMÉND Műfüves pályával gyarapodott Véménd. Ez a zöld sziget a salakos pálya mögött épült meg. A létesítmény 38 millió forintba került, az

önkormányzat 10 százalék önerőt biztosított. Az avatás szeptember 22-én, vasárnap zajlott le, egy sportos hét és egy kerékpáros rendezvény

záró eseményeként. Elsőként ez utóbbira hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében Barta Erzsébet.

–  Szeretnénk, ha a Pécsvárad–Bátaszék megszüntetett vasútvonalon egy új kerékpárút épülne – mondta Véménd polgármestere. – Öt év-

vel ezelőtt tűztük ki célul, azóta csak erősödött bennünk a megvalósítása iránti elhatározás. A mai napon is két helyszínről: Bátaszékről és

Pécsváradról indultak a kerékpárosok, hogy Bátát, Dunaszekcsőt, Bárt, Mohácsot, a Csele-patakot, Sombereket, Palotabozsokot, illetve

Nagypallt, Lovászhetényt, Erdősmecskét, Fekedet és Szebényt érintve eltekerjenek ide, Véméndre. A sportolás jelentette élmény mellett

azért tették mindezt, hogy felhívják a döntéshozók és az ország figyelmét a kerékpárút létjogosultságára. 7. OLDAL

„Fekedi barátaink látogattak Súrra”

FEKED Három évvel ezelõtt majdnem másfél hónapon keresztül tar-
tott az a játék, amelyben Magyarország legszebb fekvésû falvait ke-
reste az egyik neves hírportál. A versenyt végül a Komárom megyei Súr
nyerte meg a Bács-Kiskun megyei Császártöltés és a Baranya megyei
Feked elõtt. Nemrég a harmadik helyezett látogatott az elsõ helyezett-
hez, mint régi jó ismerõshöz. 8. OLDAL

Ismét elsõ lett a molyhos tölgy
BÁTASZÉK A megye hét természeti
csodájára kért javaslatot az olvasók-
tól nemrég a Tolnai Népújság. A be-
érkezett szavazatok alapján a hetedik
helyre a Gemenci erdõ került, elõtte
hatodikként  a dunaföldvári Oláh-
völgyi törpemandulás végzett, a Szál-
kai-tó ötödik lett, a negyedik helyezést
a Bogyiszlói õstölgyes szerezte meg.
A képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kán láthatjuk a pókbangós tengelici
réteket. Második helyezettnek válasz-
tották az olvasók a Bátai Mélygödör-
tavat. Az aranyérmes, a megye elsõ
számú természeti csodája pedig a
Bátaszéki Molyhos Tölgy lett, meg-
gyõzõ fölénnyel. 2. OLDAL

A nemzetiszín szalag átvágása a műfüves pályánál, Barta Erzsébet mellett jobb

oldalon Czene Attila, bal oldalon Dunai Antal, balról a negyedik Hargitai János
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BÁTASZÉK A kközelmmúltbaann hhá-
rrommnnaappos rrennddezvénnyffolyaamm-
mmaal üünnnneppelte BBátaaszék aa VVárros
Naappját.

Az cikluszáró ünnepi testületi
üléssel kezdõdõ rendezvényen vá-
rosi kitüntetéseket adományoztak
azoknak a polgároknak, akik a ki-
emelkedõ tevékenységükkel ma-
radandót alkottak, és hozzájárul-
tak Bátaszék város értékeinek a
növeléséhez, a település hírnevé-
nek öregbítéséhez. Bátaszék kép-
viselõtestülete "Pro Urbe Bátaszék"
elismerésben részesítette Adorjáni
Márta Ágnest, a Bátaszéki Közös
Önkormányzati Hivatal nyugal-
mazott városüzemeltetési irodave-
zetõjét, Nagy Ferenc nyugalma-
zott közigazgatási vezetõt, Riglerné
Stang Erika nyugalmazott mûve-
lõdési ház igazgatót, Werner Mi-
hályt, a város nyugalmazott pol-

gármesterét, valamint a Bátaszéki
Székelyek Baráti Köre Egyesületet.
A városért kapott elismerések mel-
lett "Bátaszék Város Közjaváért"
elismerésben részesült Sági
Lajosné, a "Bátaszék Város Kiváló
Pedagógusa" elismerést Faidt Jó-
zsef kapta, a kitüntetõ címekkel
arany pecsétgyûrû és oklevél járt.

"Bátaszék Város Sportjáért" elis-
merésben részesült Tóbi István, a
"Bátaszék Város Közbiztonságá-
ért" elismerést - ezüstéremmel és
oklevéllel - pedig Berg István kap-
ta.

Az ünnepi ülést követõen lehe-
tõség volt megkóstolni az idei év
város borait azoknak, akik meg-

tisztelték a kitüntetetteket, valamint
részt vettek a Szekszárdi Junior
Stars Big Band koncertjén. A ren-
dezvény második napján Bátaszék
egy különleges helytörténeti kiállí-
tással gazdagodott. Megnyílt a
Számvevõség újabb kiállítóterme,
ahol Egyszer volt… Dolina, Leperd,
Dömörkapu címmel látható egy
dokumentációs összeállítás. A há-
rom település már csak az emlé-
kekben, a képeken és írásos doku-
mentumok formájában létezik,
aminek az összegyûjtött és kiválo-
gatott anyaga látható minden érin-
tett és érdeklõdõ számára.

Az ünnepnapok zárásán a
bátaszéki amatõr színjátszók fer-
geteges sikerû elõadását láthatta a
nagyérdemû. Vörösmarty Mihály
egyetlen vígjátékát, A fátyol titkai
címû darabot teltház elõtt játszhat-
ta el a színészgárda.

Az elismerésekben részesülő csapat, a hátsó sorban jobb oldalon

dr. Bozsolik Róbert polgármester

Város Napja, kitüntetésekkel

TTûûzzii ffaa,,   ppaarrkkoollóó  
ééss   sszzaabbaaddttéérr ii   sszz íínnppaadd

MÓRÁGY Idén is pályázott szociális tûzifára a mórágyi önkormányzat - adott
tájékoztatást Glöckner Henrik polgármester. A nemrég kézhez kapott érte-
sítés szerint a község hatvanhat köbméter fát bevételezhet, a tüzelõt a rá-
szorulók kapják meg. Mórágy  ugyancsak pályázatot nyújtott be a Magyar
Falu Program keretében a Petõfi utca teljes körû felújítására. Hasonló
konstrukció adhat lehetõséget a temetõnél parkoló kialakítására, az urna-
sírhoz vezetõ járda megépítésére, új urnafal kialakítására, valamint terep-
rendezésre. Remény van arra is, hogy ugyanezzel a megoldással lehet be-
szerezni a település karbantartásához szükséges munkaeszközöket, kisgé-
peket is. Ez azért is fontos lenne, mert a közmunkás létszám évrõl évre csök-
ken Mórágyon. A község szélén található földutak rendbetétele megtörtént.

A kõbánya területén elkezdõdött a vizesblokk építése, ez a beruházás
szervesen kapcsolódik a jövõre megnyíló szabadtéri színpadhoz.

Beruházáscsokor TETT támogatással
CIKÓ Több friss beruházással gyarapodik Cikó a TETT támogatásnak köszönhetõen. Az elõ-
relépés állomásai közé tartozik a Perczel Mór utca iskola melletti szakaszának felújítása, új
útpadka kiépítése. Az óvodában lezajlott a radiátor cserével járó fûtés korszerûsítés. Tart a
Vörösmarty Mihály és a József Attila utcák keresztezõdésében a felújítás, itt betonozásra is
szükség lesz. A mûvelõdési házban TETT forrásból most kezdõdik a világítás rekonstrukció.
Ennek keretében a hálózat komplett felújítása történik meg, a régiek helyére új világító tes-
tek kerülnek. A Kossuth Lajos utcában és az Arany János utca egy részében mederkotrás old-
ja meg a csapadékvíz elvezetést, ugyancsak TETT-es forrás révén. A természeti csapások utá-
ni helyreállításokhoz vis maior forrásból 27 millió forintot nyert a súlyos károk miatt eredeti-
leg kétszer ennyi összeget igénylõ önkormányzat. A tavaly szeptember eleji felhõszakadás
árkokat mosott el és jelentõs károkat okozott a településen. A károk elhárítását az önkormány-
zat a jövõ év tavaszára tervezte. Sikert jelent a TOP-os 43 millió forint, a pénz a következõ
esztendõre ütemezett energetikai korszerûsítést szolgálja. A Leader pályázat 4 millió forint-
jából pedig járda aszfaltozás, a mûvelõdési ház melletti járda térkövezése valósul meg.

Cikó madártávlatból – Haures Csaba felvétele

Glöckner Henrik a szabadtéri színpad helyszínén

Ismét elsõ lett a város jó hírét
öregbítõ molyhos tölgy

BÁTASZÉK A megye hét természeti csodájára kért javaslatot az ol-
vasóktól nemrég a Tolnai Népújság. A beérkezett szavazatok alap-
ján a hetedik helyre a Gemenci erdõ került, elõtte hatodikként  a
dunaföldvári Oláh-völgyi törpemandulás végzett, a Szálkai-tó ötö-
dik lett, a negyedik helyezést a Bogyiszlói õstölgyes szerezte meg.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokán láthatjuk a pókbangós ten-
gelici réteket. Második helyezettnek választották az olvasók a Bátai
Mélygödör-tavat. Az aranyérmes, a megye elsõ számú természeti
csodája pedig a Bátaszéki Molyhos Tölgy lett, meggyõzõ fölénnyel.

A gyõzelem nem minden elõzmény nélküli. Az Orbán-hegyen ál-
ló fa 2016-ban, 72 653 szavazattal, országos hírnevet szerzett
Bátaszéknek, miután elnyerte az Európai Év Fája címet. Kora akár
300 - 400 év is lehet, ami azt jelenti, hogy tanúja lehetett a török ki-
ûzésétõl kezdve a Rákóczi-szabadságharcon át napjaink minden fon-
tos eseményének.

Az öreg molyhos tölgy fennmaradásának titka, hogy a település
dombján dolgozó földmûvelõk mindig gondját viselték a tekintélyes
fának, száraz ágait levágták, és a csonkot megfestették, ezzel véd-
ték a betegségektõl. Hálából most is õrködik a város feletti dombon,
vigyáz a településre, hogy történelmi és emberi értékeit meg tudja
õrizni az utókornak.

A molyhos tölgy szeretetét, tiszteletét bizonyítja, hogy minden
naptári év május 25-én, Orbán napján megmozdul a város apraja
nagyja. Az óvodások, a kisiskolások, a gimnazisták, a katolikus hí-
võk, a természet és a mezõgazdaság tisztelõi, azaz mindenki szíve-
sen eleveníti fel a hagyományt, mely szerint a fa törzsét gazdagon
meg kell locsolni borral, hogy a következõ évben is bõséges szõlõ
és bor teremjen a vidéken.
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BÁTAAPÁTI Darabos Józsefné köszöntötte az
augusztus 20-i nemzeti ünnep bátaapáti ren-
dezvényén a közönséget, köztük Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelõs államtitkárt, vala-
mint Zsalakóné dr. Studer Krisztina Járási Hiva-
talvezetõt. A polgármester – Koroknai Dalibor és
Nimród kiváló harmonika futamai után – azt is
nyugtázhatta, hogy a környezõ településekrõl
számos kollégája megjelent a jeles rendezvé-
nyen. Ünnepi beszédében elõször is arra muta-
tott rá, hogy Szent István napja különleges helyet
foglal el a nemzeti ünnepeink között.

– Ma is új korszak határán állunk – folytatta
Bátaapáti polgármestere. – A szabad, független
Magyar Állam sorsa, mely csakúgy, mint az elsõ
ezredfordulón most sem választható el Európa
sorsától. Úgy tûnik, ahogy akkor, most sem más
fogja megoldani a problémáinkat. Ha nem mi vá-
lasztunk jövõt magunknak, akkor más választ ne-
künk. Ne a széthúzás legyen az úr, hanem az
egyetértés.

Nap, mint nap eszünkbe kellene jussanak
Szent István szavai: „Tartsd mindig eszedbe, hogy
minden ember azonos állapotban születik és,
hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, sem-
mi sem taszít le, csakis a gõg és a gyûlölség.” Ké-
rem Önöket, tegyük magunkévá ezt az Intelmek-
bõl származó gondolatot. Sokkal könnyebben
élnénk meg az összefogás szellemét a hétköz-
napokban is. Hinni kell önmagunkban, marad-
ni, akik vagyunk és nem feladni azt, ami a miénk.
Legyen ez Szent István üzenet számunkra!

A sportpálya szabadtéri sátrának színpadá-
ra ezután Potápi Árpád János lépett. Nyelvünk,
kultúránk, közös történelmünk és közös ünnepe-
ink: ezek is magyarokká tesznek bennünket. Er-
re hívta fel a figyelmet az augusztus 20-i nem-
zeti ünnep bátaapáti rendezvényén a nemzetpo-
litikáért felelõs államtitkár, országgyûlési képvi-
selõ, majd így folytatta: bárhol is éljünk a világ-
ban, március 15-én, augusztus 20-án és október
23-án megállunk és emlékezünk, szüleinkre,
nagyszüleinkre, õseinkre. 

Készül a kilátó
A településen több beruházás is zajlik. Darabos
Józsefné polgármester elmondta, hogy Bátaapáti
külterületén már áll az alapja annak a közel ti-
zennégy méter magas kilátónak, mely idén szep-
tember 30-ig megépül. Tart a vízrendezés is, en-
nek egyik fõ eleme az Ady utcai - Köves patak -
meder rendezése, a bejárati hidak átépítése, új
padka és parkolók kialakítása. A Dózsa utcai
ároknál - Bátaapáti árok - terméskõ térdfal épí-
tése és két híd átépítése történik. A munkák be-
fejezése szeptember végére - október elejére
várható, ezzel a nagy esõzések miatt évek óta
visszatérõen tapasztalt gondok oldódnak meg.

- Az idei tatarozási pályázaton tíz lakóház
nyert egyenként 230 ezer forint vissza nem
térítendõ összeget.

- Ez évben is 3500 forint/fõ áramdíj támoga-
tásban részesült a lakosság.

- Idén is pályázott az önkormányzat a szociá-
lis célú tüzelõanyagra.

- Az önkormányzat által ingyenesen mûködte-
tett kábel TV korszerûsítése megtörtént, a la-
kosság HD minõségben nézheti a mûsorokat.

- A község a Magyar Falu Program keretében
beadta pályázatát az óvoda felújítására. Szin-
tén pályázik önkormányzati tulajdonú utak fel-
újítására, eszközfejlesztésre, belterületi közte-
rületek, valamint a temetõ karbantartására.

HHÍÍRREEKK RRÖÖVVIIDDEENN

„Ne a széthúzás legyen az úr, hanem az egyetértés”

MÓRÁGY A község önkormányzata
már negyedik éve sorozatban sikeres
a Bethlen Gábor Alapkezelõ által ki-
írt Testvér-települési programok és
együttmûködések címû pályázaton.
Mórágy két határon túli községgel,
úgy mint a szlovákiai Fél és a szerbiai
Bajmok, 2012–13-ban kötött testvér-
települési szerzõdést. 

– A kapcsolat évrõl évre szorosab-
bá válik, minden esztendõben részt
veszünk a bajmoki, illetve féli Faluna-
pon – közölte Lieszkovszky Lászlóné
önkormányzati képviselõ. – A mórágyi
Gránit fesztiválnak mindhárom tele-
pülés aktív résztvevõje a sport, kultu-
rális mûsor, fõzõverseny területén. Ta-
valy közös kirándulásokkal bõvítettük
a találkozásokat. Elsõként Csíksom-
lyón, a búcsú alkalmával egy hetet töl-
töttünk Erdélyben, ahonnan felejthe-
tetlen emlékekkel tértünk haza. Ennek
is köszönhetõ, hogy idén báró Eötvös
József gondolatát – „Emlékekbõl él az
ember, múltból él az emlékezet” – vá-
lasztottuk kirándulásunk mottójaként.

Ez évi elsõ programunk május 29-
tõl június 2-ig tartott. Az öt napos fel-
vidéki kirándulás keretében megtekin-
tettük a Magas Tátra és Szepesség ne-
vezetességeit. Negyven fõs csopor-
tunkba Mórágyról, Bajmokról, Félbõl
érkeztek lelkes útitársak.

A csoportban lévõ hagyományõr-
zõ egyesület tagjainak felejthetetlen
emlék marad, amikor a bártfai város-
házán kiállított õsi szász textílián meg-
látták a mórágyiak által is használt
hímzés motívumokat, hiszen jelenleg
régi monogramok hímzésével foglal-
koznak. A történelmi nevezetességek
közül kiemelkedett Késmárk. Evangé-
likus templomában Thököly Imre,

Felsõmagyarország és Erdélyi fejedel-
me sírját láthattuk. A késmárki fatemp-
lom a világörökség része. Bártfa
2000-ben a Kulturális Világörökség
listájára került, Szt. Egyed templomát
II. János pápa bazilika minor rangra
emelte. A lõcsei Szent Jakab templom-
ban található a világ legszebb és leg-
nagyobb gótikus oltára. 

A projekt második programja júni-
us 10-én volt. Bonyhádon koszorúzás-
sal és ünnepi mûsorral emlékeztek
meg a Felvidékrõl kényszerrel kitelepí-
tett családokról. A megemlékezés elõt-
ti estén láthattuk a komáromi Magya-
rock Dalszínház Fehérlaposok címû
elõadását, mely két család életét mu-
tatta be a kitelepítés borzalmas idõ-
szakában. 

Harmadik programunk helyszíne a
Felvidék, azon belül Fél település volt,
ahol június 21-22-én zajlott le
a Falunap és gasztronómiai
találkozó. Kulturális progra-
mok mellett történelmi elõadá-
sokat is hallgathattunk. A fõzõ-

versenyen mesterszakács bírálata
alapján Mórágy csapata elsõ helye-
zést szerzett és aranyfakanál elisme-
résben részesült. 

A negyedik programnak augusz-
tus 2-a és 4-e között Mórágy adott ott-
hont. Errõl Glöckner Henrik, a telepü-
lés polgármestere nyilatkozott. Mint
mondta, a hagyományos Gránit fesz-
tiválon a testvértelepülések is tevéke-
nyen részt vettek. A labdarúgó mér-
kõzésen az erdélyi színeket képviselõ
Szotyor labdarúgó csapata is pályá-
ra lépett. A szerbiai Bezdán település
Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesüle-
tének színjátszói fergeteges mûsorral
indították három napos rendezvé-
nyünket. Fél csapata pedig marha-
pörköltjével és kemencés kenyerével
a fõzõversenyen bizonyult legyõzhe-
tetlennek.

A tátrai barangolás utolsó állomása Tátrafüred volt

Együtt a Felvidék legszebb tájain

Darabos Józsefné szegte meg az új kenyeret

a nemzeti ünnepen

A blokkban
CIKÓ Küldöttség utazott Cikóról a
község kisbuszával a közelmúlt-
ban Paksra, ismerkedve az atom-
erõmûvel. A tizenkét tagú csapa-
tot Haures Csaba, Cikó polgár-
mestere vezette. Mint elmondta,
olyan személyekkel ment az atom-
városba, akik még nem voltak a
létesítményben. – Úgy gondoltam,
érdemes betekinteni oda, ahon-
nan az ország a villamos áram
felét kapja.

A cikóiak kezdésként a Tájé-
koztató és Látogatóközpontba tér-
tek be. Egyebek mellett megtekin-
tették a modern, interaktív kiállí-
tást, mely új információkat ad az
atomenergiával ismerkedõknek.
Következõ állomásként – termé-
szetesen kísérõk kalauzolásával –
az atomerõmû 4. számú blokkja
fogadta a delegációt. A cikói ven-
dégek láthatták a mûködõ atom-
reaktort, valamint a vezénylõter-
meket. A turbinacsarnokába be-
lépve megtekinthették a hatalmas
méretû turbina-generátor egysé-
geket. A küldöttség tagjai számos
kérdést tettek fel, a kísérõk vala-
mennyire szakavatott módon és
közérthetõen válaszoltak.

– Nyugtázhattuk, hogy az
atomerõmû, kiváló szakemberek
irányítása mellett biztonságosan
mûködik és nagy szükség van a lé-
tesítményre – összegezte a tanul-
mányi kirándulás eredményét
Haures Csaba, aki a jövõben is
szívesen szervez hasonló utakat a
cikóiak széles körû tájékoztatása
érdekében.
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Az RHK Kft. szerepvállalása 
egy sikeres EU pályázat 

megvalósításában

Az EEurópai BBizottság ppályázatot hhir-
detett, mmelynek ccélja aa rradioaktívhul-
ladék-kkezelés tterületén aa kkutatási éés
fejlesztési ttevékenységek ttámogatása.
A ppályázatra nnemzetközi öösszefogás
eredményeként aaz AANDRA ((francia rra-
dioaktívhulladék-kkezelõ üügynökség)
koordinálásával 552 sszervezet kközös
munkájából sszületett sszakmai kkutatási
program kkerült bbenyújtására, mmelyet
2019. ffebruárjában eelfogadott aa BBi-
zottság. AAz EEURAD rrövidítéssel eelke-
resztelt pprojekt rrésztvevõit aaz eeurópai
radioaktív hhulladékok kkezeléséért ffele-
lõs llétesítmények, kkutatóintézetek éés
mûszaki ttámogatást nnyújtó sszerveze-
tek aalkotják.

A pályázati dokumentációban 14 kutatási és
fejlesztési projektet határoztak meg, melyek
az alábbi területek támogatását célozzák:

• a résztvevõ tagállamok nemzeti poli-
tikájának és programjának elõreha-
ladásának támogatása,

• a biztonságos radioaktívhulladék-ke-
zelés tudományos és mûszaki alapja-
inak fejlesztése, fenntartása és a meg-
lévõ tudás átadásának ösztönzése,

• a mélységi geológiai tároló ku-
tatási és létesítési tevékenysé-
gének támogatása,

• a mélységi geológiai tároló lé-
tesítés elõkészítésének támo-
gatása, 

• a radioaktívhulladék-kezelés terüle-
tén tevékenységet végzõ szerveztek
közötti tudásmegosztás és megõrzés
elõsegítése és támogatása

A 60 hónapos idõtartamban meghatá-
rozott EURAD projekt 12. munkacsomag-
ja a tudásmegõrzés területéhez kapcsoló-
dik, amelynek célja, hogy a mélységi geo-
lógiai tárolók kutatásai során ezidáig szer-
zett ismeretek átfogó elemzésén alapuló
útmutatót dolgozzon ki, és a már meglé-
võ útmutatókat felülvizsgálja, aktualizálja.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
(Németh Gerda nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs munkatárs, Molnár Péter kuta-
tási osztályvezetõ, Nõs Bálint stratégiai és
mûszaki igazgató részvételével) ennek a
munkacsoportnak a tagja, ezen belül az
úgynevezett PLANDIS Guide (Mélységi
geológiai tároló kutatás és fejlesztésével
kapcsolatos útmutató) felülvizsgálatában
vállal kiemelt szerepet. A PLANDIS Guide
módszertani útmutató felülvizsgálatának
célja az atomerõmûvi eredetû radioaktív
hulladékkal nem rendelkezõ, valamint a
hulladékkezelési programjuk kezdeti sza-
kaszában lévõ országok számára egy
olyan, jól használható dokumentum ké-

szítése, amely a szakterületen eddig ren-
delkezésre álló ismereteken és tapaszta-
latokon alapszik, és támogatja az egyes
országok kutatási keretprogramjának ki-
dolgozását, aktualizálását.

Az útmutató fejlesztésében az RHK Kft.
mellett a cseh hulladékkezelõ szervezet
(SURAO), az európai Közös Kutatóközpont
(JRC), egy ukrán kutatási és fejlesztési inté-
zet, valamint néhány más szervezet vesz
részt, amelyek munkájának irányítását Mol-
nár Péter látja el.

Romániában, az EURADWASTE 2019 konferencián köszönetet mondtak azoknak, akik kiemelt szerepet vállaltak a projekt előkészítésében

TETT Lakossági Ellenõrzõ Csop

2019. május 14-én a TETT ülésen elõterjesztettem a ko-
rábbi szakmai találkozónk alkalmával átbeszélt SZMSZ-
ünket, melyben pontosítottuk a jogokat és kötelessége-
ket mind a csoport, mind TETT tagönkormányzatai részé-
rõl. Továbbá meghatározásra került a vezetõi beszámo-
lók ideje és módja, így negyedévente kap jelentést az
RHK Kft. és a TETT a munkánkról, továbbá közmeghall-
gatásokon és képviselõ testületi üléseken is jelen va-
gyunk. Azt is leszögeztük, hogy az ellenõrzések során mi-
re szükséges figyelni és bekerült a tagok névsora és el-
érhetõsége is a dokumentumba. Az SZMSZ-ben foglal-
takat a csoport vezetõjeként egyeztettem a TETT elnöké-
vel és polgármestereivel a TETT ülésen, továbbá Berta-
lan Csaba telephelyvezetõ úrral is. Miután minden a he-

A pprogram iidõpontja

2019. május 14.

2019. május 24. 

2019. június 15.

A pprogram ttémája

TETT ülés – SZMSZ elõterjesztés

TETT-re Kész Nap 

Stifolder fesztivál 
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A TTársadalmi EEllenõrzõ TTájé-
koztató TTársulás ((TETT) ttagte-
lepüléseinek ppolgármesterei
és aaz úúj, kkompakt hhulladék-
csomagok ((KHCS) aacélkonté-
nereit ggyártó MMVM OOVIT ZZrt.
(OVIT) kközött sszervezett ttalál-
kozót aa RRadioaktív HHulladé-
kokat KKezelõ KKft. ((RHK KKft.). AA
megbeszélés ffolyamán aaz
Ovit mmunkatársai bbemutatták
az aatomerõmû kkis éés kközepes
aktivitású hhulladékának sszánt
konténereket éés rrészletesen
beszámoltak aa ggyártási ffolya-
matról. 

Több alkalommal beszámolt az
RHK Kft. arról, hogy Báta-
apátiban a Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tárolóban új hulla-
déktárolási koncepció beveze-
tésén dolgoznak a szakembe-
rek. A kis és közepes aktivitású,
atomerõmûvi eredetû radioak-
tív hulladékok tárolása az ed-
dig megszokott vasbeton kon-
téneres megoldás helyett, úgy-
nevezett kompakt hulladékcso-
magokban történik a jövõben.

Az innovatív megoldás során 4
darab 200 literes radioaktív
hulladékkal teli hordó kerül egy
merevített falú fém konténerbe,
amelyben a kihasználatlan
üres teret is feltöltik folyékony
radioaktív hulladékkal szilárdí-
tott cementpéppel, még a pak-
si atomerõmûben. Ezeknek az
acélkonténereknek a gyártásá-
ról számolt be részletesen Rév-
falvi Csaba, az OVIT projektve-
zetõje. Mint elmondta a konté-
nerek mérete 1346 x 1346 x
1032 milliméter, súlyuk 600 ki-
logramm. A millimétert fontos
kiemelni, hiszen nagyon szigo-
rú pontossággal kell dolgozni.
A konténereket emelõeszköz
segítségével fogják mozgatni
az atomerõmûben és Báta-
apátiban is, ezért mind a 4 sar-
kába esztergált emelõcsapokat
szereltek be, amelyeknek sík-
beli tûrése egymáshoz képest
0,5 milliméter, amely a szak-
mában nagyon szigorú határ-
értéknek felel meg. A különbö-
zõ alkatrészek gyártása során
mindig számolni kell valami-

lyen nagyságú hibával, amely-
nek oka lehet többek között
akár egy szerszámgép beállítá-
sának pontatlansága vagy ko-
pása. Ezért fontos a tûrés,
amely meghatározza az alkat-
rész tervezett és valós mérete
közötti legnagyobb megen-
gedhetõ eltérést. Maguknak az
emelõcsapoknak a pozícióját
átlók segítségével határozzák
meg, ez esetben a tûréshatár
+-1 milliméter. Az emelõcsa-
poknak más szerepük is van: a
KHCS-k egymás tetejére kerül-
nek majd a végleges tárolás fo-
lyamán. A pontos illeszkedés
érdekében a konténerek aljába
4 perselyt szerelnek, melyeknek
síkbeli és átlós tûrése is meg-
egyezik az emelõcsapokéval.
Ezekbe a perselyekbe illeszked-
nek pontosan az emelõcsapok,
így minden konténer pontosan
ráilleszthetõ egy másik konté-
nerre. A konténerek elõállítása
nem csak automatizáltan törté-
nik, nagyon sok az élõ munka
is: csaknem 140 méter hegesz-
tési varrat van minden egyes

darabon. Ez a folyamat nagy
precizitású hegesztõ asztalo-
kon történik, párhuzamosan 8
helyen. Az egyes alkatrészeket
elõre gyártják az OVIT munka-
társai, melyek között olyan is
van, amelyet lézerrel kell kivág-
ni. Magát az összeállítás saját
fejlesztésû sablonokban végzik:
külön asztalokon készül a kon-
téner alja, teteje, oldala, majd
ezekbõl az egységekbõl állítják
össze a konténer vázát, melyet
végül belemezelnek. 

Darabos Józsefné, Báta-
apáti polgármestere, a TETT el-
nöke a látottak kapcsán kiemel-
te, hogy megnyugtató számuk-
ra az a precíz, magas színvo-
nalú technológia, amelyet az új
hulladékcsomagok kapcsán
bemutattak számukra, hiszen
ez a biztonság záloga. Mint el-
mondta, a TETT feladata közve-
títeni az NRHT munkájával
érintett lakosság felé ezeket az
eredményeket, így biztosítva a
bizalmat, a nyugodt szakmai
hátteret, mely az eredményes
munkákhoz vezet. 

Megnyugtató volt, amit az új
hulladékcsomagok gyártása

kapcsán láttak

ort 2019. 2. negyedév beszámoló

lyére került 2019. május 24-én aláírtuk a Lakossági El-
lenõrzõ Csoport Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. 

2019. május 24-én került megrendezésre a XIX. TETT-
re Kész Nap, melyen a Lakossági Ellenõrzõ Csoport 15
tagja is részt vett. (lsd. mellékelt jelenléti ív szerint) A
program egyik napirendi témája volt a Csoport 2018.
évérõl készült beszámoló. Elõadásomban számot ad-
tam az elmúlt év szakmai találkozóiról, tapasztalatairól,
a csoport jelenlegi ellenõreinek személyi változásairól és
feladataikról, távlati terveinkrõl. 

2019. június 15-én meghívást kaptunk a fekedi
Stifolder fesztiválra, melyen a Lakossági Ellenõrzõ Cso-
port tagjai kötetlen formában is eszmét cserélhettek,
megismerhették a községet és hagyományait.

Helyszín

Bátaapáti

Bátaapáti 

Feked

Résztvevõk

a TETT települések polgármesterei, 
a Lakossági Ellenõrzõ Csoport vezetõje

a Lakossági Ellenõrzõ Csoport tagjai, 
a TETT települések lakosai

a Lakossági Ellenõrzõ Csoport tagjai

Bakó Józsefné közös hivatali jegyző, Barta Erzsébet, Haures Csaba, Bechli Erzsébet és Darabos Józsefné
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MŐCSÉNY Ismét kitett magáért
Mõcsény Szent István király és az új
kenyér ünnepén. A méltó, példaér-
tékû megemlékezés mellett új elemet
jelentett, hogy a helyi önkormányzat
döntése alapján két díszpolgári cím
is gazdára talált. A színes kulturális
mûsor után a közönség asztalára íz-
letes és bõséges vacsora került.

Az ezúttal is minden részletre
ügyelõ házigazdával, Krachun
Elemérrel együtt nem kevesebb, mint
tíz – köztük két Baranya megyei –
polgármester találkozott egymással
Mõcsényben. Ez is jól jelzi azt a vonz-
erõt és tekintélyt, amit a szépen fej-
lõdõ, összkomfortos község kivívott
magának. Az ünnepség Krachun
Elemér köszöntõjével kezdõdött. A
polgármester visszatekintett a húsz
évvel ezelõtti Mõcsényre, arra a te-
lepülésre, melyet akkor még elkerül-
tek a fejlesztések. A helyzet azóta ör-
vendetesen változott. A mõcsényiek
mindannyian nyugtázhatják azt a
gyarapodást, ami megmutatkozik
például az utak állapotában, a köz-
épületek állagában.

– Az alkalmat megragadva,
annyit hadd mondjak el, amit egyéb-
ként mindig hangsúlyozni szoktam:
ez a gyarapodás nem jöhetett vol-
na létre a mõcsényiek együtt gondol-
kodása, közös akarata és alkotó cse-
lekvése nélkül - hangsúlyozta
Krachun Elemér. - Szent István ünne-
pi napján erre lehetünk igazán büsz-
kék. Ha most valahonnan ránk tekint
államalapító királyunk, jelenthetjük
neki, hogy akárcsak elõdeink, mi is

megtettük mindannyian, amit lehe-
tett. Összefogással, közös munkával
itt ünnepelhetünk egy élhetõ telepü-
lésen. És ez az összefogás teremtet-
te meg az alapját annak, hogy
Mõcsény fejlõdését országos szintû
támogatások is nagyban segítették,
amit ez úton is köszönettel nyugtá-
zunk.

Ezt követõen Potápi Árpád Já-
nos lépett a színpadra, a mikrofon
mögé. – Augusztus 20-a alkalmából
arra emlékezünk, hogy ezer évvel
ezelõtt Szent István király megalapí-
totta az országot, vármegyéket és tíz
püspökséget hozott létre – mondta a
nemzetpolitikáért felelõs államtitkár,
országgyûlési képviselõ. – Ezzel
megadta azt a keretrendszert, mely
többé-kevésbé azóta is mûködik. S
ez járult hozzá ahhoz, hogy magyar
nemzetrõl tudtunk beszélni ötszáz
éve és tudunk beszélni ma is. 

Zsalakóné dr. Studer Krisztina já-
rási hivatalvezetõ mondandójában
arra hívta fel a figyelmet, hogy
Mõcsény, ez a pedáns, rendezett fa-
lu mindig vendégszeretõ fogadta-

tást tanúsít, ezért személy szerint is
örömmel tett eleget a meghívásnak.

A söröshordót - még a kulturális
mûsor elõtt – László Péter képviselõ
verte csapra. A habzó nedû a kor-
látlanul fogyasztható üdítõvel együtt
a valamennyi mõcsényi számára in-
gyenes vacsora, a vegyes pörkölt
mellé került.

A mõcsényi önkormányzat hatá-
rozata alapján két jeles helybeli sze-
mélyiség kapott díszpolgári címet.
Elsõként a község köztiszteletben ál-
ló, immár néhai pedagógusa. Lász-
ló Istvánné, leánykori nevén Kántor
Mária 1935. január 12-én Váralján
született bányász családban. 2004.
szeptember 18-án hunyt el Mõcsény-
ben. A posztumusz díszpolgári címet
unokája, László Dóra vette át
Krachun Elemér polgármestertõl.

Ugyancsak Mõcsény díszpol-
gára lett Lacza András, aki min-
den közösségi rendezvényen segí-
ti a szervezõk, valamint az önkor-
mányzat munkáját. Az elismerést
ugyancsak Krachun Elemér pol-
gármester adta át. 

„Akárcsak elõdeink, mi is megtettük
mindannyian, amit lehetett”

Aláírás
Unterschleissheimben

VÉMÉNDA Zengõalja Térségi Fejlesztési Társulás a ko-
rábbi kistérségi társulás örökségén jött létre, bár a tele-
pülések közötti kapcsolat sokkal korábbi. A települések
többsége ugyanis Árpád-kori, valamennyien a Szent Ist-
ván által 998-ban alapított pécsváradi bencés apátság
birtokához tartoztak. 

A történelmi
kapcsolat máig
szervesen fogja
össze a Zengõ-vi-
dék településeit. Az
eddigi huszonkét
tagönkormányzat
között egyetlen vá-
rost, és többségé-
ben aprófalvakat
találunk, megkö-
zelítõleg 13 ezer la-
kossal. Az ország-
ban egyedülálló
módon a társulás
települései közö-
sen kötöttek test-
vérvárosi szerzõ-
dést a bajor
Unterschleissheim
városával. Az ese-

mény 15 éves jubileumát hétvégén ünnepelték Német-
országban. A rendezvényre érkezõ, többségében a te-
lepülések polgármestereibõl álló magyar delegáció két
új taggal érkezett: Barta Erzsébet Véménd és Tillmann
Péter Feked polgármesterei aláírásukkal erõsítették meg
csatlakozásukat a társuláshoz.

Az eddigi sikeres együttmûködést számos
élményteli találkozó, közös program, inspiráló szakmai
látogatás emléke és õszinte barátság fémjelzi. A kiala-
kult szokás szerint a következõ találkozó jövõre Ma-
gyarországon lesz. Barta Erzsébet, Véménd polgár-
mestere elmondta, hogy a kialakult testvértelepülési
kapcsolatot szeretné - egyre bõvülõ tartalommal - to-
vábbra is megtartani és újakat létrehozni, akár Euró-
pán kívüli országokban is.

BÁTAAPÁTI A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékozta-
tó Társulás (TETT) munkájában részt vevõ pol-
gármesterek szeptember 3-án Pakson jártak -
tájékoztatta lapunkat Darabos Józsefné,
Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke. A de-
legációt a Partner Kft. telephelyén az MVM Pak-
si Atomerõmû Zrt. és az MVM OVIT Zrt. mun-
katársai fogadták. Révfalvi Csaba és Feil Ferenc
részletes tájékoztatást adtak a TETT-es polgár-
mestereknek azokról a jövõben használandó

acélkonténerekrõl, melyek az atomerõmûvi ere-
detû kis- és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok végleges elhelyezését szolgálják. A Part-
ner Kft. telephelyén tett látogatást követõen a
küldöttség tagjai a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelõ Kft. paksi bemutatótermében a magyaror-
szági radioaktív hulladék elhelyezés idõszerû
kérdéseirõl informálódtak. Ebben Honti Gabri-
ella, az RHK Kft. kommunikációs önálló osztály
vezetõje volt segítségükre.

Kisütötték, hogy mivel 
várják az ínyenceket

ÓFALU Immár negyedik al-
kalommal adott otthont a
pécsváradi vár a Határta-
lan Lakomának. A Bama.hu
hírportál érzékletes tudósí-
tása szerint "Finom illatokkal
telt meg a várudvar. A he-
lyi civil szervezetek és a kis-
térségi települések tíz óra-
kor kezdték meg a közös fõ-
zést, mindegyik csapat iga-
zi különlegességgel készült."
Ófalu is képviseltette magát
a rendezvényen, a település
standja grillezett finomsá-
gokkal várta az ínyenc kö-
zönséget. A pavilonnál
megálló közönség egy
nagyméretû tábla fotóit át-
tekintve Ófalu látnivalóival,
nevezetességeivel is megis-
merkedhetett. Így tehát a
rendezvényen való részvé-
tel nemcsak kellemesnek, hanem hasznosnak is
bizonyult, mivel lehetõség nyílott Ófalu község
bemutatására, népszerûsítésére.

Sercegve sült a szalonna
Nyárzáró retro party búcsúztatta a legtöbb

napsütéssel járó évszakot a község-
ben. Az Ófaluért Alapítvány és a he-
lyi önkormányzat augusztus 30-án
tartott közös rendezvénye a hagyo-
mányteremtés szándékával indult út-
jára. A szervezõk jól számítottak, a
retro party óriási népszerûségnek ör-
vendett. Több korosztály is képviseltet-
te magát, kicsik és nagyok egyaránt
jó kedvvel fogtak hozzá a szalonnasü-
téshez, jó alkalom nyílott a beszélge-
tésre is.

Lenn a föld, fenn az ég
A régóta tervezett játszótér bõvítésének
köszönhetõen szeptember elejétõl új hin-
ták várják a nebulókat Ófaluban. A te-
lepítés elhúzódott, hisz hivatalosan meg
kellett terveztetni és kijelölni a helyet.
Most azonban a balesetveszély elkerü-
lése érdekében mondhatjuk, hogy vala-
mennyi eszköz igazoltan megfelel az
Európai Uniós elõírásoknak. A fészek-

hinta, a laphinta és a babyhinta, mint azt a felvé-
tel is látványosan mutatja, maradéktalanul el-
nyerte a gyermekek tetszését.

Barta Erzsébet és Christoph Böck,

Unterschleissheim polgármestere

Pakson jártak a TETT-es polgármesterekPakson jártak a TETT-es polgármesterek

Bechli Erzsébet polgármester

az ófalui pavilonban

HÍREK ÓÓFALUBÓL

Krachun Elemér polgármester
szegte meg a kenyeret
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Folytatás az 1. oldalról

VÉMÉND Barta Erzsébet hozzá-
tette: az Európai Mobilitási
Hét–Autómentes Nap program-
jai megmozgatták az összes kor-
osztályt. A biztonságos kerékpá-
ros közlekedéstõl a nordic
walkingon, az aerobicon,
zumbán, kangoon át a túrázá-
sig, számos egészségmegõrzõ
elfoglaltság gazdagította a kíná-
latot. 

– A futballt kihagytam a fel-
sorolásból – folytatta –, jóllehet,
szándékosan tettem, hiszen a
mai napon külön figyelmet szen-
telünk a labdarúgásnak. Vala-
mennyiünk örömére elkészült a
mûfüves futballpályánk, amit a
Magyar Labdarúgó Szövetség-
gel együttmûködve valósítottunk
meg. Ezúton is köszönöm az
MLSZ támogató segítségét és
azt, hogy a szövetséget képvisel-
ve Dunai Antal korábbi olimpiai
bajnok labdarúgó és Czene At-
tila, a Magyar Szabadidõsport
Szövetség elnöke is megtisztelte
jelenlétével a mai programot.

Ugyancsak jelen volt Hargitai

János, a térség országgyûlési
képviselõje, aki hangsúlyozta: a
kormányzat kiemelt figyelmet
fordít a sportra. Jól esõ érzéssel
nyugtázhatja, hogy a szükséges
feltételek megteremtésében
Véménd példa értékû település.
Dunai Antal olimpiai bajnok lab-
darúgó az utánpótlás megerõsí-
tésének fontosságáról beszélt és
méltatta Véménd labdarúgó
sportágban elért sikereit.              

A község önkormányzata jó-
voltából a regisztrált, százötven
biciklis között sorsolás révén ta-
lált gazdára egy kerékpár. A két-
kerekû nem gurult messzire,
ugyanis Csibi Márton helybeli la-
kos nyerte meg. Mindeközben a
pályát már birtokukba vették az
ifjú korosztály testmozgást és
labda kergetést egyaránt ked-
velõ tagjai. 

– Czene Attila támogatja a
kerékpárút építését szorgalma-
zó kezdeményezésünket – nyi-
latkozott lapunknak Barta Erzsé-
bet. – Megígérte, hogy minden-
ben segíteni fog a térség számá-
ra fontos beruházás megvalósí-
tásában.

FEKED A közelmúltban két Tolna megyei te-
lepülés falunapjára is kerékpárral érkezett
Tillmann Péter. Feked polgármestere ezzel -
már csak tisztsége okán is - némi feltûnést kel-
tett és több polgármester kollégából derûs
megjegyzéseket váltott ki. Ugyanakkor két-
ségbevonhatatlan, hogy ez a takarékos és
környezetkímélõ megoldás a világon minde-
nütt példaértékû.

– Nem vagyok versenykerékpáros és nem
megyek mindenhova kerékpárral – mondta el
lapunknak Tillmann Péter. – Viszont a közeli
helységeket, legyen az Mõcsény vagy
Bátaapáti, már csak közelségük okán is célsze-
rû biciklivel célba vennem. Sorolhatom a prak-
tikus okokat: nem kell igazodnom semmihez, a
rendezvénysátor mellett is megállhatok, meg-
ihatom a köszöntõ italt a hivatalos rendezvé-
nyeken,  és még egy kis testmozgásban is ré-
szem lehet. És valóban, azt is bizonyíthatom,
hogy nem szükséges a legközelebbi sarokra is
autóval utazni. A szomszéd települések minden
gond nélkül megközelíthetõek kerékpárral.

– Ifjabb éveiben is rendszeresen kerékpá-
rozott?

– Igen, és a falun, azaz Fekeden belül most
is biciklivel közlekedem. Sõt, Pécsen, ahol dol-
gozom, szintén van egy munkahelyi kerékpá-
rom. Ha ügyet kell intézni, nyeregbe pattanok
és rövid idõn belül a helyszínen vagyok. Meg-
takarítom a parkolással járó keresgélést és
nem kell vennem parkolójegyet sem.

– Idõnként néhány tréfás megjegyzést
azért nyugtáznia kell polgármester kollégái-
tól, amikor beállít hozzájuk a drótszamárral...

– Ismerem õket régóta, baráti a viszonyunk,
tehát tudom kezelni ezeket a megjegyzéseket.
Ez mit sem változtat elkötelezettségemen.
Egyébként, örömömre a családomat is kere-
kezés hívei között tudhatom: nyaralásunk hely-
színére, a Csongrád megyei Mórahalomra bi-
ciklivel indultunk. Nagyjából százhúsz kilomé-
teres túra volt, a Dunántúli-dombságtól indul-
va keresztül az Alföld sík vidékén.

Támogatást 
kaptak a tanulók

MŐCSÉNY Sikeresen pályázott orvosi eszközök-
re, berendezésekre a Magyar Falu Program-
ban Mõcsény. A község 2 millió 490 ezer forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert, a be-
szerzési számla kiegyenlítése ennek az összeg-
nek az átutalásával történik – közölte lapunkkal
Krachun Elemér polgármester. A Nemzeti Sza-
badidõs Egészség Sportpark Program keretében
érkezett támogatói döntésnek köszönhetõen pe-
dig egy A típusú sportpark létesül hamarosan a
településen.

Mõcsény a Magyar Falu Programban belterü-
leti közterület karbantartására szolgáló eszköz-
fejlesztésre, valamint önkormányzati utak felújítá-
sára is pályázott. A remélhetõleg ugyancsak ked-
vezõ elbírálással záruló Leader pályázat révén
folytatódhat a temetõ rendezése, azon belül jár-
da térkövezéssel, a ravatalozó feljárójának felújí-
tásával.

A szintén megnyert 22 köbméter tûzifa a rá-
szoruló családok otthonaiban ad majd mele-
get, ezt a mennyiséget az önkormányzat saját
keretébõl a jelentkezõk arányában tovább bõ-
víti. A tûzifa házakhoz kiszállítása folyamatban
van. 

A község képviselõ-testülete döntött a beisko-
lázási támogatásról is. A meghozott határozat
értelmében valamennyi, tanévet elkezdõ - össze-
sen harminchat - fiatal, az általános iskolástól az
egyetemistáig bezárólag 10 ezer forint hozzájá-
rulásban részesült.

A falugondnok nemrégiben közös megegye-
zéssel távozott. A képviselõ-testület a törvényi elõ-
írásoknak megfelelõen pályázatot ír ki a közalkal-
mazotti állás betöltésére.

AAAA  ppppoooollllggggáááárrrrmmmmeeeesssstttteeeerrrr  
nnnnyyyyeeeerrrreeeeggggbbbbeeeennnn  éééérrrreeeezzzzhhhheeeetttt iiii   mmmmaaaaggggáááátttt

Győzelem a kerékpár nyergében!

A fekediek megérkeznek Súrra

KKKKéééésssszzzz  aaaa  ppppáááállllyyyyaaaa,,,,   
jjjjööööhhhheeeetttt   aaaa  kkkkeeeerrrréééékkkkppppáááárrrrúúúútttt!!!!

Fény a sószobábanFény a sószobában
VÉMÉND Mint arról korábban már hírt adtunk, Véménd Önkormányzata
konzorciumban pályázatot adott be sószoba kialakítására. A kedvezõ el-
bírálásnak köszönhetõen meg is kezdõdött a létesítmény kialakítása az or-
vosi rendelõben.  

A sóterápia olyan eljárás, mellyel természetes módon kezelhetjük a lég-
úti és allergiás megbetegedéseket, enyhíthetjük a tüneteket, és ami még fon-
tosabb, rendszeres használatával meg is elõzhetjük azokat. A só a légzés-
kor bejut a tüdõbe, kitisztítja a légutakat és regenerálja a nyálkahártyát. Így
könnyebbé válik a légzés és enyhíti az allergiás tüneteket.

Barta Erzsébet polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a sószoba
gyakorlatilag elkészült, októbertõl már igénybe is vehetik a légúti gondok-
kal küzdõ személyek.

A már elkészült sószoba, különleges megvilágításban
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„Fekedi barátaink 
látogattak el Súrra”

Folytatás az 1. oldalról
FEKED Súr vendégül látta már mind Feked,
mind Császártöltés küldöttségét, valamint a köz-
ség képviseletében többen is ellátogattak már
mindkét településre. Tavaly a súriak kerékpárral
karikáztak be több mint 260 kilométer letekeré-
se után Fekedre, ahol szenzációsan finom bab-
gulyás és fekedi meggypálinka várta a komáro-

mi csapatot. A fekediek most viszonozták a ta-
lálkozást és természetesen ugyancsak kerékpár-
ral teljesítették a fél Magyarországon átívelõ tú-
rát. A baranyai községbõl kilencen vállalkoztak
arra, hogy megtegyék ezt a távot. A bringások
csapatában ott volt Tillmann Péter polgármester,
aki közismert a kerékpározás, mint környezetkí-
mélõ közlekedés iránti elkötelezettségérõl. 
Az érkezésrõl Súr Község Önkormányzatának
közösségi oldala ad érzékletes képet. „Fekedi
barátaink látogattak el Súrra. Nem is akárho-
gyan: útjukat 2 keréken tették meg, míg egy

csoportjuk településünk központjába bringó-
hintón érkezett meg, mások pedig gyalogosan,
népviseletbe öltözve. Érkezésükre kisebb kíván-
csi tömeg gyûlt össze Súr fõterén. A fáradt ke-
rékpárosokat és kísérõ vendégeiket vendégül
láttuk, majd településünk bemutatására került
sor, amely a lombkorona-sétánynál ért véget a
»legszebb fekvésû település« panorámájának
megtekintésével. Tillmann Péter polgármester
kollégával egyetértésben arra jutottunk, hogy a
két település közötti kapcsolatot tovább ápoljuk
a jövõben is.”

BÁTASZÉK Szeptember 6. és 8. között került
megrendezésre Bátaszéken a negyedik alkalom-
mal a várost és a megyét megmozgató fesztivál,
a Bátaszéki Bornapok. A szervezõ Bátaszékért
Marketing Nonprofit Kft. célja az volt, hogy a há-
rom napos rendezvényre érkezõket és az itt élõ-
ket olyan programsorral kínálja meg, amelyik a
régióban egyedülálló módon ötvözi a hagyomá-
nyokat az újítás, a megújulás szándékával, a kul-
turális sokszínûség kibontakoztatásával, valamint
a felhõtlen szórakozás, a baráti találkozások le-
hetõségével.

Igaz, hogy a borba került egy kis víz is, még-
hozzá az égbõl, de az idõközönként érkezõ
mennyei áldás ellenére a hangulat felhõtlenre si-
került. Pénteken Nagy Imi kezdte a sort a színpa-
don, aki a tanítványaival most is bizonyította,
hogy az éneklés és a zene kortól és nemtõl füg-
getlen érték. Az ünnepi állófogadással párhuza-
mosan folytatódott a színpadi program a Piac té-
ren, ahol elõször az Utánam Srácok formáció,
majd a bátaszéki Idióták szórakoztatta a közön-
séget. Atilla fiai Isten ostoraként csaptak bele a
magyar rockzene legendás dalainak a tolmácso-
lásába, Kalapács József, Mr. Basary, Rudán Joe,
Tóth Reni és Varga Miklós a csillagokat is leéne-
kelte az égrõl… A Neonverebek késõ éjszakába
nyúlóan zenélt, miközben a téren lévõk a borvi-
dék legfinomabb nedûit kortyolgatták.

A szombat reggel kellõképpen ráijesztett a
szervezõkre, hiszen az idõjárás úgy döntött, hogy
a borúsabb arcát is megmutatja hétvégén. A dél-

utánra ütemezett szüreti felvonulás végül napsü-
tésben és derûs hangulatban zajlott, és a Rom-
kertben II. Géza fejére is rákerült a királyi koro-
na. Miközben Várda Tibor kádármester a hor-
dókészítés tudományába igyekezett beavatni a
nagyérdemût a színpad mögött, addig a világot
jelentõ deszkákon elkezdõdött a folklórprogram.
Fellépett a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesü-
let, a Tamásiból érkezett Pántlika Néptánc-
együttes, a talpalávalót pedig a Csurgó Zenekar
húzta, amelyik önálló népzenei koncerttel is ké-
szült, de a zord idõjárási körülmények miatt kény-
szerszünetet kellett tartaniuk Siklósi Krisztiánék-
nak. A Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport
fellépése meghiúsult ugyan, de a pécsi Misina
Néptáncegyüttes és Táncszínház vállalta, hogy a
Makrancos hölgyet bemutatja, és a siker sem
maradt el. A Góbé zenekar újra megtöltötte a
rendezvényteret, és a bandának tett ígéretnek
megfelelõen fogunk eljárni, amikor a közeljövõ-

ben visszahívjuk õket Bátaszékre egy fergeteges
hangulatú koncert erejéig. Tolvai Reni és Pál Dé-
nes is kitett magáért, a Gál Csaba Boogie front-
emberrel az élen az utcabált végigzenélõ együt-
tes pedig hajnali háromig birtokolta a színpadot
a jelenlévõk nagy örömére.

Vasárnap is folyt a bor és a pálinka, sült a hús,
a lángos, a rétes, a zárónap programjai pedig -
a napsütéses idõnek is köszönhetõen - vonzották
a tömeget a városközpontba. A Best Street Te-
am táncosai számot adtak a tudásukról, a nyári
táborélmények összefoglalóját is koreográfiába
foglalták, utána pedig a retro jegyében mulat-
hattak azok, akik a hét utolsó napján Bátaszéket
választották a fesztiválozásukhoz. Az Apostol
együttes tagjai a rájuk jellemzõ szerénységgel és
barátságossággal kényeztették a szervezõket, a
téren lévõk pedig együtt énekelték az ismert da-
lokat. Janicsák Vecát és Kökény Attilát is renge-
tegen várták, a "rezeseket" ebben az évben a
Brassdance képviselte. Molnár Ferenc Caramel
az elmondása szerint jó ideje készült a bátaszéki
fellépésére, és a sztárt még a budapesti rajon-
gói is elkísérték a bornapokra. A magasba len-
dített kezek és az együtt skandált, jól ismert bal-
ladák jelezték, hogy minden a helyén van. 

Esõ, zápor és zivatar ide-oda, a tapasztala-
tok azt mondatják velünk, hogy - Márai Sándor
szavaival megfogalmazva - olyan rendezvény-
nyel kedveskedhettünk a városban élõknek és a
vendégeknek, amelyik összekötötte az emberi
dolgok mélyebb értelmét. CsL

FFuullddaa  ffooggaaddttaa  aa
FFeekkeeddeerr  KKlluummppeennjjääggeerrtt

FEKED Németországi meghívásnak tett eleget a Fekeder
Klumpenjäger Tánccsoport és a vegyeskar. A két csapat szep-
tember 27-én Fulda városába utazott és a hónap végéig
több fellépésen is ízelítõt adott a Baranya megyei község kul-
túrájából. Ezen az elsõ, hivatalosnak tekinthetõ úton - melyen
a német önkormányzat szervezett - polgármesterek és köz-
életi személyiségek fogadták a fekedieket. Az úti cél nem is
lehetne ideillõbb, hiszen Feked is azon falvak közé tartozik,
melyeket a Fuldai Apátság területérõl a XVIII. században ér-
kezõ bevándorlók népesítettek be és tettek virágzóvá.

CIKÓ A Perczel Mór Általános iskolában a
nyár felújításokkal zajlott, a Tamási Tanke-
rület segítségével megtörtént az alsó tago-
zati épületrész homlokzatának szigetelése. 

– A munka összege nyolcszázezer forint
volt - adott tájékoztatást Hernerné Szõts
Hajnalka intézményvezetõ. - Nagy szük-
ség volt erre, hiszen az épület a beázások
miatt már nem volt jó állapotban. Így a tisz-
tító festések után tiszta tantermek várták di-
ákjainkat szeptember másodikán.

A tanévnyitó ünnepségünk hagyomá-
nyos módon a nyolcadik osztályosok elsõ
osztályos gyerekek bekísérésével indult,
majd a második osztályosok, versekkel,
énekkel köszöntötték a kisdiákokat. Zsalakó
Ramóna 6. osztály diákunk Erni Krisztiánné
kollégánk segítségével német verssel ké-
szült. A tanító nénik ajándékokkal várták az

iskolába érkezõ tizenhat elsõs diákot, osz-
tályfõnökük Fischerné Ömböli Karolina szé-
pen díszített tanteremben fogadta õket. A
tanévnyitó ünnepséget Vogronicsné Lamoli
Andrea szervezte.

A tanévben két pályázat járul hozzá a
nevelõ-oktató munkához. Az EFOP 3.1.9.
programok szervezését biztosítja diákja-
inknak, az EFOP 1.3.8. a testvériskolai kap-
csolat ápolását segíti. Kapcsolódó prog-
ramjaink, úgy mint a Falufutás, valamint
a hagyományos õszi kirándulás, már meg
is valósultak szeptember elsõ heteiben. A
Falufutáson szép eredményeket értek el
diákjaink, a programon sok szülõ, nagy-
szülõ is jelen volt. Kirándulásunk Sötét-
völgyben valósult meg, ahol testnevelõ
kollégáink játékos akadályversenyt szer-
veztek minden diáknak.

BBááttaasszzéékkii  BBoorrnnaappookk,,  eeggyy  kkiiss  vvíízzzzeell

Ajándékok várták az elsõs kisdiákokat

A Fekeder Klumpenjäger tánccsoport, művészeti veze-

tője Heil Helmut

A Brassdance rézfúvós kvintett

különleges showműsorral

szórakoztatta a közönséget


