A századik is a
helyére került

BÁTAAPÁTI Végleges helyére került a
századik konténer a Nemzeti Radioaktívhulladék-ttárolóban. Egy-e
egy konténerben kilenc, a paksi atomerõmûben
keletkezett radioaktív hulladékkal töltött
hordó van, így már 900 hordónyi hulladékot szállítottak a föld alatti kamrába.
A Bátaapátiban megépült kis- és közepes
aktivitású hulladék befogadására alkalmas mélygeológiai tárolóhoz hasonló
nem sok van a világon. Minderrõl
Barnabás István üzemeltetési igazgató tájékoztatta lapunkat.
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Nagy sikere volt a közelmúltban tartott szüreti mulatságnak, amelyet a fennállása 15 éves jubileumát ünneplõ Aranyfácán Néptánc Egyesület szervezett

Biztosított a falu jövõje
KOMFORT Nagy hangsúlyt fektet a község a lakosság támogatására
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Felsorolni is nehéz, mennyyi
fejlesztés valósult meg
g Bátaapátiban az elmúlt idõszakban, amelyyet a TETT-ttõl
kapott pluszforrásnak köszönhetõen ütemezhetett be
az önkormányyzat. Eredményyes és sikeres évet zár 2013ban a szép völg
gység
gi község
g.
Vizin Balázs
BÁTAAPÁTI Hezitál az ember, amikor Bátaapátiba ér: a gyönyörû
közterületek, épületek és a korszerû infrastruktúra láttán azt is
gondolhatja a faluról, hogy egy
városban jár. Az önkormányzat
az elmúlt idõszakban is mindent
megtett annak érdekében, hogy
fejlessze a települést. Elkészült a
Fõ utca járdaburkolatának felújítása, és egy csapadékcsatornát is építettek. Kicserélték a Kossuth utcai folyókákat, felújították
a Petõfi utcai kapubejárókat, a
Petõfi közben pedig a járdát.
Ugyancsak a Petõfi utcában
megoldották a csapadékvíz-elvezetést és a padkaburkolatokat is rendbe tették. Gyalogutat
építettek a temetõhöz. A fiatalok nagy örömére egy csodaszép játszótérrel is gazdagodott a község, amelynek a patak felõli oldalához kerítést is
tettek. Befejezõdött a Hûvösvölgyi árkot érintõ vízrendezés is. A

községháza klimatizálását, festését, valamint az irattárának fûtését is megoldották az elmúlt
hónapokban. Az óvoda is szebb
lett azáltal, hogy kifestették a
szakemberek, a folyosóra pedig
új járólapokat raktak. Egy korszerû buszmegállót is kialakított
az önkormányzat a faluközpontban. A fejlesztésekhez tartozik továbbá az Ady utca 18-19.
lakóházak közötti vízelvezetõárok megépítése, a bolt mögötti területet pedig térkõvel, kerítéssel és kapuval látták el.

Darabos
Józsefné
polgármester

– Az itt élõk komfortérzetét
növelõ beruházások, faluszépítõ munkák tükrében úgy gondolom, sikeres évet zárhatunk
2013-ban – összegezte Darabos Józsefné. Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Tárulás
(TETT) elnöke hozzáfûzte, a fejlesztéseket a TETT biztosította
plusz forrásból tudták megvalósítani, és az egyre szûkösebb
állami normatívából adódó kiesést is ebbõl kompenzálják. Kiemelte, az elmúlt idõszakban
tovább erõsítették kapcsolatukat a Paksi Atomerõmû Zrt.-vel,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ (RHK) Kft.-vel és az Országos Atomenergia Hivatallal.
Arról is örömmel számolt be –
és a közös szerepvállalás gyümölcsének tartja –, hogy az
idén tavasszal tartott közvéle-

mény-kutatás minden eddiginél kedvezõbb eredménnyel
zárult. A TETT-hez tartozó hét
településen – Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mõcsény és Véménd – közel
100 százalékos a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) elfogadottsága
és tovább nõtt az RHK Kft. és a
társulás ismertsége is.
– Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a lakossággal
folytatott párbeszédre: közmeghallgatásokat, fórumokat
szervezünk a hagyományos
TETT-re Kész Nap mellett. Az
RHK Kft.-vel és az NRHT-val
együttmûködve pedig igyekszünk friss információkkal szolgálni a tárolóban zajló hulladék-elhelyezési munkálatokról,
fejlesztésekrõl – biztosított a
polgármester.

Megfontoltan, célirányosan gazdálkodik a község
– Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények zökkenõmentes fenntartása, valamint a lakosság támogatása – a jövõre vonatkozó terveiket tekintve ezt emelte ki legfontosabb feladatként Darabos Józsefné. Azt is megtudtuk tõle, hogy 2014
tavaszán szeretnék vízlágyító berendezéssel ellátni a Mórágygyal közösen mûködtetett ivóvízkutat. A további fejlesztésekrõl a polgármester azt mondta, a település elején egy horgásztó kialakítását tervezik, amely amellett, hogy esztétikai
élmény nyújt, egyben jelzésértékû is lesz: a hulladéktároló semmilyen veszélyt nem jelent a környezetre.
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A toronyért szólt a dal
OMEGA Bátaszéken indult az együttes példás koncertkörútja

Az Omega koncertjén kiderült, nem mindig tilos tapsolni és csápolni egy templomban. Tavasszal visszatér az együttes a bátaszéki templomba

A bátaszéki templomtoronyy
felújításáért szólt a dal augusztus 17-é
én a város római
katolikus templomában. Ezzel együtt elkezdte koncertkörútját Kóbor János és az
Omeg
ga együttes. Tavaszig
g
Európa több nag
gyvárosának
dómjában lépnek fel, a turné
fináléjára pedig
g a már meg
gújult bátaszéki templomban
kerül sor.
Munkatársunktól
BÁTASZÉK Templomi körülmények között elõször próbálhatta ki a vegyeskarral és szimfonikus zenekarral kibõvült Omega az Oratóriumot Bátaszéken.
És még az esti koncert elõtt kiderült, néhány számot ki kell
cserélni a mûsorban. Ezt az információt Kóbor János énekes
osztotta meg a közönséggel az
elõadás kezdetén. Az, hogy
templomi koncertrõl volt szó,
nem jelentette azt, hogy az
együttes tagjai levetkõzték volna a rájuk jellemzõ közvetlenséget. És azt sem, hogy a templomra hangszerelt számok ne
lettek volna „Omegásak”. A
csapatra egyébként mindig is
jellemzõ volt a kísérletezõ kedv,
a hazai együttesek közül az õ

fellépésüket színesítette elõször
lézershow, s ez most sem maradt el. Az elmúlt évben az
együttes készített egy dupla albumot, amelynek Szimfónia része bõvelkedik szimfonikus
hangzásban, szóval a komolyzenei kíséret nem idegen az
Omegának. A bátaszéki koncertet mégis próbának, vagy inkább fõpróbának tartották,
amely az elõadás élvezeti értékébõl nem vont le semmit, sõt,
inkább még némi plusz izgalommal fûszerezte azt.
A koncert elõtt hetekkel
több, késõbb álhírnek bizonyuló pletykát lehetett hallani,
hogy nem készülnek el az átiratok, nem érkeznek meg a
jegyek Bátaszékre vagy, hogy
nem lesz belõlük elég. Nos,
közvetlenül a kezdés elõtt is lehetett jegyet vásárolni, és a
templomban is elégnek bizonyult a hely. Tény, hogy a tömeget csak háromnegyed
nyolckor engedték be az épületbe, és az is igaz, hogy nagyon meleg volt odabent. Ahogy azonban a hangulat forrósodott, úgy hûlt a levegõ. A
közönséget elõször Bognár Jenõ polgármester köszöntötte,
majd a zenemûvészeti egyetem végzõse, Zsikó Zoltán éne-

kelt. Ezt követte a másfél órás,
négytételes Omega-kompozíció, amely a Ballada a fegyverkovács fiáról címû dallal
kezdõdött és a Gyöngyhajú
lánnyal végzõdött. A bátaszéki származású Kóbor János
korábban úgy jellemezte a készülõ mûvet, hogy barokk egyházi zene és meditatív, Pink
Floyd-os hangzás jellemzi majd.
Az együttes még a nyár elején jelentette be, hogy az Oratóriumot augusztus 17-én Bátaszéken mutatják be elõször,
és bár Kóbor János a programon bevallotta, hogy nem hisz
a segélykoncertekben, a jegyeladásból származó bevételt a
templom toronysisakjának helyreállítására ajánlották fel. Az
együttes frontemberét családi
gyökerei kötik Bátaszékhez, 14
éves koráig élt itt a szüleivel,
nagyszüleivel, ezért állt a jó ügy
mellé. A bátaszéki koncertet sok
másik követi majd Európa több
neves templomában, azt pedig
Bognár Jenõtõl, Bátaszék polgármesterétõl tudtuk meg, hogy
a sorozat utolsó elõadására
szintén Bátaszéken kerül sor. Ez
az esemény tavasszal várható,
akkorra készül el a remények
szerint az épület renoválása.

Szívmelengetõ
összefogás
A torony statikai problémái
már a '90-es évektõl jelentkeztek, készült szakvélemény és
költségvetés is, de mivel támogatást nem kaptak, így a felújítást mindig halasztották.
Mint megírtuk, tavaly novemberben vált nyilvánvalóvá,
hogy életveszélyes állapota
miatt le kell bontani, majd fel
kell újítani a toronysisakot,
emiatt a templomot a megyéspüspök bezáratta, és a szentmiséket átmenetileg a polgármesteri hivatal dísztermében
tartották meg. A közvetlen
életveszély elhárítása 55 millió
forintba került.
Mára már látogatható az
épület, de a toronysisak felújítása újabb jelentõs összegbe
kerül, amelyet a település és
az egyházmegye együtt sem
tudna elõteremteni, ezért gyûjtést kezdeményeztek. A hívek
példa nélküli összefogása tapasztalható, amely megmutatkozik a felajánlott pénzadományokban is. Nagyon sokan
csatlakoztak hozzájuk, több
mûvész, akik koncertjeik bevételét ajánlották fel.
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VISSZATEKINTÕ – Az elmúlt három hónapot alapul véve a leginkább várt beruházás a templom belsõ felújításának elkezdése volt – összegezte Tillmann Péter. Feked polgármestere kifejtette, egy nyertes pályázatnak köszönhetõen, több lépcsõben valósítják meg a projektet. De nemcsak ezzel a
pályázati sikerrel büszkélkedhet a szép baranyai falucska. Stációk, meditációk címmel, egy új, alternatív túraútvonalat alakítanak ki, amely mentén
kortárs szobrászmûvészek alkotásai láthatók majd. Tillmann Pétertõl azt is megtudtuk, hogy emellett még két olyan kiíráson nyertek, amelyekbõl
ugyancsak szobrokat állíthatnak. Ezek közül kiemelkedik a Habsburg Ottó – aki Feked díszpolgára – tiszteletére készülõ, egész alakos alkotás.
Tillmann Péter a Stifolderfesztiválra is kitért, amikor az elmúlt idõszakot értékelte. Azt mondta, remek hangulatban telt a rendezvény, amelynek legfontosabb célja a hagyományõrzés és a közösségteremtés. Akárcsak az eddigieket, az ideit is a szalámikóstolás fûszerezte a jobbnál jobb mûsorok
mellett. A fesztivál népszerûségét az egyre növekvõ látogatottság mellett az is alátámasztja, hogy idén már 60 szalámit neveztek a stifolderek megmérettetésére. A zsûri döntése alapján a Mayer Istvánné által készített szalámi nyerte meg a versenyt. A Stifolderfesztiválra a Fekedrõl elszármazottak is rendszerint hazalátogatnak, idén is sok érdeklõdõ csatlakozott a programhoz .
■ V. B.

Fejlesztésekben bõvelkedõ negyedév
FALUKÉP Az önkormányzat mindent megtesz a község gyarapodása érdekében
– Sikeres idõszakot
tudhat maga mögött az önkormányzat a 3. negyedévben –
állapította meg Glöckner Henrik. Mórágy polgármestere elsõként a falunapot említette,
amely jó hangulatban telt. A
változatos programoknak és a
finom ételeknek, italoknak köszönhetõen minden korosztály
megtalálhatta a számára legmegfelelõbb elfoglaltságot.
A fejlesztésekkel kapcsolatban is jó hírekkel szolgált
Glöckner Henrik. Augusztus végére fejezõdött be az óvoda
nyílászáróinak cseréje. Az iskola, az önkormányzat, a kultúrház és a falukonyha épületére
napelemeket szereltettek. Már
a mostani értékek is azt mutatják – folytatta –, hogy jelentõs

MÓRÁGY

Új közösségi térrel gazdagodik a szép völgységi település

költséget takarít meg a község
a napelemekkel.
A polgármester arra is kitért,
hogy a temetõben befejezõdött

a ravatalozó elõtti térkövezés
és egy esõbeállót is kialakítottak. Az Alkotmány és a Kossuth
utca között pedig egy új hidat

és gyalogutat építettek. Folyamatban van a sportöltözõ belsõ felújítása, amely egy klubhelyiséggel is bõvül.
Ugyancsak a kiemelendõ
beruházások közé sorolható a
Kossuth u. 1. szám alatti épület
belsõ átalakítása, amely a jövõben civil házként funkcionál
majd, kulturált helyet biztosítva
az egyesületek programjainak,
rendezvényeinek. Szintén a faluközpontban térkõvel, padokkal és útbaigazító táblával gazdagított közösségi teret alakít ki
az önkormányzat, a munkálatok jövõ tavasszal zárulnak.
Glöckner Henrik leszögezte,
a TETT nyújtotta támogatás nélkül nem tudnák ilyen ütemben
fejleszteni szeretett községüket.
■ Vizin B.
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Közösen építik a jövõjüket
FALUKÉP A TETT nyújtotta támogatás nagy segítség a községnek

Deák Ferenc, a Sugár Építõipari Kft. ügyvezetõje, Krachun Elemér, Tóth Ferenc és Potápi Árpád János országgyûlési képviselõ adta át a közösségi házat

Ha apró lépésekben is, de
folyyamatosan gyarapszik a
község
g. Ezt támasztják alá a
szép, rendezett közterületek
és a felújított épületek. A település leg
gnag
gyobb rendezvényyén, a falunapon adták át
gaz utóbbi idõszak egyik leg
jelentõsebb beruházását: a
közösség
gi házat.
Vizin Balázs
MÕCSÉNY Integetéssel üdvözöl-

tek bennünket a faluközpontban vidáman játszó fiatalok,
amikor a közelmúltban Mõcsényben jártunk. Bújócskáztak
és labdáztak a mûvelõdési
ház elõtti, szépen felújított területen. Szemlátomást remekül érezték magukat az ifjak,
amit szóban is megerõsítettek.
De nemcsak az említett tér,
hanem a rendezett porták,
közterületek, utcák látványa is
szívmelengetõ, még egy vendég számára is.
– Lehetõségeinkhez mérten
folyamatosan fejlesztjük a települést, ebben, és az önkormányzat mûködtetésében is
nagy szerepe van a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulástól (TETT) kapott éves támogatásnak – nyilatkozta Krachun Elemér. Mõcsény polgármestere megjegyezte, az álla-

mi normatíva csökkenése községüket is érzékenyen érintette, de a TETT-forrás némileg
kompenzálja a kiesést. Visszatérve a beruházásokhoz azt
mondta, idén két nagyobb
projektet ütemeztek be. Ezek
közül az egyiket: a közösségi
ház felújítását már megvalósították és az augusztus 18-ai falunapon át is adták. A másik
kiemelt beruházás a ravatalozó felújítása, amelyet ugyancsak tetõ alá hoznak még az
idén. Mindezek mellett a régi
óvoda udvarán egy fedett, térkõvel kirakott beállót alakított
ki az önkormányzat a település két kisbuszának.
Krachun Elemér szintén sikerként könyvelte el, hogy
fennakadások nélkül zajlott
náluk a közigazgatási átszer-

vezés. A korábbi körjegyzõséghez hasonlóan, közös hivatalt is Bonyháddal mûködtetnek. Arról is örömmel számolt be, hogy az éves rendezvényeiket – majális, anyák
napja, gyermeknap, falunap
– is sikeresen megvalósították,
karöltve a segítõkész civil szervezetekkel. A falunapon Tóth
Ferenc kormánymegbízott és
Krachun Elemér mondott beszédet, Hegyháti Tibor atya
pedig megszentelte az átadott
közösségi házat, illetve az új
kenyeret. Késõ délután a kulturális és a szórakoztató mûsoroké volt a fõszerep.
Az esti bál elõtt pedig az
önkormányzat egy finom vacsorával kedveskedett a mõcsényieknek. Krachun Elemér elmondása szerint kivá-

Célirányosan, megfontoltan tekintenek a jövõbe
– Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények zavartalan mûködtetése – Krachun Elemér ezt nevezte
legfontosabb céljuknak a jövõre nézve. Emellett a meglévõ épületek és a közterületek állagmegóvására, rendbe tételére is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni. Az utak, járdák felújítását is szükségesnek nevezte és reményét fejezte ki, hogy a közeljövõben megvalósíthatják a felszíni vízelvezetési pályázatukat, amely jelenleg tartaléklistán van. Erre azért van szükség – folytatta a polgármester – mert nagyobb esõzések idején kiöntenek az árkok és a hidak sem
bírják a terhelést a végtelenségig.

ló hangulatban telt a program.
– Egy kistelepülés életében
nagy jelentõséggel bírnak az
ilyen közösség-összekovácsoló rendezvények. A képviselõtestület tagjaival fontos feladatunknak tartjuk, hogy a helyi embereknek minél jobb körülményeket teremtsünk, legyen szó fejlesztésekrõl, vagy
szabadidõs programokról –
fûzte hozzá a vezetõ.

Krachun Elemér
polgármester
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Ellenõrök és hírvivõk is
LECS Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a paksi látogatás során
A sóder osztályyozásától az
utolsó momentumig
g, mindent
meg
gnéztek a TETT Lakosság
gi
Ellenõrzõ
Csoportjának
gjai a paksi Partner
(LECSS) tag
Kft. telephelyyén, ahol a radioaktív hulladék elhelyyezésnél használt betonkonténerek készülnek.
Munkatársunktól
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PAKS A Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló átadásakor döntött egy önálló csoport létrehozásáról. Bagdy László kommunikációs referens azt mondta,
a kiválasztott tagokat felkészítették, sõt, munkahelyi sugárvédelmi szabályzatból vizsgáztak is, bejárásuk van a telephelyre. – Õk nemcsak ellenõriznek, hanem a híreket is viszik –
mondta Bagdy László. Majd
hozzáfûzte, az ellenõrök nem
a „messzirõl jött emberek”, akik
azt mondanak, amit akarnak,
hanem ott élnek a TETT
településein, továbbadják, amit
megtapasztaltak, láttak. Ez bizalomnövelõ is egyben, hiszen
a bizalom a megismerésen alapul. Ennek köszönhetõen az
atomerõmû és a hulladéktároló elfogadottsága is nõ.

A sóder osztályozásától az utolsó momentumig, mindent megnéztek a LECS tagjai a Partner Kft. telephelyén

Az ellenõrzõ csoport tagjai
Bátaapátiban már találkoztak a
konténerekkel, hiszen tavaly elkezdõdött a telephelyen raktározott hordók betárolása, ezért
gondolták úgy, közelebbrõl is
megismerik a gyártást. Pacskó
András az elõregyártó üzem vezetõje adott számukra mindenre kiterjedõ tájékoztatást. Kitért

arra, hogy a tavalyi kísérleti szakasz sikere után indult a sorozatgyártás, három év alatt mintegy
500 konténert készítenek. Egy
konténer súlya fedlappal együtt
8 tonna, tervezett üzemideje 120
év, 9 hordó kerül bele. Péter József, a csoport bátaszéki tagja
kérdések sokaságára kért és kapott választ, érdekelte, hogy a

betontartályok vízzáróak-e, hogyan reagálnak külsõ hatásra,
hogyan töltik ki majd az üregeket betonnal. Lapunknak azt
mondta, minden kérdésre kielégítõ választ kapott, eddigi tapasztalatai szerint mindenki lelkiismeretesen végzi a munkáját,
akivel a hulladék-elhelyezés
kapcsán találkozott.

Biztonságosan mûködnek a létesítmények
ÖSSZEGZÕ JELENTÉS Magyarország megfelel a nemzetközi elvárásoknak
Megfelelõ a
magyarországi nukleáris létesítmények biztonsági helyzete az
atomenergia 2012. évi hazai
alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés szerint. A hatósági ellenõrzések során feltárt kisebb hiányosságok nem
veszélyeztették a nukleáris
biztonságot, a környezeti kibocsátási határértékeket sehol sem lépték túl. A négy magyarországi nukleáris létesítmény – a paksi atomerõmû, a
budapesti kutatóreaktor, az oktatóreaktor és a kiégett kazetták

PAKS–BÁTAAPÁTI

átmeneti tárolója – a tervekben,
engedélyekben meghatározottak szerint üzemelt – összegzi a

”

Az erõmû tavaly a hazai villamosenergiatermelés 45,9 százalékát adta

dokumentum. Azt is részletezi,
hogy az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 2011 decemberében

nyújtotta be engedélykérelmét
az atomerõmû 1. blokkjának a
tervezett üzemidõn túli mûködtetésére, amelyre „válaszul” az
Országos Atomenergia Hivatal 2012 decemberében
adta ki a határozatot, amely
szerint a megfelelõ biztonsági feltételek teljesülése esetén
a blokk további húsz évig
üzemeltethetõ. A döntés az
egész magyarországi energiaellátási biztonságra pozitív hatással van. A jelentés arra
is kitér, hogy az atomerõmû
2012-ben 15 793 gigawattóra

áramot termelt, ezzel a hazai villamosenergia-termelés 45,9 százalékát adta.
A kiégett fûtõelemek, valamint a radioaktív hulladék kezelésének biztonságáról kötött
nemzetközi egyezmény negyedik felülvizsgálati konferenciáját
2012 májusában tartották. Ennek legfontosabb megállapítása
Magyarország számára az volt,
hogy a kiégett fûtõelemek és a
radioaktív hulladék kezelése terén az ország megfelel a nemzetközi elvárásoknak – olvasható dokumentumban.
■
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Újraindítják a programot
NAGY AKTIVITÁSÚ TÁROLÓ Jövõ év elején kezdõdik a terepmunka
Jövõ év elején meg
gkezdi a terepi munkálatokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
gat-M
Mecsek(RHK Kft.) a Nyug
ben, ez a lépés pedig
g fontos
elemét képezi annak a több
évtizedes kutatási prog
gramnak, amelyynek vég
gén a szükséges hatóság
gi eng
gedélyyek birtokában kijelölhetõ lesz a nag
gy
aktivitású tároló helyye.
Munkatársunktól
BODA-PAKS A Baranya megyei
Boda térségében újraindított
program célja, hogy a helyi lakosság támogatásával, végleges
megoldást találjanak a hazánkban keletkezõ nagy aktivitású
hulladék és a paksi atomerõmû
kiégett fûtõelmeinek elhelyezésére.
– A tudomány mai ismeretei
szerint a nagy aktivitású hulladék és a kiégett fûtõelemek végleges elhelyezésére a mélygeológiai tárolók nyújtanak megoldást – jelentette ki dr. Kereki Ferenc a tizedik alkalommal megrendezett bodai Tájoló Napon
tartott tanácskozáson. Az RHK
Kft. ügyvezetõ-igazgatója hozzáfûzte, ez a fajta elhelyezés je-

Hasznos információkkal gazdagodtak a tizedik alkalommal tartott bodai Tájoló Napon megjelentek

lent hosszú távon biztonságot az
ember és környezete számára.
Magyarország is ezt az utat kívánja követni, összhangban a
nemzetközi tapasztalatokkal és
az európai uniós irányelvekkel.
Dr. Kereki Ferenc rávilágított,
a várhatóan 2014 elején induló
munka részeként 12 mély- és 2
sekélyfúrást terveznek, a 14 fúrás
összesített hossza több mint 10
kilométer lesz. A legmélyebb fúrások 1300-1600 méter mélyre
hatolnak majd le, és a szakemberek kiásnak egy 1 kilométer
hosszú kutatóárkot is a kõzet
elemzéséhez. A jelenlegi vizsgálat 87 négyzetkilométernyi területet ölel fel, amelyet a kutatás végére 10 négyzetkilométerre szû-

Eseménydús idõszakot
tudhatnak maguk mögött
VÉMÉND Új turistaút készült
a Geresdi-dombságban
Véménd térségében – olvasható a baranyai település honlapján. Bátaapátitól
délre a kék sáv és a sárga
sáv jelzést eddig egy sárga
háromszög jelzés kötötte
össze.
Ez a sárga háromszög jelzés a sárga sáv elágazásától 8 kilométer hosszúságban
meg lett hosszabbítva a következõ útvonalon: Sárga
sáv elágazás – Sarok-tábla –
Vadkörte tábla – Schleihersír – Elletõ-völgy – Dömörkapu (egykori település), erdei
temetõ – Határ-földek –

Véménd, körforgalom, sárga sáv jelzés. (A turistaút
Dömörkaputól délre esõ része Véménd irányába Baranya megyei terület, a
Dömörkaputól északra vezetõ része pedig már Tolna megyei terület.)
Az elmúlt idõszak a
Véméndi Német Nemzetiségi Énekkar, a tánccsoport, a
fúvószenekar és a Székely
Pávakör számára is eseménydúsan telt. Villánykövesden, Pécsváradon, a II.
Székely Búcsún, Máriakéménden, a Néprajzi Múzeumban és Máriagyûdön
léptek fel.
■

kítenek. Az aktuális program
hozzávetõlegesen 10 milliárd forintba kerül, erre a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap nyújt
majd fedezetet. A szakemberek
az itt található, világviszonylatban is ritka, kiváló vízzáró tulajdonságokkal rendelkezõ agyagkõ miatt választották ki ezt a térséget a kilencvenes években.
A helyi lakosság véleményét
reprezentatív közvélemény-kutatás keretében mérik fel. Az elsõ
felmérés 2005-ben, a legutóbbi
pedig 2013. márciusában készült.
A legfrissebb adatok alapján a
lakosság 85 százaléka ismeri az
RHK Kft. Nyugat-Mecsekre vonatkozó terveit és 73 százalékuk
viszonyul pozitív módon a tároló

létesítéséhez. A megkérdezettek
több mint 82 százaléka szerint a
településeknek elõnye származik
majd az itteni beruházásból. A
RHK Kft. tájékoztató munkáját a
környék kilenc települését tömörítõ Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(NYMTIT) is segíti.
Kovács Gyõzõ, Boda polgármestere, az NYMTIT elnöke a tudományos tanácskozáson kifejtette, a tavaszi felmérés eredménye is azt bizonyítja, hogy a térség települései már várják a
helyszíni munkák elindítását,
mert bíznak a projekt sikerében,
a majdani beruházás adta lehetõségekben.

Ötszáz konténer kerül
az elsõ kamrába 2015-ig
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)
Barnabás István elmondta, a tároló biztonságához nem férhet
kétség: vastag vasbeton konténerekbe teszik a fémhordókba zárt
hulladékot, az üres teret betonnal
öntik ki. Mindezt a föld alá viszik
200–250 méter mélységbe.
Az elsõ kamra az ütemezés
szerint 2015-ben telik be, 500 konténert, azaz 4500 hordónyi hulladékot helyez el benne a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. Addigra a már kirobbantott második
kamra is elkészül. Itt már egy jobb
térkihasználású, még gazdaságosabb elhelyezést valósítanak meg.
Bertalan Csaba telephelyvezetõ
arról tájékoztatott: a tároló meg-

nyitása óta semmilyen üzemzavar
nem történt és a létesítmény környezetébe telepített mûszerek sem
mértek eltérést. A tároló megnyitása és a hulladék végleges elhelyezésének megkezdése mérföldkõ
az RHK Kft. életében. Az eddigi
tapasztalatokat Budapesten, konferencián összegezték a napokban – mondta el Nõs Bálint, a stratégiai és mérnöki iroda vezetõje.
Arról is tájékoztatott, a mostani elképzelések szerint az elsõ kamramezõ hat kamrából áll majd, ez az
atomerõmû üzemviteli és leszerelésébõl származó kis- és közepes
aktivitású hulladékainak befogadására alkalmas, de van bõvítési
lehetõség.
■
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Az állam átvette, a város működteti Országos szinten tizenöt milliárd forintos keretet különített el a minisztérium a sport célú beruházások kertében
arra, hogy létesítményeket vásároljon meg, és azt az önkormányzatok mûködtetésébe adja. Ennek egyik állomása a Bátaszéki Tanuszoda megvásárlása volt. A létesítmény így állami tulajdonba és önkormányzati mûködtetésbe került. A fentieket Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter
mondta el, a Bátaszéki Tanuszodával kapcsolatban. Az átadást lezáró szerzõdést szeptember 1-jén írták alá az uszodában. A miniszter hangsúlyozta,
egyre több létesítményt szeretnének önkormányzati mûködtetésbe adni, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok partnerek legyenek. A bátaszéki uszoda esetében ez a partnerség maximálisan megvalósult. A képen: dr. Puskás Imre országgyûlési képviselõ (balról), Németh Lás■
zlóné fejlesztési miniszter és Bognár Jenõ polgármester a bátaszéki uszodában

Elismerte a község az egyesület munkáját
PROGRAMOK Remek hangulatban telt a közelmúltban tartott kórustalálkozó
CIKÓ – Remélem, sokan tekintenek úgy a falunapra, mint a
megnyugvás, a megbékélés és
az újrakezdés idejére; többünknek Cikó az otthonunk, még ha
mindennapjainkat nem is itt éljük, de szívünkben itt van a családunk és az emlékeink is –
emelte ki dr. Ferencz Márton. A
település polgármesterének
beszédét követõen a szórakoztató programoké volt a fõszerep a szeptemberi falunapon.
A mûsort megelõzõen az önkormányzat nevében egy emlékplakettet nyújtott át a község
vezetõje a Cikói Székely-Német
Hagyományõrzõ Egyesületnek,
akik kiváló eredményeikkel jó
hírét viszik a településnek.
Ezt példázza az a remek
hangulatban telt kórustalálkozó is, amelyet a közelmúltban
szerveztek. A házigazdákon kívül a Dunatáj Népdalkör és Citerazenekar, a Tázlári Rozmaring Asszonykórus, a szeremlei
Sugovica Népdalkör és a
sükösdi Mûvelõdési Ház népdalköre vett részt. Mint azt Bo-

Impresszum

ján az Iskolatér járdáját, a Táncsics utca és a temetõhöz vezetõ útszakasz felújítását valósítják meg, utóbbinál egy parkolót is kialakítanak. Mindezek
mellett a mûvelõdési ház bejárati ajtajának cseréjére is sor
kerül még az idén.
■ V. B.

Kilenc elsõ osztályos
diák jár Cikóra

Nagy szeretettel fogadta az iskola a kis elsõsöket

gos Jeromosnétól, a szervezõ
székely-német hagyományõrzõ egyesület elnökétõl megtudtuk, felkérés útján csatlakoztak
ehhez a több állomásos programsorozathoz, amelyet az
említett kórusok tartanak egymás között. Úgy fogalmazott,
örömmel vesznek részt ebben,
hiszen amellett, hogy új ismerõsökre lelnek, gazdag kultúrájukat is megismertethetik a településekkel ezáltal. A fellépést

követõen vendégül látták a
cikóiak a kórusokat. A finom
ételek, italok elfogyasztása közben lehetõség nyílt a kapcsolatok tovább erõsítésére a kötetlen beszélgetések során – fûzte hozzá az elnök.
Az év végéhez közeledve
több fejlesztés is megvalósul a
településen a TETT biztosította
forrásból. Dr. Ferencz Márton
polgármestertõl megtudtuk, a
képviselõ-testület döntése alap-

A cikói Perczel Mór Általános Iskola szeptember 2-án
tartotta a tanévnyitó ünnepségét. Hernerné Szõts Hajnalka igazgatótól megtudtuk: 103 diák jár az intézménybe, köztük 9 elsõ osztályos növendék. Az idén
Vogronicsné Lamoli Andrea
tanítónõ szervezte a tanévnyitót, a 2. osztályosok készültek mûsorral. A tanítónõk
ajándékokkal kedveskedtek
az elsõ osztályosoknak. Az
elsõs tanítónõ: Berkes Lászlóné Ica néni nagy szeretettel várta a gyerekeket.

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Vizin Balázs.
Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság, Árki Attila. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik negyedévente Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.
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