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Feladatokban bõvelkedõ, sikeres
esztendõt zárhatott a társulás

Évzzáró ttaanáccsskozzássátt ttaarttottttaa aa
Társsaadaalmi EEllenõrzzõ TTájjékozzttaattó
Társsuláss VVéménden. AA ttárssuláss
sszzaakembereinek bbesszzámolóiból
kiderültt, nnehézz, dde ssikeress éévett
zzárhaattnaak.

VÉMÉND Évzáró tanácskozását tartot-
ta a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató
Társulás (TETT). Darabos Józsefné, a
TETT elnöke a szervezet szempontjá-
ból, dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú NKft.
ügyvezetõ igazgatója pedig a kft.
szempontjából értékelte 2016-ot.
Bagdy László, a Lakossági Ellenõrzõ
Csoport munkájáról, Volentné Daróczi
Beáta, az NRHT üzemvitel-biztonsági
vezetõje pedig a tárolóban zajló mun-
kákról beszélt, míg Vizin Balázs kom-
munikációs referens a társulás jövõre
vonatkozó terveit vázolta felszólalásá-
ban. Beszámolóikból kiderült, nehéz,
de sikeres évet zárhatnak.

Közmeghallgatás
Mórágyon

MÓRÁGY A képviselõ-testület közmeghallgatást tartott a
településen 2016. november 25-én. Glöckner Henrik, a
település polgármestere beszámolt a 2016. évben végzett
munkáról, az önkormányzat gazdasági helyzetérõl és persze
szót ejtett a jövõbeni terveikrõl is, hangsúlyozva a
kistelepülések, köztük Mórágy mind nehezebb helyzetét, a
pályázati lehetõségek szinte teljes beszûkülését. Ezen a fórumon
is gratulált az idén 40 éves jubileumát ünneplõ Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttesnek, illetve az idén 20 éve újra
alakult Mórágyi Sportegyesületnek. Mindkét civil szervezet
gyönyörû sikereket ér el az utóbbi években. 6. OLDAL

BÁTASZÉK Az advent egyik legfontosabb eseménye volt a Báta-

széki Adventi Forgatag a katolikus templom előtt. Dr. Bozsolik

Róbert polgármester kapcsolta fel a város adventi világítását, és

szép műsorral teremtettek karácsonyi hangulatot. 3. OLDAL
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Vaan ttemplomunk, mmeg ttájjházzunk, sszzép aa
ttelepüléss, dde eezztt bbizzony ssokaan eelmond-
haattjják –– kkezzdtte bbesszzélgettéssünkett kkissssé eel-
gondolkodvaa BBaarttaa EErzzssébett, VVéménd
polgármessttere. –– HHaa vvisszzontt mmegvaalóssul-
naa aa ttervezzetttt kkerékpárútt, aakkor jjoggaal
építthettnénk aa hhelyi kkulttúráraa, hhisszzen
olyaan éélménymegálló llehettnénk, aahovaa
lényegében mminden éévsszzaakbaan éérdemess
visssszzaattérni. VVéménd mmaagaa aa ccssodaa nné-
mett ééss sszzékely éénekkaarávaal, aa nnémett ééss aa
romaa ttánccccssoporttjjávaal, aa ffúvósszzenekaar-
raal ééss ssaajjáttoss, íínyenccekett iiss mmegraagaadó
gaasszzttronómiájjávaal. AA vvendégeknek iillik
étteltt, iittaaltt kkínálni, sszzínvonaalaass mmûssorokaatt
aajjánlaani. PPersszze aabból iiss sszzerettnénk ppro-
ffittálni, hhogy rrendelkezzünk aauttópályaa lle-
haajjttóvaal.

VÉMÉND Elszántságból, lendületbõl nincs hi-
ány. A polgármesteri hivatal egészen fiatal
és fiatalos, vidám, de tettre kész, jól összeszo-
kott csapat jegyeit sugározza. Hétfõ reggel
nyolc óra van…

– KKezdjük aa hhetet eegy öösszegzéssel –– iin-
dítványozom, hhiszen ééppen eegy llakossági
fórumra kkészül. VVersenyképesség, nnépes-
ségmegtartó kképesség: hhogyan ááll
Véménd?

– Ez nagyon nehéz kérdés. Az tény és ta-
pasztalatból tudom: ahol az emberek jól ér-
zik magukat, ott a turista is jól érzi magát.
Nagyon fontos a munkahelyek teremtése.
Amióta megszûnt a Diósdi Kft., azóta leg-
alább 15 fiatal külföldre kényszerült. Voltak
próbálkozásaink megszerezni a csarnokot,
de sajnos nem sikerült. Nem volt annyi pén-
zünk, egyéb akadályok is adódtak.  Volt rá
érdeklõdõ, egy német cég, az idén április-
ban 30 munkatárssal kezdtek volna, de nem
jött össze.  Talán nem az önkormányzaton
múlt. Azóta a csarnok magánkézbe került,
remélem, sikerül a tervük, s vesznek fel em-
bereket.  Az M6 sajnos eddig nem hozott be-
fektetõket, pedig sokszor próbálkoztunk…
Talán ha a horvátokkal összekötik a pályát,
akkor Véménd is vonzóbb lehet. 

– MMit ccsinálnak, aakik iitt éélnek?
– Érdekes a helyzet. Többen dolgoznak

helyben, de kevés a munkalehetõség. So-
kan Mohácsra, Pécsre járnak, vagy éppen
Budapesten dolgoznak. Sajnos egyre töb-
ben külföldön találják meg a
számításukat… Csak remélem, hogy egy-
szer visszatérnek.

– MMilyen aa ttelepülés?
– Nagyon színes, sok programmal, sok

rendezvénnyel. De tény: nagyon kényelme-
sek az emberek, inkább írnak a közösségi ol-

dalon, ha valamit szeretnének. A személye-
sen beszélgetés azonban pótolhatatlan.
Idõnként gyalog járok ebédelni, s van, hogy
az út akár másfél órába is telik. 

– KKét éév vvan ÖÖn mmögött. MMilyenek aa tta-
pasztalatok? ÍÍgy ggondolta?

– Az az igazság, hogy sokkal gyorsab-
ban szerettem volna haladni, a piaci szfé-
rából jöttem, de a tények makacs dolgok. Az
összefogás és a közös cselekvés pártján ál-
lok. Összehangolt fejlesztésekre van szükség.
Itt a Pécs- Bátaszék vasút, amin kerékpárút
is épülhetne. Erre készülne turisztikai cso-
mag, 5-6 napos túra, ami csatlakozna a
nemzetközi kerékpáros útvonal vérkeringé-
sébe (EV6). Ebbõl sok település profitálhat-
na, a tortát úgy kell elosztani, hogy minden-
hova jusson egy-egy szelet. 

– MMennyire aaktívak aaz eemberek? KKik aaz
aktívak?

– Vannak jó és rossz tapasztalatok is. Ha
mozgásra szeretném ösztönözni az embe-
reket, az különös figyelmet igényel. Meghir-
dettünk egy 5 alkalmas, ingyenes lehetõsé-
get, elõször hárman jöttek el, de türelmesek
voltunk, most már 13-an vannak.  A német

nemzetiségi csoportok minden pénteken
próbálnak, a fiatalokkal együtt járnak fellép-
ni.  A szeptemberi kerékpáros rendezvényen
is lehettünk volna többen. A halászléfõzõ
versenyen a korábbi csapatok fele jelent
meg. Az idõsebbek még eljárnak a temp-
lomba is, lehet rájuk számítani…  A hivatal-
ban jó csapat van, fiatalos, lendületes,
mosolygós… Kifestettük a hivatalt, minden-
ki megválaszthatta az irodája színét. Jól ösz-
szekovácsolódtunk. Amikor kitalálunk egy új
rendezvényt, hamar összerakjuk. Jó lenne,
ha mindenki ilyen lelkes lenne. 

– MMegértem. DDe hha mmegnézzük, mmennyi
minden ttörtént eegy éév aalatt, aakkor ttalán bbe-
le ssem fférünk eegy ccikkbe. SSokan öörülnének
egy iilyen lleltárnak .. . .

– Valóban így van, hiszen sok élményben
volt részünk. Volt farsangi fánk sütés a gye-
rekekkel, sikeres március 15-i megemlékezés.
Sokat beszéltek az áprilisi húsvéti közös fes-
tegetésrõl, a csoki-keresésrõl, jól sikerült a
Föld-napi közös 11 kilométeres bringázás, a
faültetés, a környezet fontosságáról szóló
elõadás. Volt egy nagyon jól sikerült majáli-
sunk is. Megvendégeltük a faluban élõket.
Nálunk jól integrált a közfoglalkoztatás, jó a
csapat, még a fõzõversenyen is indultak. Szi-
gorúan felügyeljük az egymásra épülõ prog-
ramokat. A kertészet megtermeli a helyi alap-
anyagokat, azt használjuk fel. S van egy kis
bevétel is. Jól sikerült a roma közösség sza-
badtéri rendezvénye a libalegelõn, emlék-
táblát avattak. Ez is új dolog volt. A falunap
is nagyon sikeres volt, szoboravatással, a ré-
gi tanárok találkozójával, színes programok-
kal. Augusztusban volt hagyományõrzõ tá-
bor, a külföldön élõk is hazahozták a gyer-
mekeiket. Sikert hozott a retroparti a focipá-
lyán. Szeptemberben több  százan mozog-
tak a kerékpáros napon… És még volt adven-
ti koncert, Horváth Isti (Magyar Állami Ope-
raház énekese) jóvoltából. A bevételt jóté-
konysági célokra ajánljuk fel. Volt focitorna
az év végén, hiszen van egy Dárdai Palink
is. Az is jó kis buli volt… 

– HHogyan hhasznosítja ttelepülésvezetõ-
ként, aamit aa ccsaládtól kkapott?

– Az elején talán egy kicsit türelmetlen
voltam, de segített az alázat és szerénység,
amit otthonról hoztam. Hiszem, hogy a tér-
ség csak együtt tud elõre lépni, nincs esélye
az egyéni boldogulásnak.  Helyben is ugyan
ez a helyzet. Az összefogás nagyon fontos,
ha nem teszünk érte, akkor nem lesz semmi.
Az ötleteket is értékelni kell… Mindenben
van, vagy lehet valami, ne legyünk irigyek,
segítsük egymást. Mindig csapatban gon-
dolkodtam. Ebbõl tudunk építkezni. 

Mozgásba hozza Véméndet
Hazacsábítaná a fiatalokat Barta Erzsébet, a település polgármestere

Véméndi fejlesztések
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen nyertünk az Emberi Erõforrások
Minisztériumától 28 millió forintot, kony-
hánk felújítására. Sószobát ígértünk az
idõseknek, gyerekeknek, ha lesz pályá-
zat, kihasználjuk, ha nem, keresünk meg-
oldást. Fontos számunkra az épületek
energetikai korszerûsítése, napelemek, a
kerékpáros pályázat. A térfigyelõ kame-
rákat bõvítettük. Lépni szeretnénk az idõ-
sek ellátásában. Napközi otthon mûködik,
de a régi iskola jó lenne egy bentlakásos
intézményhez…
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Adventi forgatag Bátaszéken
A település minden korosztályát megmozgatta az ünnepség

BÁTASZÉK Az advent egyik legfontosabb ese-
ménye volt a Bátaszéki Adventi Forgatag a ka-
tolikus templom elõtti téren. Dr. Bozsolik Róbert,
Bátaszék polgármestere kapcsolta fel a város
adventi világítását, a karácsonyi mûsorral, dal-
lal, tánccal és néphagyományok felelevenítésé-
vel adtak igazi karácsonyi hangulatot. A tele-
pülés minden korosztályát megmozgatta az
adventi ünnepség, az általános iskolások ünne-
pi énekekkel, versekkel készültek, de a helyi fel-
nõtt énekkarok is sikerrel léptek fel karácsony-
hoz illõ dalaikkal. Az Adventi forgatag része volt
a kirakodó vásár is, valamint forralt borral és
aprósüteményekkel kínálták a több száz érdek-
lõdõt. Az adventi forgatag adományaiból be-
folyt összeggel a rászoruló bátaszéki családo-
kat támogatják.

BÁTASZÉK Hetven évvel ezelõtt
1946. november 28-án gördült ki
a vasútállomásról az a tehervo-
nat, amely a bátaszéki német csa-
ládok kitelepítésének kezdetét je-
lentette.

Hetvenkét évvel ezelõtt, 1944.
december 28-án a mai gimnázi-
um épületében gyûjtötték össze
azokat a fiatal bátaszékieket, aki-
ket azután januárban Bajáról
„egy kis munka” ígéretével
hosszú évekre Oroszországba
hurcoltak. Ezekre a tragikus ese-
ményekre emlékeztek mindazok,
akik elfogadták a német egyesü-
let és a német önkormányzat
meghívását november 26-án a
mûvelõdési házba.

Emberi jelenlét, fotók, zene és
tánc. Kimondott szó nélküli, még-
is erõteljes hatású színpadi em-
lékmûsorral kezdõdött a prog-
ram, melynek szereplõi Halasi
Henrietta táncosai, színjátszók és
egyesületi tagok voltak.

Dr. Bozsolik Róbert polgár-
mesteri köszöntõjében beszélt az
egykori bátaszékieket érintõ ese-
ményekrõl és kiemelte az emléke-
zés mindenkori fontosságát.

A program fõelõadójaként dr.
Marchut Réka, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kisebbségtör-
téneti és Etnopolitikai Osztályának
tudományos munkatársa részlete-
sen ismertette a magyarországi né-

metek sorsának alakulását és ki-
fejtette a tömeges kitelepítések el-
tervezését és lebonyolítását moz-
gató elképzeléseket, döntéseket.

Dr. Gerner Éva fõszerkesztõ
(Unser Bildschirm) a bátaszéki
Katzenberger Károlynéval készí-
tett riportfilmjét hozta el és mutat-
ta be, melyben Marcsi néni az
oroszországi elhurcolásáról és az
ott eltöltött évekrõl mesél.

Az ünnepség résztvevõi ez-
után a bátaszéki német embe-
rekrõl, családokról készült archív
fotók kiállítását tekintették meg,
majd a gimnázium falán lévõ
„Malenkij robot” emléktábla
megkoszorúzására került sor.

Az emlékprogram a vasútállo-
más peronján lévõ kitelepítési
emléktáblánál zárult. 70 évvel ez-
elõtt, amikor a hazájukból elûzött
emberekkel teli vonat elindult a
bátaszéki vasútállomásról, a he-
lyi zenekar a magyar himnuszt
kezdte játszani. Az emléktábla
megkoszorúzása után a
Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar
elõadásában szólaltak meg a
magyar himnusz hangjai, emlé-
keztetésül és figyelmeztetésül ar-
ra, hogy soha többé!

A jubileumi emlékprogram
megrendezését az Emberi Erõ-
források Minisztériuma és a TETT
támogatta.

stang

Toborzóiroda nyílik
BÁTASZÉK Börtön létesül Bátaszéken, ahogy azt a korábbi hí-
rekbõl már megtudhatták az olvasók. A büntetés végrehaj-
tási intézet a város határától 800 méterre, az M6-os autó-
pálya lehajtójánál épül majd, mûködésével lehetõség nyílik
250 új munkahely teremtésére.
A Belügyminisztérium az országban kilenc településen kez-
di meg új börtönök építését. Az új létesítményekkel a zsúfolt-
ságot kívánja csökkenteni a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága. Ebben a projektben kapott lehetõséget
Bátaszék is, így már a jövõ évben megkezdõdhet a büntetés
végrehajtási intézet építése a város határában. Az ehhez
szükséges kezdeti lépéseket már megtette a város, megvá-
sárolta és a Magyar Állam rendelkezésére bocsátotta a szük-
séges közmûvesített földterületet, valamint megteremtette a
toborzó iroda megnyitásához szükséges infrastrukturális fel-
tételeket – számol be dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék város
polgármestere.
A börtön szakszemélyzetének toborzása és kiképzése során,
és a büntetés végrehajtási intézet megnyitásakor tovább bõ-
vül az igénybe vett szolgáltatások köre, ami a helyi vállalko-
zásoknak és munkavállalóknak kedvez majd.

Megújult közterek
Bátaszéken

BÁTASZÉK Lezárult a beruházás, melynek eredményeként
teljes hosszában megújulhatott a Lajvér utca útburkola-
ta, a Kolozsvári utcában a Református Temetõ elõtt több
parkolóhely és a temetõ mellett új járdaszakasz segíti az
ide érkezõk parkolását és közlekedését. Jártunkban-kel-
tünkben tapasztalhattuk már, hogy a Budai utca és a
Bezerédj utca sarkán is megújult a járda és elkészült a
Bezerédj utcában az új buszöböl, szolgálva ezeknek az
útszakaszoknak egyre növekvõ forgalmát. A közlekedést
segítõ közel 14 millió forintos felújításokat a 2016. II. fél-
évi TETT támogatás, és az azt kiegészítõ önkormányzati
forrás tette lehetõvé. 

A bátaszéki iskolások is részt vettek

az adventi ünnepségen

Emlékeztetésül és figyelmeztetésül
arra, hogy soha többé!
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BÁTAAPÁTI A nukleáris
iparral, a radioaktívhulla-
dék-kezeléssel kapcsolatban
a biztonság fogalma mindig
elsõdleges helyen szerepel.
A magasan képzett szakem-
berek, a kiemelkedõ techni-
kai színvonal garantálják,
hogy minden folyamat több-
szörösen ellenõrzött körül-
mények között, a legszigo-
rúbb elvárásoknak megfe-
lelõen zajlik a különbözõ lé-
tesítményekben. 

Nincs ez másként a Ra-
dioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Kft. (RHK Kft.) esetében
sem, ám ritkán lát napvilá-
got információ a létesítmé-
nyek fizikai védelmi felada-
tait ellátó rendészetrõl, õr-

zésvédelemrõl. Tulajdon-
képpen ez a legnagyobb di-
cséret a Társaság fegyveres
szervezete számára, hiszen
azt jelenti, nincs mirõl be-
szélni: rendkívüli esemény
nem történt, bûncselekményt
a létesítmények ellen nem
követtek el, a radioaktív
anyagok fizikai biztonsága
nem sérült. 

Azonban ahhoz, hogy a
telephelyek körüli lakosság
és a Társaság munkatársai
számára nyugodt környeze-
tet garantáljanak, a bizton-
sági szakemberek részérõl
komoly fizikai, szellemi fel-
készülés szükséges. Ebbe és
a 2016-os évben elért ered-
ményekbe kaptunk betekin-

tést Kaszás Sándortól, az
RHK Kft. Rendészeti Önálló
Osztályának vezetõjétõl.

Az elsõ lépés, hogy a
munkakör betöltéséhez szük-
séges alapvetõ feltételeket –
mint a kétévente esedékes fi-

A nemzetközi versenyek és 
kiváló eredményei is 

a Rendészet-õrzésvédelem

Az élmezõnyben végeztek
a nemzetközi versenyen

Az NRHT-ban szolgálatot teljesítõ fegyveres biztonsági õrök-
nek külön elismerés, hogy az esztergomi IPA NNAV VIII. és IX.
nemzetközi szituációs versenyen, hivatásos és igen erõs csa-
patok között sikerült az élmezõnyben végezniük. 

Nemzetközi vverseny

A csapat tagjai: Forray Tibor, Forrai Péter, Csáki Zoltán 
IV. és III. helyezést értek el
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zikai állóképességi és szak-
mai elméleti képességeket
igazoló vizsgák – sikeresen
végrehajtották a Szervezet
fegyveres biztonsági õrei. 

Természetesen a hatósá-
gok rendszeresen ellenõrzé-
seket tartanak abból a cél-
ból, hogy a létesítmények fi-
zikai védelmi helyzetét meg-
ítéljék. Az ellenõrzések ered-
ményeként a teljesített fel-
adatok és az esetleges hi-
bák tapasztalatai is megál-
lapításra kerülnek, melyek
garantálják a további fejlõ-
dés lehetõségét. 

Ehhez a fejlõdéshez biz-
tosítja a Társaság azokat a
korszerû körülményeket, me-
lyek lehetõvé teszik a fegy-
veres biztonsági õrség és a
portaszolgálat számára,
hogy az õrzésvédelmi fel-
adatokat folyamatosan, ál-
landó készenlétben, a leg-
nagyobb szakszerûséggel
lássák el. 

Azt, hogy az õrzésvéde-
lem kiemelkedõen teljesít
nem csak a vizsgálatok, el-
lenõrzések, de az országos,
nemzetközi versenyek ered-
ményei is alátámasztják.
Ezeken a megmérettetése-
ken 2016-ban is kiemelkedõ-
en teljesítettek az RHK Kft.
munkatársai. 

Minden évben megren-
deznek egy házi versenyt
is, melyen a létesítmények-
ben dolgozó fegyveres
biztonsági õrök és porta-
szolgálati dolgozók csapa-
tai mérik össze tudásukat.
E nemes versenyzés min-
den évben jól szolgálja az

õrségek közötti kiváló em-
beri- és munkakapcsolato-
kat, egymás jobb megis-
merését.

A kiemelkedõ eredmé-
nyeket elérõket az ügyveze-
tõ igazgató dicséretben és
jutalomban részesítette.

„A 2016-os év is bizonyít-
ja fegyveres biztonsági õre-
ink, a kiképzésért felelõs pa-
rancsnokok és elõadók szak-
mai felkészültségének és
emberi hozzáállásának ma-
gas fokát, munkahelyük és
hivatásuk iránti elkötelezett-
ségüket” – zárta le gondola-
tait Kaszás Sándor. Magas
rangú elismerést kapott az
RHK Kft. stratégiai és mûsza-
ki igazgatója

a hatósági ellenõrzések
 igazolták 2016-ban
felkészültségét az RHK-nál

Prometheus-díjat kapott Nõs Bálint 
mûszaki igazgató

Nagy megtiszteltetés érte a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.-t (RHK Kft.), hiszen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Prometheus-díjban részesítette a Társaság
stratégiai és mûszaki igazgatóját, Nõs Bálintot.
Az elismerést évente legfeljebb 10 alkalommal adományozhatja az NFM a
villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hõszolgáltatás
biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kima-
gasló tevékenység, továbbá életmû elismeréséért. A kitüntetésre az október 23-i nem-
zeti ünnep alkalmából terjesztette fel Nõs Bálintot az RHK Kft., így ismerve el azt a ma-
gas szintû elhivatottságot és példaértékû tudományos igényességet, amivel már több
mint egy évtizede segíti a Társaság munkáját és szolgálja a lakosság érdekeit. A nuk-
leáris technika alkalmazása egy generációkon átívelõ tevékenység, a radioaktívhulla-
dék-kezelés pedig még inkább – fogalmazta meg a stratégiai és mûszaki igazgatóság
vezetõje. Ezt a távlatos gondolkodásmódot, elemzõ- és tervezõkészségének kiteljese-
dését igazolja a gondozása alatt elkészült és az országgyûlés által elfogadott, a ki-
égett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikája, valamint az
annak megvalósítását bemutató és kormány által elfogadott program is, melyet pá-
lyája egyik legnagyobb kihívásának tart.

Ötödször gyõztek 
az országos versenyen

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Õrök Szakmai Egyesü-
lete által megrendezett VII. országos szakmai csapatverseny-
re, mint minden évben, 2016-ban is 3 csapatot nevezett be a
Társaság. Idén, zsinórban 5. alkalommal léphetet a dobogó leg-
felsõ fokára RHK-s csapat, de a második és negyedik helyet is
a Társaság kollégái hódították el. 

Országos vverseny:

I. hhelyezett csapat (NRHT): (Forray Tibor, Forrai Péter, Csáki
Zoltán, Komlósi Zoltán, Dürvanger Károly)

II. hhelyezett ccsapat (RHFT): (Mezei Imre, Budai János,
Misnyovszki Barnabás, Misnyovszki Zsolt, László Zoltán)

IV. hhelyezett ccsapat (KKÁT): (Samai Gábor, Grósz Ferenc,
Molnár István, Sebestyén Csaba, Fülöp József)
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„Út a Csúcsra” tehetségkutató atlétikai verseny
2016. nnovember 116-áán ddéluttán, aa BBony-
hádi PPettõffi SSándor EEvaangélikuss GGimná-
zzium, mmintt kkiemeltt ttehettsségpontt áálttaal
élettre hhívotttt „„Útt aa CCssúccssraa” eelnevezzéssû
ttehettsséggondozzó aattléttikaa vverssenyén
sszzerepeltt 117 ffelssõ ttaagozzaattoss ttaanulónk kkétt
korccssoporttbaan. 

MÓRÁGY A versenyzõk hat versenyszámból
(60 m síkfutás, 1000 m síkfutás, magasug-
rás, távolugrás, súlylökés, kétkezes medi-
cinlabda dobás) válogathattak és maxi-
mum háromban indulhattak, melyet a mór-
ágyi gyerekek maximálisan ki is használ-
ták. Nagyon sok iskolából – voltak, akik
Zamárdiból – érkeztek erre a megméret-
tetésre. A bonyhádi testnevelõ munkakö-
zösség a versenyen túl – a kiválasztást, a
tehetséggondozást, a belsõ motiváció
fenntartását célozva – további felelõsség-
teljes együttmûködést kínált a felkészítõ kol-
légáknak is. Tanulóink nagyon jól érezték
magukat a kiváló hangulatú és jól meg-
szervezett versenyen.

Eredményeink: 
II. kkorcsoport-ffiú

1000 m síkfutás: Kanalas István 2. hely
kétkezes medicinlabda dobás: Zele Ba-
lázs I. hely, Molnár Viktor III. hely
súlylökés: Zele Balázs I. hely

III. kkorcsoport-llány
1000 m síkfutás: Csóti Viktória I. hely,
Flóris Beatrix III. hely
kétkezes medicinlabda dobás: Flóris 

Beatrix II. hely, Csóti Viktória III. hely
súlylökés: Flóris Beatrix II. hely, Csóti Vik-
tória III. hely

IV. kkorcsoport-ffiú
súlylökés: Simondi Zoltán III. hely

IV. kkorcsoport-llány
távolugrás: Palkó Teréz III. hely
súlylökés: Kutika Kármen II. hely

Felkészítõ ppedagógusok: MMucska MMelinda
és SSóvári GGábor.

Közmeghallgatás Mórágyon
MÓRÁGY 2016. november 25-én képviselõ-testület közmeghallga-
tást tartott a településen. Mórágy település polgármestere beszá-
molt a 2016. évben végzett munkáról, az önkormányzat gazda-
sági helyzetérõl és persze szót ejtett a jövõbeni terveikrõl is, hang-
súlyozva a kistelepülések, köztük Mórágy mind nehezebb helyze-
tét, a pályázati lehetõségek szinte teljes beszûkülését. Ezen a fó-
rumon is gratulált az idén 40 éves jubileumát ünneplõ Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttesnek, illetve az idén 20 éve újra ala-
kult Mórágyi Sportegyesületnek. Mindkét civil szervezet gyönyö-
rû sikereket ér el az utóbbi években, amire a település és a pol-
gármester is méltán büszke.

A polgármester elmondta, hogy ami támogatást a civil szerve-
zetek kapnak, az jó célt szolgál, mert ezek a szervezetek munká-
jukkal a falu hírnevét öregbítik. De külön megköszönte a nemze-
tiségi önkormányzatok, illetve az Összetartás Mórágyért Egyesü-
let példás tevékenységét is. Kiemelve, hogy a falu legnagyobb ren-
dezvényének megrendezéséhez milyen nagy segítséget nyújtanak
a civil szervezetek. A polgármester beszámolt arról, hogy az ön-
kormányzat idén is indult a szociális tûzifa pályázaton - de míg az
elõzõ években 80-90 m3, sõt még 117 m3-t - addig most csak 40
m3 fát kapott a település. Ennek a kevés fának az elosztása ne-
héz helyzetbe hozza a Képviselõ-testületet. 

A legnagyobb érdeklõdés a hulladékszállítással kapcsolatos tá-
jékoztatót kísérte. Elhangzott, hogy 2017. január 1-tõl az önkor-
mányzatnak már nem áll módjában (a törvényi változások miatt)
a lakosok helyett a hulladékszállítás közszolgáltatási díját kifizet-
ni. Minden háztartással a szolgáltató fog szerzõdést kötni.

A közmeghallgatás végén Glöckner Henrik polgármester a
képviselõ-testület nevében minden mórágyi lakost meghívott a
december 15-én tartandó karácsonyi ünnepségre, ahol az Általá-
nos Iskola diákjai kedveskedtek a lakosoknak mûsorukkal.

A karácsonyi mûsor után a jelenlevõk átvehették az önkormány-
zat által minden mórágyi családnak szánt karácsonyi csomagot.

Mindenki névnapja 
MÓRÁGY Az Összetartás Mórágyért Egyesület szeptember 24-én tar-
totta a Mindenki névnapja nevet viselõ rendezvényét, amely egyben
nyárbúcsúztató is volt. A nagyon jó hangulatot a Kárászi Lányok egy
vidám jelenettel emelték, Kovács Gergõ és Málinger Anita
musicalokat, operett részleteket adott elõ. Vacsora után a táncé és
a beszélgetésé volt a terep.

Mórágy-Kismórágy szépkorú lakosai október 20-án ünnepelték az
Idõsek Világnapját. A mintegy 70 fõt kulturális mûsorral, vacsorával,
süteménnyel és üdítõvel köszöntötték. Balogh Borbála pedagógus cso-
dás hangjával kápráztatta el a jelenlevõket, Gyuricza István és Gyuricza
Aranka Tamásiból jött el, és szalontáncokat adott elõ, valamint az óvo-
dások iskolások énekeltek, szavaltak. Ezt követõen egy vidám jelenet
után még magyar nóták is felcsendültek Incze Zoltán Magyar nóta éne-
kes elõadásában. Virágcsokorral
és emléklappal köszöntötték a 99
éves kismórágyi Müller Péterné Ju-
liska nénit, aki azt ígérte: a 100.
születésnapján is együtt ünnepel-
nek majd. 

Az egyesület novemberi kirán-
dulása a rossz idõ miatt tavaszra
csúszott, de a szokásos karácsonyi
évzárót megtartották..
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Egymás nyomába lépõ nemzedékek
Baabonaa iide vvaagy oodaa: aau-
gusszzttuss 113-áán iiss llehett ssikeress
rendezzvénytt sszzervezzni. EEzztt bbi-
zzonyíttotttták aa mmõccssényiek aa ffaa-
lunaapon!!

MŐCSÉNY A közeli nemzeti ün-
nep, Szent István király és az új
kenyér, az értékteremtõ munkát
végzõk elismerése és a család
mindenekelõtt. Ez adta a
mõcsényi Falunap keretét.
Krachun Elemér polgármester
ünnepi beszédében azt hangsú-
lyozta, ami az államalapítás és a
családalapítás között mutatható
ki. – Családjaink csak akkor ké-
pesek fennmaradni, ha az egy-
más nyomába lépõ nemzedékek
újraalapítják azt. A család mind-
annyiunk számára az otthont, a
biztonságot jelenti. Az állam is
ehhez hasonló. Azt jelképezi,
hogy nemcsak otthonunk, ha-
zánk is van a nagyvilágban.
Szent István a magyar állam
megalapításával arra tanított
bennünket, hogy teremthetünk

magunknak otthont Európában.
A polgármestertõl elismerõ sza-
vakat és könyvjutalmat kapott
Csobot Szilveszterné, a helyi
nyugdíjas egyesület elnöke,
Decsi-Kiss János képzõmûvész,
Lacza András volt alpolgármes-
ter, László Péter, a Mõcsényért
Egyesület alelnöke és Török Bé-
la volt képviselõ.

A Falumikulás a Közösségi
Házban tíz éves korig minden
gyermeknek csomagot hozott. A
december 17-i Mindenki Kará-

csonyán az óvodások mûsora
után a megjelenteket disznóto-
ros vacsorával vendégelték meg.
Az önkormányzat idén is pályá-
zott szociális célú tûzifára, s 29
köbmétert nyert. A kérelmek elbí-
rálása után kapja meg a lakos-
ság a fát. A 65 év felettiek kará-
csonyi csomagja személyenként
10.000 forint értékû. Hatéves ko-
rig a gyermekek 6000 forintot,
az iskolások, beleértve az egye-
temistákat is, 20.000 forintot
kaptak.

A közösség, 
az összetartás 
a jövõ záloga

A község vezetése mindig is
segítõre, támogatóra lelt a
mõcsényiekben – mondta
Krachun Elemér, amit ezúton
is köszönök! Azért dolgozunk,
hogy sikerre vigyük faluszépí-
tõ elképzeléseinket. Ezt pél-
dázza az újonnan kialakított
boltunk is, amely a lakosság
igényeinek kiszolgálása mel-
lett a munkahelyteremtést is
szolgálja, ahogy a presszó
létrehozása is. Ezek a beruhá-
zások fontosak a mi kis tele-
pülésünkön. Csakúgy, mint a
Falunapunk, mert nagy szük-
ség van egy ilyen, közösség-
teremtõ rendezvényre, ahol
remek lehetõség nyílik a kötet-
len beszélgetésre, a kikapcso-
lódásra, a múlt felidézésére
és a jövõbeni célok meghatá-
rozására.

A Falunapon Amreinné dr. Gál Klaudia mondott ünnepi kö-

szöntőt. A Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója kiemel-

te: Szent István

ereje bennünk

van, feladatunk és

felelősségünk is,

hogy sikerre vi-

gyük a magyarsá-

got. – Mindehhez

szükség van: hitre,

józan megfontolt-

ságra, kitartásra,

áldozatvállalásra

és elődeink meg-

tartó erejére

Krachun Elemér (balról), Váncsa Tibor és a díjazottak: László

Péter, Csobot Szilveszterné, Lacza András, Török Béla és

Decsi-Kiss János

FEKED Egy internetes szavazáson Feked a
harmadik helyre került. A kezdeményezõk
a legszebb fekvésû települést keresték. A
végsõ megmérettetésen tizenkilenc falu
vett részt. Nem véletlenül növekedett tehát
a Fekedre látogatók száma. Még a pécsi
polgármester is gratulált, s reményét fejez-
te ki, hogy még intenzívebben sikerül be-
vonni Baranya megye turizmusába
Fekedet.

Jól mûködik a turistaszálló, évente mint-
egy 1200 vendégéjszakát „teljesít” –
mondta Tillmann Péter polgármester. Hoz-

zátette: sikerül kijavítani a hiányosságokat
és a hibákat, amelyeket az épület süllye-
dése okozott. A természeti adottságok mel-
lett rendezvényekkel és más látnivalóval is
csábítják a vendégeket. Megtudtuk: a he-
lyiek nagy örömére mûködik a szépség-
centrum is, többen kipróbálták már. A volt
vegyesbolt a épülni, szépülni vágyok bá-
zisa lett, s aki akar, fittness-gépekkel is erõ-
síthet. Javultak az infrastrukturális feltéte-
lek is, hiszen elvégezték a lámpatestek cse-
réjét, illetve új lámpákat is elhelyeztek.  22
millió forintot fordítanak a nyári károk el-

hárítására. A munkák elõre láthatólag jö-
võ tavasszal fejezõdnek be. Az árkok és
utak rendbetétele komoly feladatot jelent,
s csak remélik, hogy nem lesz olyan rend-
kívüli esemény, amely miatt ez a tevékeny-
ség kárba vész.

Fekedre is idõben megjött a Mikulás. A
Fekedi Baráti Kör szervezésében megaján-
dékozták a kicsiket és természetesen meg-
tartották az elmaradhatatlan bábelõadást
is 40 gyermek legnagyobb örömére. De-
cember 26-án pedig megemlékeztnek a
malenkij robotra elhurcoltakról.

Mindenki Karácsonyán az óvodások műsora után a megje-

lenteket disznótoros vacsorával vendégelték meg

Feked a legszebb fekvésû települések között



TETT HÍRLAP 2016. december

Kiadja: a TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTársulás. Felelõs kkiadó: Darabos JJózsefné, aa TTETT eelnöke. Szerkesztõ: Lengyel JJános.

TTEETTTT HHíírrllaapp Nyomdai eelõkészítés: Tolnai NNépújság, ÁÁrki AAttila, VVizin BBalázs. Nyomtatás: Böcz NNyomda, SSzekszárd. Felelõs vvezetõ: Böcz SSándor. 

Megjelenik Bátaszék, BBátaapáti, CCikó, FFeked, MMórágy, MMõcsény, ÓÓfalu, VVéménd ttelepüléseken. 

8

ÓFALU Erzsébet napján busszal
gazdagodott Ófalu. Hivatalosan
is átadták az „Essen auf Rädern”
pályázat által megnyert buszt
Heinek Ottó részvételével, ame-
lyet támogatott a Németországi
Szövetségi Köztársaság Magyar-
országi Németek Országos Ön-
kormányzata. Az ünnepségen a
helyiek mellett részt vettek a kör-
nyékbeli német önkormányzat
tagjai is. 

November végén nagysikerû
estet tartottak a faluban élõ 60 év
feletti lakosok, a külföldiek is kap-
tak meghívót. A szervezõk min-
den kerek évfordulóst egy üveg
borral vagy virággal köszöntöt-
tek. A mûsort a mecseknádasdi
Liszt Ferenc Általános Iskola diák-
jai adták.

A GASZTRONÓMIÁÉ VOLT A 
FÕSZEREP A NÕKLUB ÉVZÁRÓJÁN
BÁTAAPÁTI December 4-én tartotta meg évzáró összejövetelét a
bátaapáti Nõklub. A kiváló hangulatú rendezvényen a gasztro-
nómiának jutott a fõszerep, de köszöntöttek, ajándékoztak és
játszottak is az eseményen.

Schnellenpergerné Vodli Anikó, a klub elnöke elmondta, egy
kellemes délutánt töltöttek el a közösségi házban, fõztek, majd el
is fogyasztották a fõztjüket, megünnepelték az utolsó negyedéves
névnaposokat, társasoztak, adventi díszeket készítettek, karácso-
nyi dallamokat hallgattak, összességében jól érezték magukat. De-
cember 6-án is volt még egy megmozdulásuk, hagyományaiknak
megfelelõen Mikulásuk és krampuszuk becsöngetett azokhoz a
családokhoz, akik erre igény tartottak. Idén tíz gyermeket látogat-
tak meg. A klub tagjai legközelebb januárban gyûlnek össze.

BÁTAAPÁTI Nagy sikerrel zárult a szüreti fesztivál, még az élmények
adtak témát a faluban, de máris itt vannak az újabb rendezvények.
December 15-én vendégül látták a nyugdíjasokat, részükre 3.000,-
Ft került kiosztásra, majd december 16-án, a Falukarácsonyon a
gyerekek 850,- Ft értékû csomagot bontogathattak.

– A település lakosságának 2016-ban is szerettük volna szebbé
tenni az ünnepet, így minden családnak 3000 forint értékû élelmi-
szercsomagot szállítottunk ki – mondta Darabos Józsefné polgármes-
ter. Hozzátette: a Bátaapátiban életvitelszerûen itt élõ gyermekeket
karácsonyi ajándékként ezúttal is támogatásban részesítették: 

● 0-3 éves korú gyermekek után 4.200 Ft;
● 3-6 éves korú gyermekek után 4.400 Ft;
● minden általános iskolás gyermek után 5.100 Ft,
● 14 év feletti, nappali tagozaton tanuló gyermek 

után 5.500 Ft a járandóság.

Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy az Általános Iskola és az Óvoda részére külön-
külön 75 ezer Ft-ot biztosít eszköz-, ajándék- és játékvásárlásra,
Mikulásra és Karácsonyra való tekintettel.

MÓRÁGY 2016. november 29-
én délután, népek meséi – „Re-
pülés a mesék szárnyán” cím-
mel szervezett mesemondó
versenyt a bonyhádi Solymár
Imre Városi Könyvtár. A gyere-
kek két korcsoportban mérték
össze tudásukat. Az I-es kor-
csoport versenyzõi a 3-4. osz-
tályosok voltak, a II. korcsoport-
ban az 5-6. évfolyamosok me-
séltek. Iskolánkból heten készül-
tek a megmérettetésre és kö-

zülük négyen értek el dobogós
helyet vagy különdíjat meséjük
bemutatásával.
Eredményeink:
I. kkorcsoport ((3-44. oosztály)

Bagyom Zsófia I. hely
Csipak Bence III. hely

II. kkorcsoport ((5-66. oosztály)
Kanalas István II. hely
Grassy Gréta - különdíj

Felkészítõ ppedagógusok: BBa-
logh BBorbála éés SSoós MMária

Mozgalmas napok Bátaapátiban

Fejlesztések
A második félévben a településen számos beruházás is meg-
valósult. Elkészült a Hûvösvölgy utcában az autóforduló, par-
koló, az Apponyi Kúria tetõfelújítása új cseréppel, elkészült a
Községháza és az Óvoda kerítése, aTáncsics és Dózsa utcá-
ban megtörtént a vízelvezetés, s Rozsdásban beépítették a
szennyvíz átemelõ szivattyút.

„Repülés a mesék szárnyán” 
mesemondó verseny

Átadták a buszt Ófalun


