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SZEKSZÁRD – Ma azokat köszönt-
jük, akik jobbá, szebbé teszik köz-
vetlen környezetünket, gazdagít-
ják, gyarapítják országunkat. Az
ünnep mindig valami nemeset je-
lent, azt, hogy együtt gondolko-
dunk, összefogunk – jelentette ki
dr. Lovassy Tamás. A Vállalkozók
és Munkáltatók Országos

Szövetségének (VOSZ)  megyei
Prima koordinátorának szavaiból
az az értékközpontú üzenet volt ki-
olvasható, amelyet maga a gála
és az ott átadott díjak képviselnek.
Az est végéhez közeledve köszönt-
hette tapssal a közönség az idei
megyei Prima Díjasokat. A Ma-
gyar Képzõmûvészet Kategória

gyõztese Decsi-Kiss János lett. A
Babits-díjas, szálkai díszpolgár, Pro
Urbe-díjas alkotót megye- és or-
szágszerte is sokan ismerik. Nem-
csak a jellegzetes kötélbõl készített
kompozícióiról, hanem írásai, új-
ságírói tevékenysége, elõadói sze-
repvállalásából adódóan is. – Én
most arra a „Prima-díjasra” gon-

dolok, aki megteremtette ezt a vi-
lágmindenséget: Nap, Hold, csilla-
gok, ember, micsoda bámulatos
vállalkozás volt ez tõle! Ennek a
„Prima-díjasnak” van egyféle bé-
kessége, amely minden emberi ér-
telmet fölülmúl. Ez a békesség õriz-
ze meg a gondolatainkat! – mond-
ta Decsi-Kiss János. ■ V. B.

BÁTAAPÁTI December 19-én a nyugdíjasokat, 20-án a település többi lakóit lepte meg egy szívmelengetõ programmal a község önkormányzata.
Mindkét rendezvény bensõséges hangulatban telt. A szépkorúak a finom vacsora mellett pénzbeli támogatást és mûsort kaptak ajándékba, amelyet
az óvodások, az iskolások és az Aranyfácán Néptánc Egyesület lelkes tagjai adtak. A falukarácsonyon is az imént említettek léptek fel, ezen kívül az
önkormányzat minden lakóházba élelmiszercsomagot juttatott el, a gyermekek pedig pénzt és édességet kaptak ajándékba. ■ V. B.

BÁTAAPÁTI–SZEKSZÁRD Mindkét
magyarországi csoport brillíro-
zott a csehországi Chotebor vá-
rosában tartott nemzetközi mi-
nõsítõ versenyen. A bátaapáti
Aranyfácán Néptánc Egyesület
a 4. kategóriában 1. helyezett lett,
és kiváló minõsítést kapott, akár-
csak a szekszárdi Ifjú Szív Tánc-
együttes, akik emellett harmadik-
ként zártak. – Nagyon büszke
vagyok a csoportra, remek pro-
dukcióval rukkoltak elõ a nívós
megmérettetésen – összegezte
Darabos Józsefné, a bátaapáti
civil szervezet elnöke. Hozzátet-
te, a díjak mellett azt a megtisz-
telõ felkérést kapták a szervezõk-
tõl, hogy jövõre a jihlavai nem-

zetközi fesztiválon is részt vehet-
nek. A völgységiekhez hasonló-
an a szekszárdi táncosok is el-
kápráztatták a közönséget.

– Évrõl évre nagyobb lelkese-
déssel veszünk részt a rendezvé-
nyen, ez már a tizedik, jól sikerült,
élménygazdag utunk volt – me-
sélte Gaálné Hoffercsik Dóra. Az
Ifjú Szív Táncegyüttes mûvészeti
vezetõje az elõzményeket tekint-
ve rávilágított: amikor szeptem-
berben, a bátaapáti egyesület
15 éves jubileumi ünnepségén a
csehországi Rouchovacek Tánc-
csoporttal vendégszerepeltek,
akkor merült fel, hogy az Arany-
fácán is csatlakozzon a novem-
beri programhoz. ■ V. B.

Kiváló produkciókkal rukkoltak elõ
NEMZETKÖZI VERSENY A bátaapáti és a szekszárdi csoport is bizonyított

Az Aranyfácán Néptánc Egyesület a csehországi versenyen

Prima Díjat kapott Decsi-Kiss János
VOSZ GÁLA Elismerték sokrétû, több évtizedes példás szerepvállalását
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MÕCSÉNY Meghitt hangulatban
telt a mõcsényi falukarácsony,
amelyen az óvodások rukkoltak
elõ egy kedves kis mûsorral. Kra-
chun Elemér mondott ünnepi be-
szédet. A polgármester az össze-
tartás fontosságát hangsúlyoz-
ta, és áldott, szép karácsonyt kí-
vánt a település lakóinak. A meg-
jelenteket a szép program mel-
lett vacsorával lepte meg az ön-
kormányzat, a pazar pörköltet
ifjabb Gergely Nándor fõzte, az
étel mellé járó bort pedig az Eu-
robor Kft. ajánlotta fel. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a
nyugdíjasok és a hét éven aluli
gyermekek pénzbeli támogatást
is kaptak. ■ V. B.

Közösen várták az ünnepet
MINDENKI KARÁCSONYA Szívbõl jövõ ajándék a községtõl

A mûsor mellett vacsorával kedveskedett a résztvevõknek a község

Nemzetiségekért
díjat kapott a
tánccsoport
VÉMÉND-BUDAPEST Nemzetiségekért
díjat adott át négy szervezetnek és
hét magánszemélynek Balog Zol-
tán, az emberi erõforrások minisz-
tere decemberben, a Nemzeti Mú-
zeumban tartott ünnepségen. A ki-
tüntetettek között volt a Véméndi
Német Nemzetiségi Tánccsoport is.
Horváth Etele, a csoport vezetõje
nagy megtiszteltetésnek tartja a cí-
met, úgy fogalmazott, ez az erköl-
csi muníció jó alapul szolgál a to-
vábbi építkezéshez.

A Nemzetiségekért díjat azok
a személyek, szervezetek, önkor-
mányzatok kaphatják meg, akik
példaértékû munkát végeznek a
magyarországi nemzetiségek ér-
dekében. ■ V. B.

Néhaa kkár, hhogy nnem hhaangoss
aazz úújjsság, uugyaaniss PPaalkó TTaa-
máss mmessemondássávaal kkezz-
dõdötttt BBáttaasszzéken aazz öönkor-
mányzzaatt hhaagyományoss éév-
zzáró rrendezzvénye.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK A kimagasló kifejezõ
készségû nagycsoportos óvo-
dás egyike volt azoknak a gye-
rekeknek és fiataloknak, akiket
a város megjutalmazott idei tel-
jesítményükért. Ez az ünnep
ugyanakkor módot ad az év ér-
tékelésére. Bognár Jenõ pol-
gármester elmondta, Bá-
taszéken 33 civil szervezet mû-
ködik, és idén 120 rendezvény
volt a városban: elõadások,
szép nemzeti ünnepek, a me-
gyei Flórián nap, a Bárdos La-
jos Megyei Kórusfesztivál, vagy
az Omega oratórium bemuta-
tója. A település vezetõje a je-
lenlévõ Kóbor Jánosnak, az
Omega frontemberének nagy-
rabecsülését is kifejezte. Mint
fogalmazott: az együttes élére
állt annak a kezdeményezés-
nek, amely a bátaszéki katoli-
kus templom toronysisakjának
újraépítésére jött létre. 

Bognár Jenõ köszönetét fe-
jezte ki emellett az országgyû-
lési képviselõknek is. Dr. Pus-
kás Imrének, amiért közbenjá-
rására a tanuszoda a város
használatába került, illetve
nagy valószínûség szerint jö-

võre naperõmû és thermo-
erõmû létesülhet a városban,
és Horváth Istvánnak, amiért a
közvilágítás korszerûsítéséért
lobbizott sikeresen. 

A polgármester arról is be-
szélt, 2013-ban körülbelül 1,5

milliárd forintot fordíthattak fej-
lesztésre. Megtörtént a Ci-
gány-árok rekonstrukciója, fo-
lyik az ivóvízminõség-javító be-
ruházás, megszépült a tájház
és befejezõdött a sportpálya
fejlesztés is.

Köszönet a város nevében
ÉVZÁRÓ Jutalom járt a jól teljesítõ gyerekeknek, fiataloknak

Bognár Jenõ Palkó Tamásnak gratulál. A nagycsoportos óvodás egyike volt azoknak, akiket a város megjutalmazott



TETT HÍRLAP

4

Rónaai JJózzsseffné aazztt mmondttaa,
egy pperccig ssem vvoltt kkérdéss,
hogy ffelnõttttkéntt ppedaagóguss
lesszz. MMintt aahogy aazz ssem,
hogy aa nnémett hhaagyomá-
nyokkaal sszzoross kkaapccssolaattott
sszzerettne áápolni. MMindkétt ccél-
jjaa tteljjessültt. TTerike nnéni ttenni
aakaarássátt, ttöbb éévttizzedess sszze-
repvállaalássátt aa kközzelmúlttbaan
orsszzágoss ddíjjjjaal jjuttaalmaazztták.

Vizin Balázs

CIKÓ – Hatalmas meglepetés
volt számomra az elismerés,
megható és szép ajándék – vé-
lekedett Rónai Józsefné a „Pro
Cultura Minoritatum Hungari-
ae” (Magyarországi Nemzeti-
ségek Kulturális Tevékenységé-
ért-díjról), amelyet a közelmúlt-
ban vehetett át Budapesten, a
Nemzetiségi Mûvelõdési Inté-
zet gálamûsorán. Terike néni
több évtizedes példaértékû ha-
gyományõrzõ tevékenységét is-
merték el a döntéshozók.

Felsorolni is nehéz lenne,
mennyi kezdeményezés, prog-
ram fûzõdik a nevéhez, ame-
lyet a magyarországi német-
ség gazdag kultúrájának ápo-
lása, tovább adása érdekében
szervezett. Tanárként 36 éven
keresztül vezette a bonyhádi
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola kórusát. Létrehozott egy
német gyermekjáték és népdal-
szakkört is, amelyben a fiatalok
óriási lelkesedéssel állították
színpadra a német nemzetisé-
gi hagyományokat. A diákok-
kal az édesanyja által gyûjtött
betlehemest is bemutatták
Bonyhádon és annak környé-
kén. A '80-as években növen-
dékei a „Nyújtsd baráti jobbo-
dat” vetélkedõn és a békéscsa-
bai nemzetiségi úttörõfesztivá-
lon mutatták be tudásukat,
mindkét helyen nagy sikerük
volt. A Rolf Zukowski versenyen
pedig a „Madárlakodalom” cí-
mû darabbal elsõ helyezést ér-
tek el.

Ugyancsak ettõl az idõszak-
tól kezdve – elõször csoport-,
majd táborvezetõként – mûkö-

dött közre a Váraljai Német
Nemzetiségi Olvasótáborban,
ahol a gyerekek és a fiatalok
közelebbi ismeretséget köthet-
tek a „sváb” hagyományokkal,
ételekkel, táncokkal, dalokkal
és versekkel. Az ifjúsági- és a
bonyhádi Városi Vegyes Kórus
vezetése után átvette a Bony-
hádi Német Nemzetiségi Kultu-
rális Egyesület kórusának irá-
nyítását is, amely tavaly ünne-
pelte megalakulása 33. évfor-
dulóját. Ma is nagy lelkesedés-
sel és hozzáértéssel állítja össze
a dalcsokrokat, figyelve az egy-
séges hangzásra, függetlenül
attól, hogy népdalról, vagy
templomi énekrõl van szó. Te-
rike néni jelenleg két kórust ve-
zet: a már említett bonyhádi
nemzetiségi egyesület formáci-
ója mellett a kisdorogi csopor-

tot. Együtteseivel rendszeresen
fellép a különbözõ kórustalál-
kozókon, ünnepeken, minõsítõ
versenyeken, az elmúlt idõszak-
ban számos elismeréssel jutal-
mazták közös munkájukat. Mint
fogalmazott, sajnálja, hogy a
szülõfalujában mûködött nép-
dalkör néhány évvel ezelõtt
megszûnt, mert ott is szívesen
vállalt szerepet. Ehhez kapcso-
lódva megjegyezte, lokálpatri-
ótaként mindig fontosnak tar-
totta, hogy Cikón is reflektor-
fénybe kerüljön a nemzetiségi
kultúra. Ennek érdekében né-
met tájszobát rendeztek be, iro-
dát, klubot alakítottak ki.

Gyûjteni, dokumentálni, to-
vább adni a környékre jellem-
zõ hagyományokat – ezek a
legfontosabb céljai Terike néni-
nek a jövõre nézve. Emlékezte-

tett, diákkora óta élénken fog-
lalkoztatja a honismeret, a nép-
szokások felkutatása. Édesany-
ja, Kiszler Ilona „Bei uns in Cikó”
címû helytörténeti könyvének
megírásában is segédkezett, je-
lenleg egy népdalgyûjtemé-
nyen dolgozik.

Rónai Józsefné nagy megtiszteltetésként tekint a díjra

Névjegy
Rónai Józsefné Kiszler Teréz
1943. december 25-én Cikón,
német nemzetiségi családba
született. A völgységi község-
ben járt általános iskolába, a
bonyhádi Petõfi Sándor Gim-
náziumban érettségizett. A Pé-
csi Tanárképzõ Fõiskolán ma-
gyar, német, ének szakon vég-
zett. Diplomája megszerzését
követõen nyugdíjazásáig a
bonyhádi Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában tanított.
Ott volt, amikor 1971-ben be-
vezették az intézményben a
nemzetiségi oktatást, az 1986-
87-es tanévben pedig a két-
tannyelvû nemzetiségi német-
oktatást. Mindig arra töreke-
dett, hogy valamilyen úton a
tananyagba csempéssze a
népismeretet, a néprajzot.
A Cikói Német Önkormányzat
elnökeként, a Tolna Megyei
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatok Szövetségnek ve-
zetõségi tagjaként, valamint a
Magyarországi Német Ének-
, Zene- és Tánckarok Orszá-
gos Tanácsa Egyházzenei
Szekciójának alelnökeként ki-
válóan tudja hasznosítani
gazdag tapasztalatait.
Elissmeréssei: Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkeresztje
(1994); Merész Konrád-díj
(1999); A Tolna megyei német-
ségért-díj (2000); Emléklap a
honismereti mozgalomban
végzett kiemelkedõ munkáért
(2007); Stefan-Kerner-Preis
(2007); KÓTA-Díj (2008);
„Ehrennadel in Gold” – az Or-
szágos Német Önkormányzat
legnagyobb kitüntetése
(2010); Pro Cultura Minorita-
tum Hungariae-díj (2013).

„Az éneklés gyógyítja a lelket”
HITVALLÁS A hagyományõrzés hangjai a legszebben csengõ dallamok
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Azz eelõírttaaknaak mmegffelelõen,
bizzttonsságossaan mmûködik aa
Báttaaaapáttibaan ttaalálhaattó
Nemzzetti RRaadioaakttívhullaadék-
ttároló ((NRHT). AA ttovábbi bbõ-
víttésstt kkövettõen aa lléttessíttmény
nemccssaak aazz aattomerõmû mmû-
ködésse, hhaanem aannaak llesszze-
relésse ssorán kkelettkezzõ kkiss- ééss
közzepess aakttivittássú rraadioaakttív
hullaadék bbeffogaadássáraa iiss aal-
kaalmaass llesszz.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – A hosszú évekig
tartó kutatási tevékenységnek,
majd az összesen 68 milliárd
forint értékû beruházásnak kö-
szönhetõen hazánk ma világ-
színvonalú létesítménnyel ren-
delkezik Bátaapátiban a paksi
atomerõmû kis- és közepes ak-
tivitású radioaktív hulladéká-
nak biztonságos tárolására –
nyilatkozta lapunknak dr. Kere-
ki Ferenc. A Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ-
igazgatója kifejtette, a felszín
alatti létesítmény 2012. decem-
beri ünnepélyes átadása óta
160 konténernyi – összesen
1440 hordó – hulladék került a
föld alá az NRHT technológiai
épületébõl. A további bõvítést
követõen a tároló nemcsak az

atomerõmû mûködése, hanem
annak leszerelése során kelet-
kezõ kis- és közepes aktivitású
radioaktív hulladék befogadá-
sára is alkalmas lesz. 

Az NRHT továbbépítésének
megalapozása egy új tároló-
koncepció és elhelyezési rend-
szer kidolgozását, és ezzel ösz-
szefüggésben a létesítési enge-
dély módosítását célozta.

– Az volt a feladat, hogy
olyan programot dolgozzunk ki,
amely minél több, a már meg-
lévõnél nagyobb keresztmet-
szetû tárolókamra kialakítását
teszi lehetõvé a rendelkezésre
álló térrészben. Közben az ed-
diginél hatékonyabb térkihasz-
nálás lehetõségét is vizsgálni
kellett. Mindez együtt azt ered-

ményezi majd, hogy kevesebb
tárolókamra kialakítására lesz
szükség, amivel komoly anyagi
megtakarítás érhetõ el – tette
világossá az ügyvezetõ-igazga-
tó. A Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kft. az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt.-vel közösen
kezdte el azt a munkát, amely a
fentiekben részletezett új jellegû
tárolótér és újfajta csomagolá-
si koncepció kidolgozását cé-
lozta. Ennek lényege, hogy a je-
lenlegi vasbeton konténereket
más típusú, kompakt hulladék-
csomagokra (fémkonténerekre)
cserélik majd, ezeket pedig a
felszín alatti térben vasbeton
medencékben helyezik el. A kö-
zös munka eredményeként ké-
szült el az a szakbizottsági elõ-

terjesztés, amely az Országos
Atomenergia Hivatal, a Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. és az
RHK Kft. közötti egyeztetés után,
2012. december 20-án zöld
utat kapott. Ezt követõen 2013-
ban, az elõzetes biztonsági
elemzések és a megfelelõ doku-
mentáció benyújtása után a
megnövelt keresztmetszetû
kamrakoncepció megkapta a
szükséges engedélyeket. Ennek
alapján elkezdhetõ a következõ
két kamra – az I-K3, illetve a I-
K4 jelûek – térkiképzési munká-
ja. Mindemellett az RHK Kft-nek
– a létesítési engedély módosí-
tásával egy idõben – a fémkon-
téneres hulladék elhelyezéshez
szükséges engedélyeket is be
kell szereznie.

Speciális targoncával szállítják le és helyezik el a betonkonténereket a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló földalatti kamrájában

Világszínvonalú létesítmény
NRHT Már 1440 hordó radioaktív hulladék került le végleges helyére

A tervek tükrében a következõ idõszak is bõvelkedik eseményekben

Dr. KKereki FFerencc aarraa iiss kkittértt, hhogy aazz RRHK KKfftt. aa lléttessíttéss kkövettkezzõ üüttemével ppárhuzzaa-
mossaan eegy vvizzssgálaatti vvágaatt kkiaalaakíttássátt ttervezzi, aahol aa ttárolótterek llezzárássáhozz sszzüksségess
ttömedékeléssi ttecchnológiaa kkipróbálhaattó, bbemuttaatthaattó. AA mmunkálaattok üüttemttervében hhárom
naagy éérttékû bberuházzássi sszzerzzõdéss sszzüksségesssségével sszzámolnaak. EElõsszzör aa nnyugaatti ffelttáró
vágaatt ééss aazz úújj, 33. sszzámú vvizzssgálaatti vvágaatt, iillettve aazz II-KK3 ééss II-KK4 jjelû kkaamrák nnyaakttaagjjaainaak
(bejjáraattánaak) kkiaalaakíttássátt, aazz eelõffúrássok llemélyíttéssétt ééss aa kkaapccssolódó vvizzssgálaattok eelvégzzé-
ssétt kkell mmegoldaani. AA mmássodik sszzerzzõdéssben aazz II-KK3 ééss II-KK4 jjelû kkaamrák kkiaalaakíttássaa aa ffel-
aadaatt. AA hhaarmaadik sszzerzzõdéss kkerettében –– mmiuttán aa sszzüksségess eengedélyezzéssi eeljjárássok lle-
zzaajjlottttaak –– aazz úújj ttárolókaamrák vvaassbettonmedenccéinek mmegépíttéssére ééss aa ttecchnológiaai rrend-
sszzer kkibõvíttéssére kkerül mmaajjd ssor –– ffûzztte hhozzzzá aazz üügyvezzettõ-iigaazzgaattó.
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VÉMÉND Szívmelengetõ dallamok csendültek fel a véméndi katolikus templomban tartott decemberi jótékonysági koncerten. Horváth Ist-
ván szervezésében második alkalommal jött létre a szép esemény. A Magyar Állami Operaház magánénekese és barátai – Kriszta Kinga
magánénekes, Kerner Mariann trombitamûvész, ifjabb Csajághy Miklós klarinétmûvész, Balatoni Sándor orgonamûvész, valamint Emmert
József és családja – kápráztatták el a közönséget mûsorukkal. Váradi János, Véménd polgármestere a település nevében mondott köszöne-
tet a mûvészeknek példaértékû szerepvállalásukért. ■ V. B.

FEKED Izgalommal és szeretet-
tel várták a fiatalok a nagysza-
kállút a fekedi Mikulás-ünnep-
ségen. A télapó kisvártatva
meg is érkezett és ajándékok-

kal teli csomagokkal lepte meg
a mosolygós arcú gyermeke-
ket, akik arról biztosították a
nagyszakállút, hogy jól és tisz-
telettudóan viselkedtek a 2013-

as évben is. A programon
megjelent harminchat növen-
dék számára nagy élményt je-
lentett a Kultúrházban zajlott
rendezvény, amelyet a fekedi

önkormányzat hívott életre. A
kellemes hangulatú progra-
mon zsíros kenyérrel és teával
vendégelték meg a résztvevõ-
ket. ■ V. B.

Nagy élmény volt a program a kicsiknek
MIKULÁS-ÜNNEPSÉG Ajándékcsomagokkal lepte meg a fekedi ifjakat a télapó

MÓRÁGY – Nagyon fontos és ne-
mes célt: a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyerekek felkaro-
lását szolgálja a Mórágyi Álta-
lános Iskola programja – hang-
súlyozta beszédében Steiner
Krisztián, a Bonyhádi Tankerü-
let igazgatója. A völgységi in-
tézmény sikeresen pályázott az
„Adj egy esélyt” – esélyalapú
fejlesztés a Mórágyi Általános
Iskolában címû programjával.
Az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával 25 millió
525 ezer 792 forintból megva-
lósuló, TÁMOP-3.3.8-12/2-
2012-0081 kódjelû projekt no-
vember 25-ei nyitórendezvé-
nyén Faidt Józsefné ismertette
meg az érdeklõdõkkel kezde-
ményezésük részleteit. A pro-
jektmenedzser kifejtette, alap-

vetõ céljuk a halmozottan hát-
rányos helyzetû (HHH) tanulók
támogatása, olyan tevékenysé-
gek szervezése, amelyek elõse-
gítik a növendékek iskolai sike-
rességének javulását, továbbá
mintaértékû programok to-
vábbfejlesztése, adaptálása.

A pedagógiai módszerek
megújítása is a kiemelt felada-
tok között szerepel, akárcsak a
szülõkkel, civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal, más okta-
tási intézményekkel való együtt-
mûködés megteremtése a siker
érdekében. Ezt követõen felso-
rolta, milyen kötelezõ és vá-
lasztható tevékenységekbõl al-
kot egy egészet a 2013. szep-
tember 1-jén indult és 2015. jú-
nius 30-án záruló projekt. Faidt
Józsefné kiemelte, összesen 31
HHH-s gyermek bevonását vál-
lalták a programban. A nyitó-

rendezvényen dr. Varga Aran-
ka, a PTE adjunktusa tartott
még elõadást, hasznos infor-
mációkat megosztva a peda-
gógusokkal. A program a helyi
diákok által bemutatott színda-
rabbal és állófogadással zá-
rult. ■ V. B.

Nemes feladatot vállaltak fel
PROJEKT A halmozottan hátrányos helyzetû tanulókon segítenek

Faidt Józsefné projektmenedzser
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A hhaagyományoknaak mmegffe-
lelõen aazz iisskolássok mmûssorá-
vaal ééss eegy nnaagy aajjándékccsso-
maaggaal kkedvesskedetttt aa mmór-
ágyi öönkormányzzaatt aa ffaalu-
baan éélõ nnyugdíjjaassoknaak kkaa-
ráccssony aalkaalmából.

Finta Viktor

MÓRÁGY Az általános iskola di-
ákjai közül több mint húszan
léptek fel a kultúrház színpa-
dán a december 20-i falukará-
csonyon. A versekbõl, színda-
rab részletekbõl összeállított
mûsor nagy sikert aratott. Úgy
tûnt, a gyerekek sokat készültek,
és átérezték az ünnep üzenetét. 

– A szeretet fontosságára
igyekeztük felhívni a figyelmet,
és arra, hogy a boldogságot
csak mi magunk tudjuk megte-
remteni azáltal, hogy meglátjuk
a szépet és a jót abban, amit az
élettõl kapunk, és nem hagyjuk,
hogy a rossz gondolatok legye-
nek úrrá rajtunk – erõsítette meg
Balogh Borbála, az iskola taní-
tója. Hozzátette, úgy igyekeztek
összeállítani a szereplõk körét,
hogy minden osztály képvisel-
tesse magát, ami teljesült is, és

az elsõ-másodikosok szinte tel-
jes létszámban közremûködtek.

Az ünnepi mûsort, a lelki
töltekezést követõen egy-egy
jól megpakolt bevásárlósza-
tyornyi ajándékot vehettek át a
szomszédos helyiségben a fa-
lu nyugdíjasai. – A TETT-tõl ér-
kezõ támogatásnak is köszön-
hetõ, hogy az önkormányzat a

nehezebb gazdasági idõszak-
ban is segíteni, kedveskedni
tud a község lakóinak, a régi
hagyományoknak megfelelõ-
en – mondta Glöckner Henrik
polgármester. Kiemelte, hogy
ugyan most a nyugdíjasok ve-
hettek át csomagot, de a tele-
pülés vezetése gondolt a gye-
rekekre, fiatalokra is, illetve

húst osztottak a fokozottan
hátrányos helyzetû emberek-
nek, januárban pedig tûzifá-
val segítik a rászoruló mórá-
gyiakat.

CIKÓ Remek hangulatban telt a
Perczel Mór Általános Iskola
német nemzetiségi napja, ame-
ly egybefonódott a Márton-
nap eseményeivel. Az intéz-
mény tanulói elõzetesen meg-
ismerkedtek a cikói németek
õszi ünnepkörének legfonto-
sabb eseményeivel, amiben
nagy segítséget nyújtott szá-
mukra Kiszler Ilona: Bei uns in
Cikó címû könyve. A tanulók
közvetlenül is megtapasztalhat-
ták az õsszel elmaradhatatlan
borkészítés folyamatát, de ter-
ménygyûjtõ-, valamint tökfara-
gó verseny, és egy állatgazda-
ság megtekintése is szerepelt a
programban. A nemzetiségi
nap legfontosabb eseményei-

hez tartozott a német táncok el-
sajátítása, a játékos vetélkedõ-
kön való részvétel, emellett
zöldség- és gyümölcs szobrász-
kodtak, hímeztek, horgoltak,
barkácsoltak az ifjak, illetve a
közös ebéd elfogyasztása után
megkóstolhatták a maguk által
készített finom rétest is, amely-
nél a lelkes szülõk, nagyszülõk
is segédkeztek.

A program megkoronázá-
saként este lampionos felvonu-
lást tartottak, amelyhez az ovi-
sok is csatlakoztak. Zárásként a
Kultúrházban az iskola színját-
szó szakköre adott elõ egy szín-
darabot – összegezte Erni
Krisztiánné szervezõ, az intéz-
mény pedagógusa. ■ V. B.

Kikapcsolódás és tanulás egy napon
KAVALKÁD Nagy sikert aratott a növendékek körében az iskola programja

A Cikói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a programot

A hivatal munkatársai szervezetten, kedves szavakkal adták át az ajándékot

Ajándék léleknek és testnek
KÖZÖSSÉG Mûsorral és csomaggal kedveskedtek a nyugdíjasoknak

Az ember már-már aggódni
kezdett, hogy a súlyos csoma-
got miként tudják hazacipelni
az idõs emberek, de õk bizo-
nyították, nem hiába edzette
õket az élet, sõt az ilyen "édes
teher" egyáltalán nem is tûnik
nehéznek. Horváth Henrikné
Kati néni örömmel mutatta,
hogy mindenféle tartós alap-
élelmiszert tartalmaz a sza-
tyor: a liszttõl kezdve a cuk-
ron, lencsekonzerven, étola-
jon, felvágottakon, margari-
non át az édességig bezáró-
lag. Glöckner Henrik polgár-
mester elmondta, személyen-
ként 3000 forint állt rendelke-
zésükre, de miután nagyobb
tételben vásároltak, minden-
hol kedvezményt kaptak, így
valójában az említett összeg-
nél jóval többet ér a csomag. 

Háromezer forintnál
többet ért a csomag
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CIKÓ Remek mûsorok gazdagították a cikói Perczel Mór Általános Iskola karácsonyi ünnepségét. A Kultúrházban tartott eseményen az intézmény
énekkara, tánccsoportja, színjátszó köre, valamint az 1. és a 4. osztályosai léptek fel, a programot Lamoly Istvánné és Berkes Lászlóné állította ösz-
sze. A mûsort követõen az osztálytermekben folytatódott a nap, ahol ötletes ajándékokat készítettek szüleiknek a fiatalok. A növendékek sem távoz-
tak üres kézzel: a település önkormányzata édességcsomaggal, a német önkormányzat gyümölcsökkel, az iskola alapítványa játékokkal lepte meg a
gyermekeket, a lelkes nagyszülõk pedig ínycsiklandozó almás pitét sütöttek – összegezte Hernerné Szõts Hajnalka igazgató. ■ V. B.

A lleguttóbbi bbáttaaaapátti kközz-
meghaallgaattásson iiss kkiderültt,
hogy ttisszzttábaan vvaannaak aa hhe-
lyiek aa NNemzzetti RRaadioaakttív-
hullaadék-ttároló ((NRHT) mmû-
ködéssével ééss ttámogaattjják aazztt.
Azz eesseményen aa LLaakossssági
Ellenõrzzõ CCssoportt sszzerepvál-
laalássáról, aazz NNRHT-bbaan zzaajjló
aakttuáliss ffelaadaattokról ééss aa
közzsség ggaazzdálkodássáról, ffejj-
lesszzttésseirõl iiss sszzó eessetttt.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – Nagyon megva-
gyunk elégedve az önkor-
mányzattal, az elmúlt három
évben megvalósult beruházá-
sok önmagukért beszélnek! –
válaszolta kérdésünkre Zele
Andrásné. Ági néni az NRHT-
val kapcsolatban úgy véleke-
dett, jól döntöttek, amikor a
népszavazáson zöld utat adtak
a beruházásnak, mert így min-
den évben pluszforráshoz jut a
község, másrészt új munkahe-
lyek is létrejöttek ezáltal. Öröm-
mel mondta, hogy az õ fia is te-
lephelyen dolgozik. – Nem fé-
lünk, mert tudjuk, hogy a táro-
ló semmilyen veszélyt nem je-
lent a környezetére és az em-

berekre, ez a nyilvános mérési
eredményekbõl és a tájékozta-
tó elõadásokból is kiderül – vi-
lágított rá Zele Andrásné.

A hatóságok mellett a Lakos-
sági Ellenõrzõ Csoport (LECS) is
figyelemmel kíséri az NRHT mû-
ködését. Bagdy László, a LECS
szakmai vezetõje arra emlékez-
tette a közmeghallgatás részt-
vevõit, hogy a Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) – amely a hulladék-elhe-
lyezéssel kapcsolatos kommu-
nikációt vállalta magára – hoz-
ta létre a csoportot 2008-ban,
az NRHT átadását követõen. A
TETT hét települése – Bátaapáti,
Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mõcsény, Véménd – delegált

ebbe ellenõröket, a kiválasztot-
takat felkészítették, munkahelyi
sugárvédelmi szabályzatból
vizsgáztak is. Bagdy László
hangsúlyozta, 2008-tól ez idá-
ig több mint 20 ellenõrzést vé-
geztek, valamennyi esetben
mindent rendben találtak, ame-
lyet jegyzõkönyvben is rögzítet-
tek. – Hiteles tolmácsok, õk nem
a „messzirõl jött” emberek, akik
azt mondanak, amit akarnak,
hanem ott élnek a TETT telepü-
lésein, továbbadják, amit meg-
tapasztaltak – fûzte hozzá a
szakmai vezetõ.

Bertalan Csaba is felszólalt
a közmeghallgatáson, az
NRHT telephelyvezetõje rövi-
den összefoglalta a tárolóban

zajló aktuális feladatokat. A La-
kossági Ellenõrzõ Csoport sze-
repvállalásáról, illetve az
NRHT-ról szóló tájékoztató
mellett Bátaapáti mûködésérõl
is információt kaptak a jelenlé-
võk. Darabos Józsefné beszé-
débõl kiderült, hogy pénzügyi
szempontból és a megvalósí-
tott fejlesztések, beruházások
tükrében is sikeres évet zárha-
tott 2013-ban a község. A tele-
pülés polgármestere, a TETT el-
nöke leszögezte, a jövõre vo-
natkozó terveiket tekintve to-
vábbra is a lakosság támoga-
tását és a falu szépítését, építé-
sét tartják a legfontosabb fel-
adatuknak a képviselõ-testület
tagjaival.

Befogadták és támogatják
NRHT Nagy szerepe van ennek a döntésnek a község fejlõdésében

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége településenként és összesítve
Halott-e már ön a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról?
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