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Ezrek koccintottak
Bátaszéken

BÁTAAPÁTI egyszer csak gondolt egy
nagyot: az augusztus 20-i nemzeti
ünnepet összekapcsolta a falunap-
pal. Így az államalapítás ünnepe
tisztelgés, jövõnek szóló üzenet, s
egyben színes, szórakoztató, önfe-
ledt kikapcsolódás.
„Összetartozunk! Nincs ettõl fonto-
sabb, máig ható üzenete az állam-
alapításnak.” – hangsúlyozta ün-
nepi köszöntõjében Darabos
Józsefné, a község polgármestere,
a TETT elnöke. 3. OLDAL

NNNNeeeemmmmzzzzeeeettttiiii  üüüünnnnnnnneeeepppp  --  ffffaaaalllluuuunnnnaaaappppppppaaaallll Boda alkalmas lehet
BODA Újabb kérdésre kaptak választ az RHK
Kft. szakemberei az agyagkõ tulajdonságaival
kapcsolatban, az idei kutatások nyomán, a
Nyugat-Mecsekben. A vizsgálatok eredmé-
nyeit a tizenharmadik Tájoló Nap vendégei is
megismerhették szeptember 24-én, Bodán. „Jú-
nius közepén fejezõdött be annak a nagyjából
700 méter hosszú, 2 és 6 méter közt váltakozó
mélységû kutatóároknak a kialakítása a Nyugat-
Mecsekben, amely pontosabb információkat
adott a térségnek errõl a részérõl. Arra voltunk
kíváncsiak, mennyire stabil a kõzet” - számolt be
a munkálatokról dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezetõ igazgatója. 4. OLDAL

Minden várakozást felülmúlt az elsõ, há-
romnapos bátaszéki borfesztivál. Ekkora
sikerre talán még a szervezõk sem szá-
mítottak. Több száz kilométerrõl is érkez-
tek vendégek. 2. OLDAL
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Minden vvárakozást ffelülmúlt aaz eel-
sõ, hháromnapos bbátaszéki bborfesz-
tivál. EEkkora ssikerre ttalán mmég aa
szervezõk ssem sszámítottak. TTöbb
száz kkilométerrõl iis éérkeztek vvendé-
gek

BÁTASZÉK Színvonalas programokat, jó
bort és baráti fogadtatást ígért Bátaszék az
elsõ Bornapok vendégeinek. Mondhatni:
bejött! Érkeztek vendégek a fõvárosból, tá-
voli megyékbõl, no és persze a környékbe-
li településekrõl is, amelyekkel hosszú idõ
óta kifejezetten jó viszonyt ápol a város.
Bátaszék most éppen borbarátságot kínált
– amely bármekkora távolságot képes le-
gyõzni - és persze sok-sok kiváló progra-
mot is. Jellemzõen baráti társaságok érkez-
tek, de újabbak is alakultak, már a két év
múlva ismét esedékes bornapokra szerve-
zõdve. Újra ezrek látogatták meg a moly-
hos tölgyet, amely ma már garantáltan Bá-
taszék egyik jelképévé vált. 

A pénteki Bikini koncert után hágott te-
tõfokára a fesztiválhangulat, éjjel kettõ után
zárt a borudvar. A szekszárdi borvidékrõl
13 borász kóstoltatta a borait, és persze vá-
sárolni is lehetett tõlük, a vendégek nagy-
nagy örömére. A kisgyermekes családok
sem unatkoztak, volt póni-lovaglás és per-

sze vidámpark dodzsemmel, körhintával,
ugráló várral. Vasárnap koncertek tetõz-
ték a hangulatot. Szandi kezdett, majd a
Desperado együttesnek volt nagy sikere,
õket Zoltán Erika követte, végül a Balkan
Fanatik zárta a bornapokat. 

Dr. Bozsolik Róbert helyi „kritikusokat”
is magával vitt a rendezvényre. Család-
jának tagjai is felhõtlenül szórakoztak, így
nem véletlenül mondta: jó munkát végez-
tek a munkatársai, hiszen minden rend-
ben volt, és a rendezvénynek eljutott a hí-
re az ország több pontjára is. A borászok

egy része csupán azt fájlalta, hogy a ter-
vek szerint a Bátaszéki Bornapokat két-
évente rendezik. Attól tartanak, így sok
idõnek kell majd eltelnie ahhoz, hogy a
szekszárdi szüreti napokhoz hasonló is-
mertséget szerezzenek a bátaszékiek is.

A helyiek sokat dolgoztak és örültek,
hogy tisztességgel állták a városukba lá-
togatók rohamát, nem volt fennakadás.
Az idõjárás is kegyeibe fogadta õket, így
mindenki szép emlékekkel távozott az el-
sõ bátaszéki bornapokról és várja a kö-
vetkezõt.

BÁTASZÉK Bornapokkal nyitott
Bátaszék Turisztikai Információs
Pontja. A hiánypótló szolgáltatás
szeptember kilencedikétõl nem-
csak jó szóval és információval,
hanem helyi termékekkel, aján-
déktárgyakkal is várja a betérõ-
ket – számolt be az újságnak
Izsák Mónika, a szolgáltatást
mûködtetõ, Bátaszékért Marke-
ting Nonprofit Kft. ügyvezetõje,
majd hozzátette: – legfõbb cé-
lunk, hogy Bátaszék méltó hely-
re kerüljön Magyarország tu-
risztikai térképén, emellett be-
mutatjuk és népszerûsítjük a he-
lyi termelõk minõségi termékeit,
a város, a megye és a régió tu-
risztikai attrakcióit.

Az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ marketing kft. szep-
tember elsején kezdte meg mû-
ködését. Feladata a városmar-
keting koncepció kialakítása és
megvalósítása, a városi ren-

dezvények szervezése, 2017.
január 1-jétõl pedig a város
közmûvelõdési feladatainak el-
látása. 

Az új típusú szervezet meg-
alakulását megelõzte a város
közmûvelõdési stratégiájának
kidolgozása. Ennek ajánlásai
alapján alakul ki az az új szer-
vezeti keret, amelyen belül mód
nyílik arra, hogy a város eddi-
gi eredményeire támaszkodva
egyre tudatosabb kommuniká-
cióval mutassa meg a település
értékeit – hangsúlyozta az ügy-
vezetõ. - Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy az idén, példátlan kö-
zösségi összefogás eredmé-
nyeként, a bátaszéki molyhos
tölgy kapta meg az „Európai
év fája” kitüntetõ címet. Tájhá-
zunk országosan is egyedülál-
ló régészeti kiállításával, és a
három, Bátaszéken letelepedett
népcsoport tárgyi kultúrájának

bemutatásával. A város törté-
nelmi múltú borkultúrája, épített
öröksége, kulturális és sport-
egyesületei mind-mind kiemel-
kedõ értéket képviselnek. Fon-

tos feladatnak tartjuk, hogy ha-
gyományainkból kiindulva új-
rafogalmazzuk és megmutas-
suk egyre sokasodó látogató-
inknak Bátaszék értékeit.

TTTTIIIIPPPP  ––––  hhhhooooggggyyyy  ttttooooppppoooonnnn  lllleeeeggggyyyyüüüünnnnkkkk!!!!

Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

adta át a Turisztikai Információs Pontot

Ezrek koccintottak Bátaszéken
FOTÓ: MÁRTONFAI A borudvarban volt 

a legnagyobb forgalom 



3

2016. szeptember

A 2016-os év elsõ felének felújítási,
fejlesztési és korszerûsítési munká-
latai befejezõdtek, de továbbra is
azon dolgoznak Bátaapátiban,
hogy szebbé, modernebbé tegyék
a települést.

BÁTAAPÁTI A község külterületén található
egyik ingatlannál már megvalósult a
szennyvízelvezetõ rendszer kiépítése, a má-
siknál pedig a beruházás folyamatban van,
ezzel is korszerûsödik ez a településrész.
Természetesen a belterületen is további mo-
dernizáló munkákra lehet számítani az év

második felében: a Hûvösvölgy utcában
egy autóforduló és parkoló építését terve-
zik, a közlekedés megkönnyítése érdeké-
ben és a Dózsa György utcai önkormány-
zati bérlakásnál is megoldják a vízelveze-
tést. A további elképzelések között szerepel
az Apponyi Kúria tetõfelújítása, valamint a
Községháza kerítésének cseréje.

– A fejlesztések, felújítások mellett az
önkormányzat elsõdleges célja, hogy a jú-
lius 28-i árvíz okozta károkat helyreállítsa,
mondta Darabos Józsefné polgármester. 
– Továbbra is fontosnak tartjuk az intézmé-
nyeink magas színvonalú fenntartását, és
a lakosság támogatását – folytatta a köz-

ség vezetõje. Emellett azt is kiemelte, hogy
mindez a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékozta-
tó Társulás (TETT) támogatása nélkül nem
jöhetett és jöhetne létre. 

A TETT révén a társulás tagtelepülései
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
tudják kiegészíteni a beruházásokra meg-
lévõ szûkös kereteiket. Az eddig felsorolt
munkák a második félév terveinek csak egy
részét jelentik, emellett továbbiak megva-
lósításán dolgozik Darabos Józsefné és Bá-
taapáti képviselõ-testülete.  Az idén is lesz
szüreti fesztivál, immár a tizennyolcadik,
október 15-én, ahol sztárvendégként Ba-
lázs Pali lép majd fel.

Bátaapáti eegyszer ccsak
gondolt eegy nnagyot: aaz
augusztus 220-ii nnemzeti
ünnepet öösszekapcsolta aa
falunappal. ÍÍgy aaz áállam-
alapítás üünnepe ttisztelgés,
jövõnek sszóló üüzenet, ss
egyben sszínes, sszórakoz-
tató, öönfeledt kkikapcsoló-
dás.
BÁTAAPÁTI „Összetartozunk!
Nincs ettõl fontosabb, máig ha-
tó üzenete az államalapítás-
nak.” – hangsúlyozta ünnepi kö-
szöntõjében Darabos Józsefné,
a község polgármestere, a TETT
elnöke, majd hozzátette: „Mi a
magunk tapasztalatából is tud-
juk, hogy a nemzetállam alulról
épül. Nekünk itt, helyben kell el-
végezni a feladatainkat, lelkiis-
meretesen, legjobb tudásunk és
legjobb szándékunk szerint. Te-
hát amikor számot adunk arról,
hogy mit végeztünk az elmúlt
években, számba vesszük a
megannyi beruházást, fejlesz-
tést, és azt a példaértékû össze-
fogást, amely nélkül bizony
semmi sem sikerült volna, jó ér-
zés költözik a lelkünkbe. Össze-
tartozás, összefogás, példamu-
tató hozzáállás nélkül nem tud-
tunk volna úrrá lenni a július 28-
i árvízi katasztrófán, nem való-
sulhattak volna meg ambició-
zus terveink. Itt és most is csak a
köszönet hangján tudok beszél-
ni Bátaapáti lakosságáról,

azokról, akik önzetlenül segítet-
tek, részt vettek a hatalmas
munkában a katasztrófa ideje
alatt is. Köszönöm a segítséget
az RHK Kft., a KÉSZ Kft. vezeté-
sének és dolgozóinak, a Bá-
taszéki Önkéntes Tûzoltóknak,
és mindenkinek köszönöm azt,
hogy példát mutattak az össze-
tartozásról!”

Bátaapáti tervek

Az üünnepség vvendége vvolt PPotápi ÁÁrpád JJános oországgyû-
lési kképviselõ, aa MMiniszterelnökség nnemzetpolitikáért ffelelõs
államtitkára. AAz úúj kkenyeret KKürtösi KKrisztián pplébános sszen-
telte mmeg. AA sszínes mmûsorban ffellépett aa hhelyiek bbüszkesé-
ge: aaz AAranyfácán NNéptánc EEgyesület, vvalamint aa kkörnye-
zõ ttelepülések iifjú mmuzsikusait ssoraiban ttudó CCifra HHarmo-
nika ZZenekar. EEzúttal iis kkáprázatos pprodukcióval rrukkolt eelõ
a bbátaszéki BBest SStreet TTeam. KKora eeste ppedig aa DDupla
KáVé éés KKöteles CCindy mmûsora sszórakoztatta aa kközönséget.
A ggyermekek, mmint mmindig, mmost iis aa kközéppontban vvoltak.
A ffagyi, jjégkása éés ssok-ssok mmás ffinomság mmellett nnépszerû
volt aaz aarcfestés, aa ccsillámtetoválás, vvalamint aa
kézmûveskedés éés aaz uugráló vvár.

Nemzeti ünnep - falunappal
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Újjaabb kkérdéssre kkaapttaak vvá-
laasszztt aazz RRHK KKfftt. sszzaakembe-
rei aazz aagyaagkõ ttulaajjdonssá-
gaaivaal kkaapccssolaattbaan, aazz iidei
kuttaattássok nnyomán, aa NNyu-
gaatt-MMeccssekben. AA vvizzssgálaa-
ttok eeredményeitt aa ttizzenhaar-
maadik TTájjoló NNaap vvendégei
iss mmegissmerhetttték sszzepttem-
ber 224-één, BBodán. AA pprog-
raam, hhaassonlóaan aa TTETT-rre
Késszz NNaaphozz, aazz oottttaani ttár-
ssuláss éévess nnaagy rrendezzvé-
nye.

BODA „Június közepén fejezõ-
dött be annak a nagyjából 700
méter hosszú, 2 és 6 méter közt
váltakozó mélységû kutató-
ároknak a kialakítása a Nyu-
gat-Mecsekben, amely ponto-
sabb információkat adott a tér-
ségnek errõl a részérõl. Arra
voltunk kíváncsiak, mennyire
stabil a kõzet - számolt be a
munkálatokról dr. Kereki Fe-
renc, az RHK Kft. ügyvezetõ
igazgatója a bodai ismeretter-
jesztõ programon. – Az árok ki-
alakítását 2015 õszén indítottuk,
több szakaszban. A kiásott ré-
szeket a vizsgálatok és a doku-
mentálás után visszatemettük.
2014-ben, az akkor mélyített két
kutatófúrás mintáiból megálla-
píthattuk, hogy az itteni kõzet
kiváló vízzáró tulajdonságokkal
bír. A kutatóárok eddigi adatai
szerint ráadásul igen stabil, és
ez is fontos egy mélységi nagy
aktivitású hulladéktároló hely-
színének kiválasztásánál.” 

Az ilyen kutatások világszer-
te igen körültekintõen, több év-

tizedig folynak, hiszen bizonyí-
tani kell, hogy a kiválasztott te-
rület minden szempontból al-
kalmas akár több ezer évig is a
sugárzó hulladék biztonságos
tárolására. Magyarországon is
még évtizedig kell különbözõ
vizsgálatokat végezni. A maj-
dani tároló megnyitásáig az el-
használt üzemanyagot az erõ-
mû szomszédságában lévõ Ki-
égett Kazetták Átmeneti Táro-
lójában tárolják, Pakson. A
KKÁT szükség szerint további
modulokkal folyamatosan bõ-
vül majd.

Az érintett lakosság rend-
szeres tájékoztatása már a kez-
detektõl feladata a Társaság-
nak, a kommunikációs tevé-
kenységet (hasonlóan a TETT-
hez)  az ottani térség települé-

seit tömörítõ Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Ellen-
õrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati Társulás is
nagyban segíti. Minderrõl be-
szélt az ügyvezetõ igazgató az
ismeretterjesztõ tanácskozás
résztvevõinek nyitó elõadásá-
ban.

„Az NYMTIT idén ünnepli
fennállásának 20. évforduló-
ját. – errõl Kovács Gyõzõ, Bo-
da polgármestere, az
NYMTIT tárulás elnöke  be-
szélt, majd hozzátette: a hely-
beliek rendszeres tájékozta-
tását és az itt élõk érdekeinek
képviseletét kezdetektõl ko-
molyan veszik a polgármes-
terek. A közös munka ered-
ményét a kétévente elvégzett
közvélemény-kutatások is

visszaigazolják: az NYMTIT
településein élõk többsége is-
meri és támogatja az itt zajló
kutatásokat.

A RHK Kft. tevékenységéhez
– így a nyugat-mecseki kutatá-
si programhoz is – a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap bizto-
sítja a fedezetet. Az idei mun-
kálatok teljes költsége mintegy
400 millió forint. 

A Tájoló Nap délelõtti prog-
ramját hagyományosan az is-
meretterjesztõ elõadások ad-
ták, melyen a nyugat-mecseki
kutatásokat is bemutató nyitó-
elõadás után a nukleáris ener-
getika több területére is bete-
kintést kaphattak a szép szám-
ban megjelent helybeliek.

Lázár István, az Országos
Atomenergia Hivatal munka-

Egy lépéssel közelebb a nagy aktivitású  

Fent. Boda környékén folynak a kutatások

a Mecsekben

Lent: Dr. Kereki Ferenc és Kovács Győző 

a sajtótájékoztatón
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KAZAHSZTÁN a nukleáris energetika terén
ma abban a helyzetben van, mint Ma-
gyarország a hetvenes években. Ugyanis
a világ kilencedik legnagyobb országa,
mely északon Fehéroroszországgal, kele-
ten Kínával határos, most tervezi elsõ
atomerõmûvének építését. Ám ma egy
ilyen induló projekt könnyebb helyzetben
van, mint mi voltunk annak idején, hiszen
azóta sok tapasztalat gyûlt össze világ-
szerte, a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség pedig különös gondot fordít arra,
hogy megfelelõ információkkal segítse
azokat az országokat, amelyek atomerõ-
mû építésébe fognak. 

Július végén, a kazah minisztériumi és
kutató intézeti vezetõknek, Bécsben, a NAÜ
székházában tartottak munkaértekezletet,
ahol a radioaktívhulladék-kezelés kérdés-
körérõl Nõs Bálint, az RHK Kft. stratégiai és
mûszaki igazgatója tartott elõadást.

– Komoly elismerés ez társaságunknak,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.-nek,
és Magyarországnak is – kezdte lapunk-
nak adott beszámolóját Nõs Bálint –, mert
ez a felkérés is mutatja, hogy a NAÜ kö-

vetendõ példaként tekint a közel harminc
év alatt kialakult magyarországi hulladék-
kezelési gyakorlatra. A kétnapos munkaér-
tekezleten a kazah döntéshozást, illetve
szakmai irányítást hatan képviselték, rajtuk
kívül a NAÜ négy munkatársa volt még je-
len. Elõadásomban igyekeztem rövid átte-
kintést adni a nálunk folyó tevékenységrõl,
arról, honnan indultunk, és hova jutottunk
napjainkig. A rendelkezésemre álló két óra
alatt beszéltem arról, milyen jogszabályi
háttér kellett mindehhez, hogyan alakultak
ki a szervezeti keretek, és természetesen a
lehetõ legrészletesebben igyekeztem be-
mutatni a radioaktívhulladék-kezelés napi
gyakorlatát, illetve a tárolók építésének,
bõvítésének legfontosabb mozzanatait. Kí-
vülállónak furcsa lehet, hogy egy atom-
erõmûvel nem rendelkezõ ország számá-
ra miért fontos mindez. Nos, azt tudni kell,
hogy Kazahsztánban az intézményi erede-
tû (orvosi, mezõgazdaság, ipari, kutatási
célú felhasználásból származó) radioaktív
hulladékoknak jelenleg csak átmeneti táro-
lója van, és ezen a helyzeten is szeretné-
nek változtatni, amellett, hogy a majdani

atomerõmûben keletkezõ sugárzó anya-
gok tárolását és végleges elhelyezését is
meg kell majd oldani.
– Úgy tudom, a két napos munkaértekez-
let azért legnagyobb részt az atomerõ-
mû-építés elõkészítésével foglalkozott. Mi
volt a hozadéka a rendezvénynek az elõ-
adó, illetve az RHK Kft. számára?

– Az erkölcsi elismerésen túl, amit már
említettem, számunkra az is fontos és ta-
nulságos volt, hogy a NAÜ munkatársa-
inak elõadása egy naprakész, összesze-
dett információcsomagot jelentett. Vagyis
egy hasznos összefoglalását kaptam a
kazah vendégekkel együtt olyan több tu-
cat oldalnyi dokumentumnak, amik a
szervezet legfontosabb iránymutatásait
tartalmazzák többek között a hatósági
szerkezet kialakításáról, a hulladékkeze-
lésért felelõs szervezet feladatairól, a te-
vékenységek finanszírozásáról, az enge-
délyezési eljárások alapját képezõ biz-
tonsági értékelésekrõl és a hulladékkeze-
lés társadalmi aspektusairól. Jó volt hal-
lani, hogy mindaz, amit ott elmondtak,
nálunk napi gyakorlat.

társa „Sugárzó környezetünk”
címû elõadásában azt mutatta
be, hogy mindaz a sugárzás,
ami naponta éri szervezetün-
ket, több ezerszerese annak,
ami egy a szigorú határérték-
korlátok szerint mûködõ nukle-
áris létesítmény környezetében
kimutatható. 

Prof. Dr Aszódi Attila kor-
mánybiztos „Kapcsolódási
pontok Paks II. és a nagy akti-

vitású radioaktív hulladék kuta-
tása és elhelyezése között” cím-
mel az elmúlt egy év történése-
irõl, többek között az új atom-
erõmûvi blokkok építéséhez
szükséges a környezetvédelmi-
és a telephely-engedélyezteté-
si eljárás részleteirõl, az ezzel
kapcsolatos kutatásokról, a ha-
zai és külföldi lakossági fóru-
mokról számolt be. 

Az elõzõ évekhez hasonlóan

külföldi vendégelõadója is volt a
Tájoló Napnak. Lucie Steinero-
va, a cseh radioaktív hulladé-
kokkal foglalkozó cég, a Súrao
kommunikációs szakértõje a kin-
ti tapasztalatokról beszélt. Elõ-
adása végén követendõ példa-
ként méltatta a bátaapáti kis és
közepes aktivitású hulladékok
végleges tárolóját, az NRHT-t.

A Tájoló Nap ugyancsak
fontos eseménye a gyerekve-

télkedõ. Az RHK Kft. kommuni-
kációs munkatársai ezúttal is
igyekeztek izgalmas, játékos
keretek között ismereteket át-
adni  a diákoknak a radioak-
tívhulladék-kezeléssel kapcso-
latosan. A feladatok megoldá-
sa során idén a helesfai csa-
pat gyõzedelmeskeett, míg a
cserdi négyes második, a
kõvágószõlõsi pedig harma-
dik lett.

 hulladék majdani tárolójához

Leckék a radioaktívhulladék-kezelésrõl

Több mint százan voltak

kíváncsiak a Tájoló Nap

előadásaira
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CCikó hhaattárábaan, ffák ööleléssé-
ben rrejjttõzzik aa kközzsség eegyik
legrégebbi ttörtténelmi eemlé-
ke, aazz óóttemplom, aamely TTol-
naa mmegyei sszzintten iiss kkiemel-
kedõ éérttékett kképvissel, ttörtté-
netti ééss vvaallássi sszzemponttból
egyaarántt.

CIKÓ A falu helyén egykor állt
város, Széplak határában épült
templom, illetve az akkori szen-
tély romja sok elméletet ihletett.
Mint Szekér József, a Bonyhá-
di Városvédõ Kör elnöke el-
mondta, az 1800-as években
sokan azt gondolták, hogy ez a
cikádori ciszterci apátság lehe-
tett, amelyet II. Géza alapított,
1140 és 50 között. Békefi Remig
páter az 1890-es évek végén
két nap alatt kiásatta a romot
30 cikói munkással – tette hoz-
zá a helytörténész. Munkájuk
nyomán kiderült, hogy nincsen
a templomhoz közvetlenül csat-
lakozó kolostor-rész, és hogy a
cikádori rom nem ez, azt ké-
sõbb Bátaszéken találták meg.
Sokáig élt a feltételezés, mely
szerint  a templom a johan-
nitáké volt, jelenleg viszont úgy
vélik, hogy a cikói templomot a
stefanita rend építette egy
apátsághoz. A II. Géza által
Szent István emlékére alapított
lovagrend jellemzõje, hogy
nem csak szállást adtak a za-
rándokoknak, hanem gyógyí-
tották is õket. A stefaniták az is-
potály fenntartása mellett kato-

nai feladatokat is elláttak, és
erõsítették a vallást. Abban,
hogy ilyen jelentõs rendeket te-
lepített a környékre, szerepet
játszhatott II. Géza személyes
kapcsolódása a megyéhez. A
király ugyanis 1130-ban Tolnán
született, és itt töltötte a fiatalsá-
gát.A templom a török hódolt-
ság idején ment tönkre, az
1700-as évektõl már csak rom-
jai láthatóak. A betelepülõ né-

metek itt tartották miséiket,
amíg saját templomukat meg
nem építették, de a szentély a
mai napig búcsújáró helye a
környezõ települések német la-
kosságának, és számos csoda-
tétel története is kapcsolódik
hozzá.Az ótemplomra ráférne
a felújítás. A szentély tetõszer-
kezetén befolyik a víz, van né-
hány repedés a boltozatban. 

Keresik a pályázati lehetõsé-
geket, hogy az állagmegóvá-
son túl be lehessen kapcsolni a
helyet akár az egyházi, akár a
turisztikai hasznosításba. 

FEKED – Lehetett volna szebb nyarunk is,
bár vízbõl volt elég – mondta Tillmann Pé-
ter polgármester. Fekedet ugyanis június-
ban és júliusban is „elkapta” a vihar. A má-
sodikhoz hasonlót emberemlékezet óta
nem láttak a településen: rövid idõ alatt
több mint 60 milliméter csapadék szakadt
a falura, még a vízmû és a napelem-park
is veszélybe került. 

– Legalább 25-30 millió forintos kár ke-
letkezett. Még be sem fejeztük az júniusi
özönvíz okozta károk helyreállítását, jött
az újabb „égi áldás”. Pályázatot kellett be-
adnunk a rendkívüli kiadások forrásainak
megteremtésére. Sohase gondoltuk volna,

hogy ilyen nagy hasznát vesszük annak az
univerzális munkagépnek, amelyet tavaly
éppen TETT-támogatással vásároltunk.
Még a napokban is van dolgunk az árkok,
átereszek, útpadkák helyreállításával – tet-
te hozzá a polgármester.

Sajnos a kár nagyságát még fokozta,
hogy a közmunkában termelt zöldsége-
ket is elvitte az ár. Viszont szerencsére az
állatállomány tovább gyarapodott, már
22 juh gondozását történik. Növekedett
az épületük száma, két fészer is épült a
gépek tárolására, és a bálázó gép is na-
gyon hasznos a téli takarmány betakarí-
tásánál.

Ha szépségszalon nem is, de fodrász,
manikûrös, masszõr és mûkörmös lesz he-
teken belül  a faluban, mégpedig a régi
bolt átalakításával megújult épületben –
sorolta a jó dolgokat Tillmann Péter.  – Jól
halad a turistaszálló felújítása, helyreállí-
tása is, hamarosan teljes kapacitással vár-
ják a településre látogatókat.  Két év után
megújult mind a húsz templomi pad Feke-
den. Már csak az kell, hogy minden szent-
misén megteljenek a sorok. A baráti kör há-
romnapos kiránduláson volt Prágában,
most pedig éppen Pécsre, a teljesen ingye-
nes szobaszínház látogatására készülnek
a település lakói.

Feked: idõt és pénzt vitt a víz!

A cikói ótemplom üzenete

Az önkormányzat tartja rendben a cikói ótemplom környékét

Keresik a pályázati lehetőségeket, 

hogy az állagmegóváson túl be lehessen

kapcsolni a helyet akár az egyházi, 

akár a turisztikai hasznosításba
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Augusszzttuss eelssõ ppénttekjjén uugyaan kkikaapotttt aa ffocciccssaapaatt aa BBaajj-
nokttól, dde eezz nnem sszzegtte kkedvétt aa GGránitt FFesszzttiválraa hhaango-
lódotttt mmórágyiaaknaak. SSõtt!!

MÓRÁGY Barátságos focimeccs, Rohmann Henrik emlékhangver-
seny és persze sok-sok derû, jókedv jellemezte az idei Mórágyi
Gránit Fesztivált.

A szombati hûvösebb idõ sem tartotta távol a falunap részt-
vevõit. A kulturális és szórakoztató programok – melyekbõl jutott
az iskola udvarán felállított rendezvénysátorba és a mûvelõdési
házba is – megint csak megmozgatták a település lakóit és a ven-
dégeket. Nagy sikerük volt a gyermekprogramoknak (bungee
jumping, légvár, paintball), de Both Zoltán vadállatbefogó bemu-
tatója, Stekly Zsuzsa zománcmûves és Székely Lázár fafaragó tár-
gyai, valamint Tálosi Zoltán és Borbandi György világháborús re-
likviái iránt is sokan érdeklõdtek. Az „Arany fakanál” fõzõverse-
nyen, ahol épp egy tucatnyi csapat mérte össze ételét, Szabó
Jánosék vegyes sertéspörköltje kapta az elsõ díjat. Sorban állás
volt a hagyományos ételek bemutatóján és kóstolóján, Oláh Ger-
gõ és Kovács Kati fellépése után pedig sokan döntöttek úgy,
hogy éjjelig kitartanak a sátorban.

Gránit fesztivál – arany fakanállal

Aktívabb TETT
BÁTAAPÁTI-ÓFALU Fontos változás
történt a Társadalmi Ellenõrzõ Tájé-
koztató Társulás (TETT) életében is.
Az eddigi hét tagtelepülés sorai kö-
zé fogadta a Bátaapátihoz közeli
Ófalut is, így július 1-jétõl immáron
nyolc önkormányzat összefogásá-
val mûködik a szervezet. Elnöke,
Darabos Józsefné elmondta, hogy
a TETT részt vesz az októberi, fran-
ciaországi GMF-találkozón, ahová
a Nukleáris Létesítmények Körüli
Európai Önkormányzatok Csoport-
ja hasznos tapasztalatcserére invi-
tálta meg a társulást. A TETT leg-
utóbbi ülésén arról is szó esett, hogy
õsztõl még aktívabb, még közvetle-
nebb tájékoztatásra számíthatnak
a helyi lakosok, amelyhez a Nem-
zeti Radioaktívhulladék-tároló üze-
meltetõje, az  RHK Kft. is minden se-
gítséget megad majd.

VÉMÉND Nagyon fontos, hogy
naprakész információkkal, tu-
dással rendelkezzünk saját
környezetünkrõl. Így van ez
a bátaapáti Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tárolóval is,
ahol az atomerõmû kis és kö-
zepes aktivitású radioaktív
hulladékát helyezi végleges
biztonságba az RHK Kft. E
meggyõzõdés vezette az ön-
kormányzatot, amikor az
NRHT-val, a radioaktívhulla-
dék-kezeléssel, valamint a
TETT mûködésével kapcsola-
tos információs anyagokat
helyeztek el intézményeikben
– tudtuk meg Barta Erzsébet
véméndi polgármestertõl. A
település vezetõje hozzátet-
te: többek között az orvosi
rendelõben, az iskolában, a

sportcsarnoknál, a faluház-
ban, a panzióban, az óvodá-
ban, az Idõsek Napközi Ott-
honában és a Polgármesteri
Hivatalban találhatók azok a
képes kiadványok,amelyek-
ben sok hasznos információ
olvasható.  

Nagyon fontos, hogy a te-
lepülés lakossága ebben a
témakörben is sokoldalúan
tájékozott legyen – tette hoz-
zá a polgármester. Ezért ké-
rem, minél többen tanulmá-
nyozzák az anyagokat, hogy
kellõképpen felkészültek le-
gyenek a kis-és közepes akti-
vitású radioaktív hulladék el-
helyezésével kapcsolatos kér-
désekben. Így lehetnek nyu-
godtak õk maguk és környe-
zetük is.

TETT-es 
tettek

Véménden
VÉMÉND Sikeresek voltak
a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás
(TETT) támogatásával
megvalósult fejlesztések
Véménden. A Sportcsar-
nokban átfestették a fala-
kat, a csöveket, felcsiszol-
ták a parkettát, felfestet-
ték és lelakkozták a pá-
lyajeleket.  Megújult a
járda az orvosi rendelõ
körül és a Munkácsy Mi-
hály utca egyik oldalán.
Ugyancsak a TETT támo-
gatásával sikerült teljesen
felújítani, korszerûsíteni a
Házasságkötõ Termet.

TETT-ünk a TETT-ért

FOTÓK: GOTTVALD KÁROLY
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ÓFALU Immár második alkalommal szer-
vezte meg a Tûzoltónapot az Ófalui Né-
met Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú
Tûzoltó Egyesület július 23-án, ahol a vi-
zes programokon kívül a habparti is sze-
repet kapott. A kötetlen, vidám esemény-
re a környék tûzoltó egyesületei  voltak hi-
vatalosak, akik persze összemérték tudá-
sukat egy komoly fõzõversenyben is.
Egész nap nagy sikerû gyermek és felnõtt
események szórakoztatták a megjelente-

ket: stílszerûen voltak vízi játékok is, no és
persze az elmaradhatatlan körhinta. A
közönség legnagyobb örömére megren-
dezték a „habpartit” is, ahol kicsik és na-
gyok egyaránt kiélhették kreatív szenve-
délyüket.

A Tûzoltónap adott alkalmat arra is,
hogy a résztvevõk megünnepeljék a
Nieder-Liebersbach-i Ungarnfreunde
Egyesület megalakításának 25 éves év-
fordulóját. Ebbõl az alkalomból a baráti

szervezet Németországból egy tûzoltó-
autót ajándékozott a falunak. A nagy iz-
galommal várt fõzõverseny eredmény-
hirdetése után a rendezvény az esti bál-
lal zárult. Ekkor eldõlt az is, hogy a helyi-
ek szeptember 23-27. között  húszfõs de-
legációval és az Unterrock zenekarral el-
látogatnak Németországba. A nieder-
liebersbachiak által szervezett szombat es-
ti eseményen az Unterrock játssza majd
német és magyar dalokat egyaránt.

Tûzoltónap Ófalun

BÁTAAPÁTI Rohmann Henrik világhírû hárfamûvész emlékére adott
koncertet szülõfalujában Földesi Lajos hegedûmûvész Kocsis And-
rea hárfamûvésszel, a mester egykori tanítványával.

Az evangélikus templomban szép számmal gyûltek össze a ze-
nekedvelõk, hogy többek között Hubay Jenõ, Vieuxtemps és Ravel
szerzeményeibõl kapjanak ízelítõt. Földesi Lajos, a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem tanára, a Szekszárdi Kamarazenekar mûvé-
szeti vezetõje emlékeztetett rá: 2010-ben, a mûvész születésének
100. évfordulóján tartották az elsõ koncertet. Ezt, azóta minden év-
ben két-két másik követi, hiszen 2011 óta már Mórágyon is rendez-
nek hangversenyt. A szervezõk szeretnék, ha több völgységi tele-
pülés is csatlakozna, hiszen a cél az, hogy minél több emberhez jut-
tassák el az élõ komolyzenét. 

Koncert hetedszerre a világhírû hárfamûvész emlékére
Rohmann HHenrik 11910. aaugusztus 44–én sszületett BBá-
taapátiban. ZZenei ttanulmányyait 119226–34 kközött aa
budapesti ZZenemûûvészeti FFõiskolán MMosshammer
Ottónál, aa kkor llegnevesebb ttanáránál vvégezte.
1945-ttõl 11971-iig, nnyyugdíjazásáig aa MMagyyar ÁÁllami
Operaház rrendes ttagja, hhárfása vvolt, rrészt vvett aa
nemzetközi zzenei ééletben iis. 11948-ttól aa BBartók BBé-
la ZZenemûûvészeti SSzakközépiskola hhárfatanára iis.
Egészen 11978. ooktóber 113-áán bbekövetkezett hhalálá-
ig ttanított.


