
A TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS INGYENES
KIADVÁNYA. MEGJELENIK BÁTASZÉK, BÁTAAPÁTI, CIKÓ, FEKED, 

MÓRÁGY, MÕCSÉNY, ÓFALU, VÉMÉND TELEPÜLÉSEKEN

TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS

BÁTASZÉK

HÍRLAPHÍRLAP

VI
II.

 É
VF

O
LY

AM
 3

. S
ZÁ

M
20

17
. j

úl
iu

s

BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Különleges apropója volt a XVII. TETT-re Kész Napnak: megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte
a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. A szakmai tanácskozáson elhangzott: kiemelkedõ a Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló társadalmi elfogadottsága a térségben. A Gránit-díjat Bakó Józsefné jegyzõnek és Potápi Árpád János országgyûlési 
képviselõnek ítélték oda. 2. OLDAL

Továbbra is TETT-re készek
a települések

TETT-TELEPÜLÉSEK A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldol-
gozó és Tárolóban (RHFT) járt szakmai úton a Társadalmi Ellen-
õrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) tagtelepüléseinek 40 fõs delegá-
ciója. Darabos Józsefné elmondta, a támogatási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen minden évben szerveznek a május 15-
i programhoz hasonló tanulmányi utat, amely ezúttal is jól sike-
rült, értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak a résztvevõk.
Bátaapáti polgármestere, a társulás elnöke elmondta, hogy Hák
Viktor fióktelep-vezetõ köszöntõje után Tóth Zoltán üzemvitel-biz-

tonsági vezetõ és Turza Péter sugárvédelmi szakember tartott
elõadást, bemutatva az RHFT-t és annak tevékenységét. Elhang-
zott, a létesítmény feladata a nem atomerõmûvi eredetû kis és kö-
zepes aktivitású radioaktív hulladék átvétele, elhelyezése. Ezután
közösen megtekintették a feldolgozó üzemrészt, valamint a léte-
sítmény területét. 

A csoport tagjai meggyõzõdhettek a telephely biztonságáról,
és ezzel egyidejûleg megismerhették az itt tárolt hulladék feldol-
gozásának technológiáját.

Megtekintették a püspökszilágyi tárolót
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Júniuss 113-áán iimmár aa ttizzenhettedik TTETT-
re KKésszz NNaapjjátt ttaarttottttaa mmeg aa TTárssaadaal-
mi EEllenõrzzõ TTájjékozzttaattó TTárssuláss ((TETT). 

BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Ez a nap különleges-
nek számított a sorban, hiszen húszéves ju-
bileumot is ünnepeltek – ahogyan azt Da-
rabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere,
a társulás elnöke is kiemelte az alkalomból
szervezett sajtótájékoztatón. Hét település
részvételével 1997-ben alakult meg a szer-
vezet, amelynek elsõdleges feladata a
bátaapáti radioaktívhulladék-tároló mûkö-
désének társadalmi felügyelete és a lakos-
ság tájékoztatása. Tavaly Ófalu csatlakozá-
sával bõvült a létszám. Mi sem bizonyítja
jobban munkájuk eredményességét, mint
az, hogy a tároló mûködése az egész tér-
ségben nagy társadalmi elfogadottságnak
örvend, ami kiváló környezet a zökkenõ- és
problémamentes munkavégzéshez.

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) ügyvezetõ igazgatója hangsú-
lyozta, ez az a nap, amikor a lakosságot
közvetlenebb formában tudják tájékoztat-
ni a munkájukról, az elvégzett feladatokról,
a terveikrõl. Kiemelkedõ esemény volt idén,
hogy az egyes kamrában, májusban elhe-
lyezték az utolsó vasbeton konténert. A
munka 2018-ban, a második kamrában
már új, még hatékonyabb tárolási koncep-
ció szerint zajlik majd.

Glöckner Henrik, Mórágy polgármeste-
re kiemelte, annak idején Bátaapáti és Mó-
rágy volt a zászlóvivõje az ügynek, hogy
vállalják ezt a sokak által kritizált feladatot,
amelynek ellátása egyrészt nemzeti érdek,
másrészt a települések javát is szolgálja, és
amely remek példája lett a sikeres együtt-
mûködésnek. Ennek alapja pedig az õszin-
te, nyitott és korrekt kapcsolat.

A sajtótájékoztatót követõen a XVII. TETT-
re Kész Nap eseményei párhuzamosan, két
helyszínen zajlottak. A bátaapáti szakmai

tanácskozáson elsõként Darabos Józsefné,
majd Glöckner Henrik mondott köszöntõt.
Ezt követõen dr. Kereki Ferenc és dr. Hor-
váth Kálmán kormánymegbízott is megosz-
totta gondolatait a résztvevõkkel. Vizin Ba-
lázs, a TETT kommunikációs munkatársa
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért fele-
lõs államtitkár, a térség országgyûlési kép-
viselõjének szavait tolmácsolta. Ezt követték
a több területet is érintõ elõadások.

Öt szakmai beszámolót hallgattak meg
az érdeklõdõk. A francia radioaktívhulla-
dék-tárolók mûködését ismerhette meg a
hallgatóság az ANDRA Aube régióban ta-
lálható radioaktívhulladék-tárolójának
igazgatója, Patrice Torres jóvoltából. Ber-
talan Csaba, az NRHT fióktelep-vezetõje
az I-K1 kamra történetét foglalta össze, míg
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommuniká-
ciós osztályvezetõje kommunikációs ta-
pasztalataikról számolt be. A Lakossági El-
lenõrzõ Csoport képviseletében annak ve-
zetõje, Kardos Zsuzsanna értékelte az el-
múlt idõszakot, hangsúlyozva, hogy méré-

seik során mindent rendben találtak. Végül,
de nem utolsósorban a tagtelepülések ál-
tal a társulás révén kapott támogatás fel-
használásával elért szép eredményeket
Darabos Józsefné gyûjtötte csokorba.

A program zárásaként került sor a Grá-
nit-díj átadására. Ezzel az elismeréssel fe-
jezi ki minden évben a köszönetét a társu-
lás azoknak, akik kiemelkedõ tevékenysé-
gükkel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak
a sikeres mûködéséhez. Idén Bakó Józsefné,
a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzõje vehette át az elismerést. A díjat
odaítélték Potápi Árpád Jánosnak is pél-
daértékû munkájáért, ám õ – parlamenti el-
foglaltságára való tekintettel – egy késõb-
bi alkalommal veszi át az elismerést.

Mórágyon mindeközben a jövõ generá-
ciója számára tartottak programot, ott
ugyanis a tagtelepülések iskolásai – har-
minckét gyermek négyfõs csapatokban – já-
tékos vetélkedõ formájában tájékozódtak
egymás településeirõl, illetve mutatták be a
sajátjuk értékeit.

Jubileumot is ünnepeltek a TETT-re Kész Napon

Bakó Józsefné Gránit-díjas
BBaakkóó JJóózzsseeffnnéé 11998866-bbaann kkeezzddeetttt eell aa kköözziiggaazzggaattááss tteerrüülleettéénn
ddoollggoozznnii.. BBááttaasszzéékkeenn aannyyaakköönnyyvvvveezzeettõõkkéénntt,, ggyyáámmüüggyyii eellõõ-
aaddóókkéénntt,, aa hhaattóóssáággii iirrooddaa,, mmaajjdd aa vváárrooss ggyyáámmhhiivvaattaalláánnaakk
vveezzeettõõjjeekkéénntt tteevvéékkeennyykkeeddeetttt.. KKiieemmeellkkeeddõõ mmuunnkkáájjaa eelliissmmeerréé-
sseekkéénntt 11999966-bbaann ááttvveehheettttee aa MMaaggyyaarr KKöözzttáárrssaassáágg BBrroonnzz ÉÉrr-
ddeemmkkeerreesszzttjjéétt.. IIddõõkköözzbbeenn iiggaazzggaattáásssszzeerrvveezzõõ ddiipplloommáátt sszzeerr-
zzeetttt,, ééss aa kköözziiggaazzggaattáássii sszzaakkvviizzssggáátt iiss lleetteettttee.. MMóórráággyy-
BBááttaaaappááttii kköörrjjeeggyyzzõõjjee 22000033-bbaann lleetttt,, 22001133.. jjaannuuáárrjjááttóóll ppee-
ddiigg aa BBááttaaaappááttii KKöözzööss ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii HHiivvaattaall jjeeggyyzzõõjjee.. FFeell-
aaddaattaaiitt lleellkkiiiissmmeerreetteesseenn ééss eerreeddmméénnyyeesseenn llááttjjaa eell.. AA TTEETTTT
sszzéékkhheellyytteelleeppüülléésséénneekk jjeeggyyzzõõjjeekkéénntt hhaattaallmmaass ffeellaaddaatt hháárruull
rráá,, aammiitt ppoonnttoossaann,, ffáárraaddttssáággoott nneemm iissmmeerrvvee vvééggeezz..

F
O

T
Ó

K
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S

Dr. Horváth Kálmán, dr. Kereki Ferenc, Darabos Józsefné és Glöckner Henrik a megnyitón



3

2017. július

Huszadszor találkoztak az Apáti települések
BÁTAAPÁTI A huszadik talál-
kozójukat tartották nemrégi-
ben az Apáti nevû települé-
sek, ezúttal Bátaapátiban. A
rendezvény során a faluve-
zetõk szakmai megbeszélé-
sen vettek részt, minden tele-
pülés bemutatta hagyomá-
nyait, értékeit, a községek tör-
ténetét, jelenét. Színpadra
léptek a polgármesterek, a
tánc- és énekcsoportok, az is-
kolások és az óvodások.
Bátaapátin kívül Monostor-
apáti, Kisbárapáti, Kisapáti,
Zalaapáti, Somogyapáti, va-
lamint a horvátországi Lo-
vász Kistérségi Önkormány-
zata mutatkozott be. Dara-
bos Józsefné, Bátaapáti pol-
gármestere elmondta, utoljá-

ra 2009-ben szervezték õk a
találkozót. Magyarországon
tizenhat Apáti utónevû tele-
pülés van, melyek polgár-
mesterei 1998-ban hozták lét-
re az Apáti Nevû Települések
Közalapítványát, azzal a cél-

lal, hogy megismerhessék, és
amiben tudják, például tu-
risztikai céljaikban, támogat-
hassák egymást. Ma hat-
nyolc olyan Apáti település
van, amelyek igen szoros
kapcsolatot ápolnak. 

Kistraktorok vonultak fel a Családi Majálison

Cikón ünnepelték a jubileumot

CIKÓ A sükösdi népdalkör által húsz évvel ezelõtt elindított népzenei találkozó századik ösz-
szejövetelét tartották és ünnepelték meg nemrégiben Cikón. Mint azt Bogos Jeromosné, a Cikói
Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület elnöke elmondta, a sükösdiek minden évben négy
együttest vonnak be a rendezvénysorozatukba, amelyek az adott esztendõben öt helyszínen
lépnek fel – mindegyik bevont együttes egy-egy alkalommal házigazda is.

A jubileumi találkozón a cikói kultúrházban a helyi együttes mellett a sükösdi, a pörbölyi
és a keceli népdalkör, valamint a keceli citerazenekar lépett fel. A csoportokat Haures Csa-
ba polgármester köszöntötte, vacsorával, zenével és tánccal ünnepeltek. A rendkívül jó han-
gulatban lezajlott program megvalósulásához sokan járultak hozzá, így a cikói német nem-
zetiségi önkormányzat, a Völgységi Önkormányzatok Társulása, valamint a Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulás támogatása is jól jött.

Gofrit, szörpöt és fagyit is
kaptak a gyerekek 
MŐCSÉNY Változatos programok-
kal várták Mõcsény ifjabb lakóit a
gyermeknapon a volt óvoda udva-
rán és a játszótéren. Volt többek
között habparti, amelyet a szek-
szárdi hivatásos tûzoltók biztosítot-
tak, légvárakban, trambulinon ug-
rálhattak a kicsik, akik a Mõcsényi
Nyugdíjas Egyesület révén ingyen
gofrit és szörpöt fogyaszthattak,
ezen felül mindenki ingyen
fagyizhatott és arcfestést is kapott. 

A reformáció jubileumáról
emlékeztek meg
MÓRÁGY A reformáció ötszázadik
évfordulójáról emlékeztek meg és
egyben a helyben konfirmáltakat is
köszöntötték nemrég egy ünnepi
istentisztelet, valamint szeretetven-
dégség keretében Mórágyon Az
alkalmon Fekete Zoltán lelkész pré-
dikált és Rácz József esperes szólt
a hívekhez. Wéber Jánosné veze-
tésével a német nemzetiségi és a
települési önkormányzat szervezte
az ünnepet. 

Felújították a Táncsics utca
egy részét, parkolót építettek
CIKÓ Elkészült Cikón a Táncsics Mi-
hály utca felsõ szakaszának felújí-
tása. Haures Csaba polgármester
elmondta, a konszolidációs pályá-
zaton elnyert tízmillió forintot fordí-
tották erre a célra. Egyúttal az ut-
cában található óvoda elõtt is ki-
alakítottak egy parkolót, valamint
a vízelvezetõ árkokat is rendbe tet-
ték.  

Támogatják a gyermekes
családokat
BÁTAAPÁTI A közép- és felsõokta-
tási intézményben tanuló diákok
7000 forint iskoláztatási támoga-
tásban, a négyes tanulmányi átla-
got elérõ közép- és felsõoktatási
intézményben tanuló diákok 3000
forint ösztöndíjban részesültek
Bátaapátiban. Továbbá a képvi-
selõ-testület döntése alapján a
2015. január 1-je óta megszületett
gyermekek részére 200 ezer forint
„újszülöttek támogatását” nyújtja
az önkormányzat.

KKIISSHHÍÍRREEKK

VÉMÉND Idén is rendkí-
vül színes programsorral
várta az érdeklõdõket a
hagyományos Családi
Majális. Ebben annak is
szerepe volt, hogy támo-
gatást elnyerve a Csa-
lád-, Ifjúság- és Népese-
déspolitikai Intézettel kö-
zösen szervezték meg a programot. Voltak
például kézmûves foglalkozások, gyöngyfû-
zés, arcfestés, csillámtetoválás, baba-mama
sátor, népi játszóudvar fajátékokkal, plakát- és
aszfaltrajz-versenyt szerveztek. Délután ismét
felvonultak a falu – az alkalomra igen szépen
kicsinosított – kistraktorai, közöttük volt kom-

bájn és bálázó is. Felléptek a véméndi és
palotabozsoki óvodások, majd a véméndi is-
kolások. A fõzõverseny során sertéspörkölt ké-
szítésben mérettek meg a nevezõk. Este még
egy csokievõ versenyt tartottak, majd a jó han-
gulatú nap méltó befejezõ programjaként kez-
detét vehette a hajnalig tartó bál.

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES
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Alig ttöbb, mmintt nnégy éév tteltt eel
aazzóttaa, hhogy aa bbáttaaaapátti kkiss ééss
közzepess aakttivittássú NNemzzetti
Raadioaakttívhullaadék-ttároló
(NRHT) eelssõ fföld aalaatttti ttároló-
kaamrájjaa mmegkezzdtte mmûködé-
ssétt. MMáraa mmegtteltt aa kkaamraa,
benne 22017. mmájjuss 119-één vvég-
legess hhelyére kkerültt aazz uuttolssó
vaassbetton kkontténer.

BÁTAAPÁTI A szép számmal
érkezõ meghívottakat Honti
Gabriella, a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Kft. (RHK
Kft.) kommunikációs osztály-
vezetõje fogadta a telephe-
lyen, aki kiemelte: „Fontos a
nyílt és õszinte kommuniká-
ció a lakosság felé és ehhez
az is hozzá tartozik, hogy a
térség médiumai jól infor-
máltak legyenek. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy meg-
hívjuk õket, hogy személye-
sen tudósíthassanak az itt fo-
lyó munkáról.”

Az osztályvezetõ kíséreté-
ben a jelenlevõk megtekin-
tették a Látogatóközpontot,
ahol rövid film segítségével
ismerték meg az elsõ kamrá-
ban alkalmazott tárolási
koncepciót, mely az utolsó
konténer elhelyezésével be-
fejezõdött. Eddig a Paksi
Atomerõmûbõl teherautóval
érkezõ, kis és közepes aktivi-
tású radioaktív hulladékkal
teli hordókat kilencesével
vasbeton konténerekbe
helyezték az NRHT felszíni
technológiai épületében. A
hordók közti teret cement-
péppel töltötték ki a szakem-
berek, majd lezárva, 7 napi
száradás-pihentetés után
szállították le a 250 méter
mélyen kialakított I-K1 jelû
tárolókamrába.

A rövid ismertetõ után
még a felszínen, de már az
ellenõrzött zónában fogad-
ta a vendégeket László Zol-
tán, az RHK Kft. megbízott
üzemeltetési igazgatója, il-
letve Bertalan Csaba, az
NRHT fióktelep-vezetõje,
ahol testközelben mutatták

be az egyes munkafolya-
matok helyszíneit és vála-
szoltak az elhangzott kérdé-
sekre.

Bertalan Csaba, az elsõ
kamra üzemeltetési tapasz-
talatait összegezve kiemel-
te: az elmúlt közel 4 és fél év-
ben nem történt semmiféle,
a biztonságot kedvezõtlenül
befolyásoló esemény. A tá-
rolóban munkát végzõ sze-
mélyzet kiemelkedõ szakér-
telme, biztonságtudatos
munkája, az alkalmazott
technológia garantálja,
hogy a jövõben is megtart-
ható lesz a biztonság.

Persze, a telephelyen dol-
gozó szakemberek számá-
ra az utolsó vasbeton konté-
ner elhelyezése csupán egy
feladat befejezését jelenti a
sok közül. Jószerével az elsõ
hulladékos konténer föld alá
szállításával egy idõben
kezdõdött az a munka,
amelynek nyomán a világ-
színvonalú, nemzetközi szin-
ten követendõ példaként
számon tartott létesítményt
helytakarékosabban, kisebb

Végleges helyére került az 

Honti Gabriella, László Zoltán 

és Bertalan Csaba a sajtótájékoztatón

Négy darab 200 literes fémhordó kerül az új kon-

ténerekbe. Ezekben helytakarékosabban, kisebb

költséggel, ugyanolyan biztonság szavatolása

mellett lehet tárolni a hulladékot
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költséggel, ugyanolyan biz-
tonság szavatolása mellett
lehet majd üzemeltetni. Ja-
vában folyik az új elképze-
lések megvalósítása a kettes
kamrában, a következõ tá-
rolótér kialakítása lassan be-
fejezõdik.

Az új tárolási koncepciót
László Zoltán ismertette a je-
lenlevõkkel. 

– Az új rendszer szerint
négy darab 200 literes fém-
hordó kerül egy vékony fa-
lú, merevített fémkonténer-
be – mondta a szakember.
– A hordók és a konténer fa-
la közötti teret pedig folyé-
kony radioaktív hulladékkal
kevert cementpéppel töltik ki
a Paksi Atomerõmûben, ez-
zel az eddigi holtteret is ki-
használjuk. Az így elõállított
úgynevezett kompakt hulla-
dékcsomagok elhelyezése a
kettes kamrában, öt sorban
és hat oszlopban történik
majd 2018-tól. Az új kialakí-

tás alkalmazásával még
több mint tízezer fémkonté-
ner fér el az elsõ kamrame-
zõben.

– Az új koncepció értéke-
lése mind üzemviteli, mind a
lezárást követõ, hosszú távú

biztonság szempontjából
megtörtént, a továbbépítés
a megfelelõ hatósági enge-
délyek birtokában folyik, az
üzemeltetési engedély ki-
adását, a jármûvek átalakí-
tását és a szükséges eszkö-

zök beszerzését követõen
lép majd életbe az új tárolá-
si koncepció, a megszokott,
kimagasló biztonság szava-
tolásával – folytatta az új
rendszer ismertetését László
Zoltán. 

– Mivel az adott terü-
leten az eredeti elkép-
zelésekhez képest lé-
nyegesen több hulladék
végleges elhelyezése
vált lehetõvé, jelentõs
köl tségcsökkentést
érünk el – zárta gondo-
latait a megbízott üze-
meltetési igazgató.

Mindeközben a sajtó
munkatársai megtekint-
hették, ahogy a speciá-
lis targonca – már 250
méterrel a felszín alatt –
a végleges helyére il-
leszti az utolsó, robosz-
tus, közel 16 tonnás vas-
beton konténert. Ezzel
az I-K1 jelû kamra meg-
telt, 537 monolitblokk-
ban 4833 hordónak
nyújt biztonságos, vég-
leges pihenõhelyet, mi-
közben néhány méter-
rel arrébb – az építési
területen – az I-K2 jelû
kamra lassan készen
áll, az új, kompakt hul-
ladékcsomagok foga-
dására.

 utolsó vasbeton konténer
Leszállításra kész az utolsó vasbeton konténer

Végleges helyére került az utolsó, 

537-es számú vasbeton konténer
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Természetességükkel arattak sikert
MÓRÁGY – Egy álló napig alig
tudtak másról beszélni, mint az
átéltekrõl, olyan nagy élmény
volt a diákjainknak az MTVA
(Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap) budapesti
székházában tett látogatás –
mondta Mucska Melinda, a
Mórágyi Általános Iskola intéz-
ményvezetõje. Tájékoztatása
szerint a harmadik-negyedik
osztályos gyerekekkel az M5
csatorna „Ismerd meg!” címû
mûsorának pályázatán indultak.
A kiírás szerint a nevezõk felada-
ta az volt, hogy egy a mûsor szá-
mára írt dal szövegéhez illõ pla-
kátot készítsenek, vagy osztály-
társaikkal összefogva egy
videoklipet forgassanak. A gye-
rekek az utóbbi lehetõséget vá-
lasztották. Az iskola rajztanára,
Ambrus László vezetésével ké-
szítették el az anyagukat, amely
felkerült a mûsor YouTube csa-
tornájára és Facebook oldalára
is, ahol a mórágyi kisfilmet több
mint tízezren nézték meg. Utób-
bin szavazni is lehetett a közzé-
tett videókra, a közönségszava-
zatok alapján az elsõ tíz helye-
zett alkotás közül választotta ki a
zsûri a díjazottakat.

A döntõbizottság tagjai az el-
sõ helyet a mórágyi alkotó csa-
patnak ítélték oda, indoklásuk
szerint a pályamunkában legin-
kább a gyermekek természetes-
sége, õszintesége ragadta meg
õket. A díj részeként a diákok
május végén ellátogathattak az
MTVA székházába. A kilencfõs
kis csapat – ez a kis iskola teljes
harmadik és negyedik osztályá-
nak létszáma – számára óriási
élmény volt a kelléktár megláto-
gatása, ahol például a jelme-
zek, bábfigurák tömkelege kö-
zött Süsüt is eredetiben láthatták.

Végigkövethették a mûsorkészí-
tés folyamatát, megnézhették a
felvételkészítések helyszíneit,
közismert mûsorvezetõkkel, szí-
nészekkel találkoztak, végül, de
nem utolsó sorban az õ közre-
mûködésükkel készült el az „Is-
merd meg!” június 4-i adása.

Nem mellékes, hogy az elsõ
helyezettek mindezek mellett
egy kirándulást nyertek a mis-
kolctapolcai Avalon Parkban
található HELL Cart & Event
Center és Maya Játszóparkba,
ahol további élményeket gyûjt-
hetnek be.

A televíziós felvétel során a
gyerekek saját bõrükön tapasz-
talhatták meg, hogy mi történik
a sminkszobában, majd min-
denki megkapta felvételre
szánt pólóját, és máris szerep-
lõkké váltak. A dráma, tudo-
mány, kézmûveskedés és zene
témákra épülõ mûsorban a
gyerekeknek magukat kellett
adniuk: kérdeztek, figyeltek,
ügyeskedtek. A mûsor egyik
szereplõje, a híres geológus, a
hazai természettudományos is-
meretterjesztés egyik legjelen-
tõsebb alakja, Juhász Árpád
volt, aki sokáig a mórágyi rögöt
is kutatta. Õ így külön örömmel
fogadta a gyerekeket, valamint
ajándékukat, a gránitdarabot
és a falujukat bemutató kötetet,
cserébe pedig sok érdekessé-
get mesélt nekik.

A felvétel olyan jól sikerült –
az ifjak természetességükkel,
együttmûködésükkel a készítõ-
ket is megnyerték –, hogy a cso-
portot visszahívták egy újabb
adás elkészítésére, így hamaro-
san immár egy 13 fõs kis csapat
indulhat Budapestre Mórágy
Község és a Tamási Tankerüle-
ti Központ támogatásával.

Száz gól sem volt elég a bajnoki címhez
MÓRÁGY Nagyon készültek a megyei élvo-
nalra, de hajszállal lecsúsztak az aranyról.
Illés Béla, a megyei II. osztályú Mórágy
edzõje nehezen tette túl magát a csalódá-
son – a Tolnai Népújságnak nyilatkozott.

– HHogy éérzzi mmosstt mmaagátt?
– Csalódott vagyok még, de ezúton is gra-
tulálok a Madocsa vezetõinek, játékosai-
nak és szurkolóiknak az aranyéremhez –
felelte Illés Béla, a Mórágyi SE edzõje. – Azt
mondtam a Kajdacs elleni mérkõzés elõtt
a játékosaimnak, hogy csak magukban bíz-
hatnak.

– AAzz aazzértt eegy rreményssugár vvoltt, hhogy
éppen BBáttaaaapáttibaan jjáttsszzotttt aa MMaadoccssaa.
– Tudat alatt bíztam a szomszédvári csa-
pat jó formájában, hogy legalább egy
pontot el tud csípni a címvédõtõl. Az igaz-
ság mégis az, hogy mi a Sióagárd elleni
3–2-es blamával vesztettük el a bajnoksá-
got. Hiába játszottunk õsszel döntetlent a
késõbbi bajnokkal hazai pályán, majd

gyõztük le õket saját pályájukon, önma-
gunkat vertük meg.

– AA ffoccitt ggólraa jjáttsssszzák, dde aa 1100 ttaalálaatt
ssem vvoltt eelég aazz aaraanyhozz...
– Amellett, hogy a második legkevesebb
gólt kaptuk a csoportban, az eredmények
nagyrészt a sikeres támadójátékunkon
múltak. Kiemelkedõt nyújtott Tóth Tamás,
akinek a személye biztosíték a csapat si-
kerességére. Egymaga 40 gólt lõtt a sze-
zonban úgy, hogy két mérkõzésen (a
Sióagárd ellen eltiltás miatt nem játszott,
a Dunaszentgyörgy elleni találkozó pedig
elmaradt) nem lépett pályára. Hatalmas
tehetségnek tartom, akinek a magasabb
szint sem lenne akadály. A gólkirályi címet
18 évesen nyerte el, megelõzve a címvé-
dõ Böde Istvánt és a szintén jó idényt fu-
tó Horváth Csabát. A két évtizedes
bátaszéki és mórágyi idõszakom alatt
egyetlen játékos volt, aki ilyen képessé-
gekkel volt megáldva, õ Horváth Péter,
akibõl élvonalbeli és magyar válogatott

játékos vált. De valóban, a 100 gól sem
volt elég az aranyhoz egyetlen egy meg-
botlás miatt...

– PPedig úúgy hhaallottttaam, aa bbaajjnoki ccímmel
vállaaltták vvolnaa aa mmegyei éélvonaaltt!!
– Minden adott lett volna hozzá. Az után-
pótláscsapat megvédte bajnoki címét, a fut-
ballpálya azt kell mondanom, hogy kima-
gaslana a megye I-ben is, egy kis módosí-
tással a felnõttcsapat is készen lett volna az
osztályváltásra. Elõkészítettük az U16-os
csapatot is, játszottak edzõmeccseket, õk
sem hoztak volna szégyent Mórágyra.

– HHogyaan ttovább?
– Sok mindenrõl le kellett mondanom az el-
múlt idõszakban. Most a legfontosabb cé-
lom, hogy a sportpálya mellett megvalósul-
jon a mûfüves pálya is. Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor ez augusztus 20-ra el
is készülhet. A futballal még nem tudom, mi
lesz, arra még aludnom kell párat. 

Berg Sándor

a mórágyi diákok
Az MTVA-ban Juhász Árpád geológussal
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Idén is nagy érdeklõdésnek örvendett
a Stifolder Fesztivál

FEKED Stifolderekben és látogatókban sem
volt hiány az idei, immár nyolcadik fekedi
Stifolder Fesztiválon. – Amikor a progra-
mok a tetõfokukra hágtak, 1000-1500 fõ
körül lehetett a vendégek száma, a rendez-
vénysátor megtelt, és körülötte is sok em-
ber sütött-fõzött, érezte jó magát. Ez a szép
létszám is arra utal, hogy jó úton járunk –
mondta Tillmann Péter polgármester.

A rendezvény fõszereplõi a stifolderek,
illetve azok „versenye”. Az elsõ néhány év-
ben mindössze 30-40 darabot neveztek a
megmérettetésre, háromnegyed részt hely-
beliek. Azóta a szám évrõl évre gyarapo-
dik, idén már 86 stifolder mintát adtak le a
versenyre jelentkezõk. Nem csak Baranyá-
ból, hanem többek között Pest megyébõl,
Bács-Kiskunból, Somogyból és Tolnából is
voltak nevezõk. – Nem véletlenül hívják
úgy a fesztivált, hogy a Duna menti svábok
stifolder fesztiválja – emelte ki a polgár-
mester. Hozzátette, örömteli, hogy amikor
mindenhol napjaink „egyen-élelmiszereit”

találjuk, akkor láthatjuk azt, hogy van ér-
téke a hagyománynak, a minõségi terme-
lésnek, annak, amit Fekeden elkezdtek, és
egyre többen veszik elõ a régi titkos recep-
teket, készítik ezeket a csodákat, amelye-
kért érdemes elmenni a fesztiválra. 

Idén változott az ítélõ bizottság össze-
tétele. A leadott nagyszámú minta miatt,
kétszer háromfõs zsûri dolgozott, mindkét
csapat elsõ öt helyre sorolt stifolderét újra
értékelte az összevont „szuperzsûri”. Több
szempontot vettek figyelembe: a megjele-
nést, a színt, az illatot, a textúrát, a moza-
ikosságot, de természetesen az íz volt az el-
sõdleges. 

– Sajnos nem sikerült az elsõ díjat
Fekeden tartani, át kellett adni Erdõs-
mecskére Kehlmann Jánosnak, a tavalyi kö-
zönségdíjasnak – tudatta a falu vezetõje. A
fõdíj egy elismerõ plakettet és oklevelet, va-
lamint egy ausztriai hosszú hétvégét foglalt
magában. A második helyezés már „otthon”
maradt Schrempf József révén, a harmadik

díj pedig Palotabozsokra került Guszmann
Józsefhez. A különdíjat Krachun Elemér vi-
hette haza Mõcsénybe, közönségdíjas pe-
dig Tóth Vivien lett Baksáról. 

A versenyhez gazdag fesztiválprogram
adta a körítést, amely délelõtt 10-kor vette
kezdetét, amikor lovasok vonultak fel a fa-
lu utcáin zenekari kísérettel. Délután a
Somberger Dorfmusikanten térzenéje és
hívogatója csendült fel a település több
pontján, a plébániakertbe pedig modellre-
pülõ bemutatóval várták az érdeklõdõket.
A kulturális mûsor keretében felléptek: a
Baranya Mazsorett Egyesület, a Fekeder
Klumpenjäger tánccsoport, a Fekedi
Vegyeskar, a Heimat Táncsoport Bátaszék,
a Wemender Männerchor, a Csepeli Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport, Juhász
Marcell bûvész, a Bátaapáti Aranyfácán
Néptánc Egyesület, a Lustige Musikanten
Csepel. A Stifolder verseny eredményhir-
detése és a díjkiosztás után vacsora, majd
bál, valamint tûzijáték következett. 

Tizenöt civil szervezetet támogat a város
BÁTASZÉK Város Önkormányzata 2017. május 8-án ünnepélyes keretek között írta alá a civil szervezetekkel a 2017-es évre kötött támo-
gatási szerzõdést. A 15 szervezet összesen közel négymillió forint támogatásban részesül, amelyet mûködésre, eszközökre, programjaik-
ra fordíthatnak. A következõ szervezetek részesültek támogatásban:
Bátaszéki Római Katolikus Egyházközség: 200.000 Ft, Bátaszéki Református Egyházközség: 200.000 Ft,
Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület: 500.000 Ft, Bátaszéki Székelyek Barái Köre: 300.000 Ft, Bátaszéki
Német Nemzetiségi Egyesület: 500.000 Ft, Bátaszék Város
Közoktatási, Közmûvelõdési és Mûemlékvédelmi Közalapítvány:
350.000 Ft, Vicze János Sport Közalapítvány: 150.000 Ft, Leg-
jobb Utcai Csapat Egyesület: 200.000 Ft, Bátaszéki Pedagó-
gus Kórus: 400.000 Ft, Morzsu Egyesület: 200.000 Ft, Bátaszéki
Napsugár Nyugdíjas Egylet: 200.000 Ft, Bátaszéki Nagycsalá-
dosok Egyesülete: 250.000 Ft, Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület:
75.000 Ft, Bátaszéki Horgász Egyesület: 100.000 Ft, Bátaszéki
Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 300.000 Ft.
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BÁTASZÉK A Pünkösdi Rétes- és Sörfesztivált
június 4-én rendezték meg a bátaszéki Piac-
téren. A rendezvényt hagyományosan a
Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület
szervezte Bátaszék önkormányzata és a
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. segít-
ségével. Az ünnepet mise nyitotta a
Nagyboldogasszony Plébániatemplomban,
majd a templomkertben térzenét hallgathat-
tak az érdeklõdõk. A délutáni programokon
kulturális események zajlottak. Felléptek: a

Dunaszekcsõi Fúvószenekar, a Schomberger
Dorfmusikanten fúvószenekar, a Véméndi
Fúvószenekar, a Dunaszekcsõi Német Nem-
zetiségi Tánccsoport, a Heimat Német Nem-
zetiségi Tánccsoport és utánpótlás csoport-
ja, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes, a
Bátaszéki Városi Óvoda német nemzetiségi
csoportja, a Heimat Icirik-Picirik.

Molnár György Lyra-díjas harmonika-
mûvész koncertje zárta a napot. Az elma-
radhatatlan rétesek között újdonságként

Janchilis rétest ehettek az igazi ínyencek.
Barista a kávéját, kézmûves sörös a külön-
leges nedûit kínálta. Fazekasok, ékszere-
sek, cukorkások hozták a portékájukat, és
a Moccantósok fa játékokkal szórakoztat-
ták a gyerekeket. A rendezvényt az Embe-
ri Erõforrások Minisztériuma támogatta.

A réteseket a Bátaszéki Német Nemze-
tiségi Egyesület, a Bátaszéki Felvidék Egye-
sület, a Bátaszéki Székely Unokák és az El-
sõ Bajai Rétesház készítették.

ÓFALU Idén júniusban 22. alkalommal ren-
dezték meg az Ófalui Falunapot, mely egy-
beesik a templom védõszentje, Szent An-
tal ünnepével. A programsor nyolc éve
kétnapossá, három éve pedig háromnapos
rendezvénysorozattá nõtte ki magát.

Pénteken „Rock est”-tel várták a látoga-
tókat, melyet Rudán Joe akusztikus kon-
certjével nyitottak meg, majd Wildanger
Attila zenekara, a Four to Four zenélt.

Szombaton a tradíciókhoz híven a Pekker
Mátyás plébános celebrálta szentmisét ko-
szorúzás követte. Ezután kezdõdtek a kultu-

rális programok. Bechli Erzsébet polgármes-
ter köszöntõ beszéde után a Mecseknádasdi
Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar nyitotta
meg a programot, amelyet az ófalui, illetve
a véméndi óvodások követtek. A látogatók
megtekinthették még a Véméndi Énekkar és
a Kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc
Egyesület fellépését is. Az este jó hangula-
táról az UnterRock zenekar gondoskodott.
Idén is nagy sikere volt a tombolasorsolás-
nak, mely egyének és vállalkozások felaján-
lásainak köszönhetõen jött létre. Különleges
ízvilágot mutatott be az Ófaluba betelepül-

tek nemzetközi – német, svájci, belga, indo-
néz, osztrák – ételkóstolója.

Vasárnap került sorra a „sóskifli” nap, ami-
kor is a hagyományos ófalui sóskiflit fogyaszt-
hatták a látogatók. A délutáni programot az
Alte Kameraden zenekar nyitotta, õket követ-
te a Gerner Trió szívet melengetõ elõadása,
majd Gyenis Dorka az általa írt, Ófaluról szó-
ló versével lépett fel. Megyesi Renáta elõadá-
sában „Mundartgeschichten” történeteket
hallhattak a vendégek, melyekkel országos II.
helyezést ért el. A falunapot Wildanger János
harmonikajátéka és közös éneklés zárta.

KKüüllöönnlleeggeess rréétteesseekkeett iiss kkíínnáállttaakk

Háromnapos programsorral ünnepelt Ófalu


