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A tájékoztatás szolgálatában

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője (balról), dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás elnöke és dr. Aradszki András avatta fel a látogatóközpontot

BÁTAAPÁTI Új elemmel bõvült a radioaktív hulladék kezelésérõl szóló lakossági tájékoztatás eszköztára: interaktív látogatóközpont
nyílt júliusban Bátaapátiban, a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyén.
– Az atomenergia alkalmazása
során különösen fontos, hogy a
tévhitek és a félinformációk helyett
az állampolgárok pontos, szakszerû és közérthetõ ismereteket kapjanak a nukleáris technológia biztonságos és környezetkímélõ felhasználásáról, hazai energiatermelésben betöltött kiemelt szerepérõl és a radioaktív hulladékkezelésrõl – fogalmazott dr. Aradszki
András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelõs
államtitkára.
3. OLDAL

Hasznos tapasztalatokra tettek szert
SZAKMAI ÚT Spanyolországban jártak nemrégiben a társulások polgármesterei
TETT A TETT és ITT településeinek polgármes-

terei közös szakmai úton vettek részt az RHK
Kft. szervezésében Spanyolországban. Az
ötnapos utazáson a TETT-et a társulás polgármesterei és jegyzõje képviselte. A cél a
szakmai fejlõdés, minél szélesebb látókör kialakítása, információk és hasznos tapasztalatok gyûjtése volt. A sûrû program során a
résztvevõk az atomenergia békés felhasználásával járó minden folyamatba betekintést nyertek, illetve megoszthatták saját jó
gyakorlataikat, tapasztalataikat is a témában.
Az ASCO 2 atomerõmû látogatóközpontjában a létesítmény mûködését ismertették a
vendégekkel, majd a kiégett kazetták átmeneti tárolójának ottani telephelyét is felkeresték.

A résztvevők új ismeretekkel gazdagodtak, amelyeket kamatoztathatnak a mindennapi munka során

Madridban az ENRESA Információs
Központ fogadta a társulásokat. Az
ENRESA felelõs minden, radioaktív hulladékkal kapcsolatos feladatért: tárolók és

egyéb létesítmények engedélyeztetéséért,
építtetéséért, mûködtetéséért, és végül a
reaktorok leszerelése is a szervezet hatás4 -5 . OLDAL
körébe tartozik majd.
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Bátaszék ifjú bajnokai
BEST STREET TEAM Bearanyozták a fiatalok a balatonfüredi bulit
Összpontosítás, vidám hang
gulat, beg
gyakorlott, még
gis ösztönösnek tûnõ mozdulatok – így
próbál egy igazi bajnokcsapat. A kitartó munkának meg
glett a gyümölcse: a bátaszéki
Best Street Team a közelmúltban Balatonfüreden rendezett
Európa-b
bajnokság
gon szólótánc kateg
góriában egy aranyy-,,
valamint egy ezüstérmet szerzett, míg
g a csapatok versenyyében a dobog
gó harmadik fokára állhatott fel.

FOTÓK: BST

Csapatmunka.
A Best-esek ezút tal is bebizonyítot ták, hogy remek
közösséget
alkotnak

Vizin Balázs
– Ez a stílus fejezi ki
leginkább a személyiségünket,
legyen szó bármilyen mozdulatról, megtaláljuk benne önmagunkat – nyilatkozták egy táncpróba szusszanásnyi szünetében a csoport tagjai. Azt is megtudtuk tõlük, hogy a Balatonfüreden zajlott nívós versenyen
többek között román, szlovák,
szerb és török csapatokkal mérték össze felkészültségüket. – A
mutatott formánk alapján és az
erõs mezõny láttán nem nagyon reménykedtünk ilyen jó
eredményben, persze, amikor
nyilvánosságra hozták a pontokat, szinte az egész csapat sírva fakadt az örömtõl – emlékeztek vissza a fiatalok.
– Ügyesen táncoltak, büszke
vagyok rájuk! – vette át a szót
Cziner Eszter. Az egyesület elnöke, a növendékek felkészítõje emlékeztetett, a balatonfüre-
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di verseny elõtt két megmérettetésük volt: márciusban a Kaposváron rendezett selejtezõn vettek részt, ahonnan harmadikként jutottak tovább az országos fordulóba, Budapestre,
ahol már ezüstérem csillogott a
bátaszékiek nyakában. Mindezek alapján kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra,
ahol a cikádori várost és Magyarországot képviselték – az
eredmények tükrében pazar
módon.
A legjobb utcai csapat elnevezésû civil szervezet 2013-ban
alakult. Jelenleg 35-40 tagot
számlál a kicsi, ám annál lelke-

Díjakkal és remek élményekkel gazdagodva zárták a nívós versenyt

sebb csoport, amelyben a legifjabbaktól az idõsebbekig mindenki jól érzi magát. Az egyesület tagjai humorosan megjegyezték: egy-egy döntésnél
nem hátrány, ha a lányok vannak többségben, viszont hosszú
távon szeretnék, ha minél több
fiú csatlakozna hozzájuk, és sajátítaná el a hiphop, a funky
vagy éppen a street dance
alapjait.
– A hiphop egy életstílus, ami
megannyi dolgot foglal magába. Így például a táncot is, amelyen keresztül rengeteg üzenetet, érzést lehet közvetíteni – jegyezte meg Cziner Eszter, aki
néhány éve a profi karriert a tanításra cserélte. Mint mondta,
nem bánta meg döntését, mert
egy olyan csapat tagja lehet,
amelyért érdemes szívvel-lélekkel dolgozni. Akkor is felcsillant
a szeme, amikor a szóló kategóriában tündöklõ növendékeirõl
esett szó. Hollósi Bence tehetségét, rátermettségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy „Az új
fiú” címû koreográfiáját (ami
aranyat ért Balatonfüreden) õ
maga készítette. Kérdésünkre
elmondta, ha lát egy videóklipet
a televízióban, rögtön elindulnak a gondolatai, miként lehet-

ne „lépésekre konvertálni” a
dallamot, az ütemeket. Ezt a
kreativitást a tanítás során is kamatoztatná, ugyanis Bence
egyik legfõbb vágya, hogy tapasztalatait, tudását másoknak
is átadhassa.
Mácsai Viktória szintén pazar teljesítményt nyújtott a Balaton-parti városban. Õ ezüstérmet szerzett. Az ifjú hölgy szuperlatívuszokban beszélt a
hiphopról. – Amikor táncolok,
teljesen kikapcsolok, úgy érzem,
mintha egy „másik dimenzióban lennék”, ami felszabadít és
elementáris erõvel tölt fel – osztotta meg velünk Viki, aki szintén úgy gondolja, hogy érdemes a „bestes családhoz” tartozni, mert a hatalmas élmények mellett rengeteg tudással,
tapasztalattal – és nem utolsósorban kiváló barátokkal – gazdagodhat az ember.
Európa-bajnokság, csillogó
érmek ide vagy oda, a
bátaszékiek nyáron sem lazítanak: kevés olyan rendezvény, falunap van a térségben, ahol ne
csillantanák meg tudásukat. És
már készülnek az október 3-i, alsónyéki gálaestjükre is, amely –
reményeik szerint – még a tavalyi bulit is felülmúlja majd.
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Az RHK Kft. munkatársai folyamatosan várják az érdeklődőket, jelentkezni a latogatas@rhk.hu címen lehet

A tájékoztatás szolgálatában
LÁTOGATÓKÖZPONT Tévhitek és félinformációk helyett tények
Folytatás az 1. oldalról
Munkatársunktól
BÁTAAPÁTI Dr. Aradszki András
szerint e tekintetben nyit új perspektívákat a július 8-án avatott
látogatóközpont, amely a modern kor követelményeinek
megfelelõen mutatja be a hulladék kezelést a szélesebb közönségnek. Dr. Kereki Ferenc, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója azt
mondta, számukra nem ér véget a munka azzal, ha átadnak
egy magas mûszaki követelményeknek megfelelõ létesítményt.
Ahhoz, hogy csökkentsék, megszüntessék az atomenergia alkalmazásával és a hulladékkezeléssel szembeni, félinformációkból eredõ bizonytalanságot, bizalmatlanságot, meg
is kell mutatniuk munkájukat. Az
ehhez szükséges eszköztár új
eleme a többek által futurisztikus jelzõvel illetett bemutatóterem, amelynek kialakítása 340
millió forintba került. Az elsõ
vendégeket Honti Gabriella, a
cég kommunikációs vezetõje
vezette körbe. A hatalmas monitorokon a tároló mûködésén

és a hulladékkezelés módszertanán túl Bátaapátit, illetve a
létesítmény kialakításának elõzményeit is megismerhetik a látogatók.
Potápi Árpád János országgyûlési képviselõ, nemzetpolitikáért felelõs államtitkár szerint a külföldön megépült hasonló tárolókban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy
egy-két éven belül 30-35 ezer
látogatóra számíthatnak. – Rövidesen nem lesz olyan általános- és középiskolás diák Magyarországon, aki ne járt volna
itt legalább egyszer – tette hozzá az államtitkár, aki szerint a
turizmusra is jó hatással lesz a
központ megnyitása. Darabos

Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT)
elnöke arról beszélt, hogy a
helybeliek ismerik és elfogadják
a tárolót, tisztában vannak azzal, hogy annak semmilyen káros következménye nincs, sõt, a
térségre gyakorolt hatása kifejezetten pozitív.
Dr. Aradszki András államtitkár beszédében méltatta a tároló környezetében mûködõ TETT
naprakész és folyamatos tájékoztató munkáját. Mint fogalmazott, ennek tudható be, hogy
a létesítmény elfogadottsága
változatlanul magas a település
és a környék lakossága körében
is. Elismerés illeti azokat a ma-

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
ismertsége

Kérdés: Hallott Ön a Bátaapátiban lévő kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges tárolójáról, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóról, azaz az NRHT-ról? (forrás: RHK Kft.)

gyar szakembereket, akiknek
köszönhetõen a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló világszínvonalon készülhetett el, és átadása óta biztonságosan üzemel. Az atomenergia
békés célú alkalmazása során a
döntéshozóknak szem elõtt kell
tartaniuk a biztonság elsõbbségét, a jövõ generációinak védelmét – mondta az államtitkár. –
A magyar kormány – hangsúlyozta – ennek megfelelõen jár
el az atomerõmû kapacitásfenntartása és a radioaktív hulladék, illetve a kiégett kazetták
kezelése terén.
A fejlesztések eredményeként a látogatóközpont felszín
alatti terme is teljesen megújult
és – 2015 õszétõl az érdeklõdõk
rendelkezésére áll – elõsegítve
a szemléletesebb ismeretterjesztést. A most átadott látogatótérben vetített kisfilm, az érintõképernyõk segítségével áttekinthetõ tudásanyag és az interaktív kvízjáték mind olyan kiegészítõ, ami hozzájárul a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatának, a lehetõ legnagyobb biztonság fenntartásának minél hatékonyabb,
ugyanakkor felhasználóbarát
megismertetéséhez.
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Radioaktív Hulladékokat Keze

FELELÕSSÉGGEL, BIZTONSÁ
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Bertalan Csaba, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló fióktelep-vezetője (középen) kalauzolta a vendégeket a program során

Elismerte
az RHK Kft.
tevékenységét
a szakminisztérium
BÁTAAPÁTI Július elején látogatók
érkeztek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
(NFM)
Intézményfelügyeleti és Számviteli Fõosztályáról, valamint
ezen belül a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) kezelõ osztályról az RHK Kft.
bátaapáti fióktelepére.
A vendégeket dr. Kereki Ferenc, a társaság ügyvezetõ igazgatója fogadta, a szakmai
egyeztetést pedig az RHK Kft. tevékenységét részletesen bemutató elõadásával nyitotta meg.
Az ügyvezetõ a prezentációban

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) nemrégiben átadott felszíni Látogatóközpontját, a technológiai épületet és a felszín alatti 1es tárolókamrát is, ahová a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékot tartalmazó hordók, illetve betonkonténerek kerülnek.

A szakmai látogatás alkalmával az NFM megerõsítette azon,
már eddig is mûködõ gyakorlat jelentõségét, hogy a lakossági tájékoztatást és a tagtelepülési önkormányzatokkal folytatott együttmûködést a partnerségnek és az
odafigyelésnek kell öveznie.

Bemutatták a bodai kutatófúrásokat
BODA Nagy érdeklõdés mellett tartottak sajtótájékoztatót az RHK Kft.

hangsúlyozta a lakossági kommunikáció kiemelt szerepét, kitért
a kft. projektjeinek térségében
mûködõ önkormányzati társulásokkal (köztük a TETT-tel) történõ
együttmûködésre, valamint a társulások és az NFM között érvényben lévõ támogatási szerzõdések fontosságára is.
A megbeszélést követõen a minisztériumi vendégek megtekintették az RHK Kft. által üzemeltetett

vezetõi június végén Bodán. Az újságírók megtekintették az egyik
kutatófúrás lezárt helyszínét, illetve a bodai információs parkot,
ahol a felszínre tör az agyagkõ. Az eddigi visszhangok kedvezõek,
a Dunántúli Napló, a Tolnai Népújság és a pécsi hírportálok is nagy
terjedelemben foglalkoztak a témával, méltányolva az RHK Kft.
szakmai erõfeszítéseit a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatban.
Az eseményen dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató, Nõs Bálint
stratégiai és mûszaki igazgató és Molnár Péter kutatási osztályvezetõ tartott szakmai elõadást, majd Honti Gabriella kommunikációs vezetõ irányításával több tucat kérdésre válaszoltak.
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zelõ Közhasznú Nonprofit Kft.:

SÁGGAL, GARANCIÁKKAL

Az RHK Kft. szakmai segítségével szerveződött a spanyolországi út, amelyen a TETT és az ITT társulás tagjai vettek részt

Spanyolországban jártak a társulások polgármesterei
Folytatás az 1. oldalról
TETT A magyarországi példához hasonlóan, a nukleáris létesítmények körüli települések
naprakész informálása is az õ

További
hírekért,
információkért
keresse f el
a társaság
weboldalát:
www.rhk.hu

feladatkörük. Online kapcsolatot építenek ki a telephely körüli önkormányzatokkal, emellett
kiadványokat, újságokat biztosítanak a lakosoknak, szemináriumok segítségével személyes
kapcsolatot is teremtenek az ott
élõkkel – mindezt elõre kidolgozott, éves program alapján. Az
RHK Kft. és a magyarországi
társulások hasonló felfogása
mutatja, hogy nemzetközi öszszehasonlításban is kiemelkedõnek számít az a munka, amit
Magyarországon végeznek.
Az utolsó állomás El-Cabrill
volt, ahol a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolóját tekintette meg a
delegáció.
– A Spanyolországban szerzett ismeretanyag alapján is
helyesnek bizonyult a Magyar-

országon is régóta mûködõ tájékoztatási gyakorlat, a a látogatás alátámasztotta annak
erõsségeit, és persze lehetõséget ad azon területek feltérképezésére is, ahol még van mód

ki, amelynek segítségével a
Magyarországon mûködõ objektív, színvonalas és mindenre
kiterjedõ tájékoztatás még tovább javítható – összegezte az
utazás tanulságait Darabos

„A Spanyolországban szerzett
ismeretanyag alátámasztja
a már hazánkban is
régóta mûködõ gyakorlatok
erõsségeit.”
fejlõdésre. A nemzetközi tapasztalatok elõsegítik, hogy
olyan széles látókör alakuljon

Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás elnöke.
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Minden korosztály jól érezhette magát a remek programon

A gyerekek közreműködésével buborékfújó rekord született

Kiváló közösségi program
FALUNAP Minden
6

Nag
gy várakozással szervezték az idei falunapot
Véménden, miután új helyy színt álmodtak meg
g a falu
közösség
gi ünnepének. Július
4-é
én a Kossuth Lajos utca
fákkal övezett parkjában állították fel a rendezvényy sátrait.
Munkatársunktól
VÉMÉND Az árnyékot adó, kelle-

mes zöld környezet nagy szolgálatot tett a nyárias idõ elõl a
véméndi falunapon menedéket
keresõknek, és több lakos egybehangzó véleménye alapján
az árnyékban még a sör is jobban esett. A rendezvény programjai sok gyermeket és felnõttet szólítottak, mozgattak meg,
emlékezetessé téve azt a bizonyos szombatot.
A programsorozat már pénteken elkezdõdött a Közösségi
Házban, ahol Hruby Márk, a
Pécsi Mûvészeti Kar tanulójának
képeibõl nyílt tárlat. A fiatal mûvész a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Karára várja felvételét, a
község vezetõi pedig bíznak abban, hogy a jövõben is megörvendezteti a véméndieket sajátos képzõmûvészeti stílusban készült alkotásaival. A bemutatott

korosztály számára élmény volt a rendezvény

mûveket ezután az Idõsek Napközi Otthonában lehet majd
megtekinteni.
A Véméndi Fúvószenekar jóvoltából zeneszóval és lovas felvonulással indult a szombat, ez
pedig már önmagában is nagy
élményt jelentett a település lakóinak. Helyi és környékbeli gazdák vonultak fel díszített lovaikkal és hintóikkal, megalapozva
a jó hangulatot, majd kézmûves
foglalkozás következett a Csorba Gyõzõ Könyvtár szervezésében, illetve Kling Erika
zumbaoktató dolgoztatta meg
a sportolni vágyókat.
Egy átlagos nap sem múlhat el az országban futball nélkül, és különösen igaz ez egy
falunapra. A résztvevõ csapatok tíz órakor kezdték rúgni a
bõrt a helyi sportpályán. A tornát a Mohács-Véménd Kft.
nyerte, a legjobb kapus Lutz
Tamás, a legjobb játékos Papp
Tamás, a gólkirály Szabó Lajos, a tizenegyesrúgó verseny
gyõztese pedig Babám Szabolcs
lett.
A falunapot egyértelmûen a
gyerekek élvezik a legjobban,
ezért a nekik szóló programokból sem volt hiány. Apaceller Péter és Czigola Orsolya interaktív gyermekmûsorában a kicsik

betekinthettek a világutazók életébe és kalandjaiba. A Magyar
Honvédség Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság pedig toborzással egybekötött statikus fegyverbemutatót tartott. A gyerekekkel együtt
új rekordot állítottak fel
Véménden: a buborékfújás rekordját, hiszen a délelõtti események sorát több millió buborékkal zárták, majd a Véméndi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

„Az esemény
képgalériáját és
további híreket a
www.vemend.hu
oldalon
találják.”
habpartival örvendeztette meg
az ifjakat.
A programokat légvárban
ugrálás, gokartozás, arcfestés és
csillámtetoválás egészítette ki,
délután pedig a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Véméndi ÖTE
munkatársainak közös tûzvédel-

mi bemutatója következett. A
tûzgyújtás mellett lehetõség nyílt
rég nem használt, már-már retro
tûzoltóeszközök megtekintésére
és kipróbálására. Késõbb tartott
Jakab Yvett és csapata tartott
Kangoo-bemutatót, majd a színpadot hagyományõrzõ zenés és
táncos csoportok vették birtokba: az Aranyfácán Néptáncegyüttes, a Poklade tamburazenekar, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes, a Sweet Dance táncegyüttes, Tóth Vivien és Kresz
Antal (operettdallamok), a
Véméndi Fúvószenekar, a
Véméndi Roma Hagyományõrzõ tánccsoport, a Véméndi
Német Nemzetiségi Énekkar,
a Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport.
A kultúra és a sport mellett
az egészséges életmód is elõtérbe került Bódis Mónika
egészségszigetén. Természetesen volt fõzõverseny is, a 11
induló közül a Véméndi Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata fõzte a legfinomabb gulyást, így õk vitték el a
gyõztesnek járó trófeát. A vacsora után következett a tombolasorsolás; a falunapi rendezvénysorozat bállal zárult,
amelyen a Diamant zenekar
muzsikált.
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Kettõs ünnep volt Szent István napja Bátaapátiban

Az új helyszínen is remek volt a hangulat
FOTÓK: FINTA VIKTOR

Nótár Mary fergeteges produkcióval rukkolt elő
BÁTAAPÁTI Idén a sportpályán
rendezték meg a Bátaapáti Falunapot, amelyet minden évben
a legnagyobb nemzeti ünnepen, a Szent István királyt, az
államalapítást és az új kenyeret
magasztaló augusztus 20-án
tartanak a községben. A fiatal
tehetség, Koroknai Iringó szólaltatta meg hegedûn a Him-

Az aranyfácános táncosok is nagy tapsot kaptak

nusz hangjait, majd Darabos
Józsefné polgármester, a TETT
elnöke, Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési
képviselõje és dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja köszöntötte a jelenlévõket. Az új kenyérre Cseh Péter katolikus plébános és Aradi

András evangélikus esperes kért
áldást.
A színpadi produkciók elõtt –
amely során a helyi Aranyfácán
Néptánc Egyesület, az Izményi
Székely Népi Együttes, valamint
a Nagykanizsai Gólyalábasok
is felléptek – a község vezetõje
jelképesen csapra verte a sörös
hordót. A mûsorokkal párhuza-

mosan megannyi gyermekprogram várta az érdeklõdõket, Sári Józsefnek és lelkes csapatának köszönhetõen pedig finom
vacsora készült. Este az ismert
énekes, Nótár Mary lépett színpadra, majd Simon Gábor húzta a talpalávalót a széles összefogás eredményeként létrejött
programon.
■ V. B.

Közösen kapcsolódtak ki a község lakói
FOTÓK: FINTA VIKTOR

Nagy sikere volt Udvarhelyi Boglárka operett-társulatának

Aradi András evangélikus esperes kért áldást az új kenyérre

MŐCSÉNY Idén augusztus 22-én

és a sör is ingyen volt a község
lakói számára, a söröshordót
Takács-Édes Szilvia és László Péter képviselõk verték jelképesen
csapra.
Az est fénypontját a színpadi mûsorok jelentették: Szûcs
Judith, Varga Miklós és az Udvarhelyi Boglárka vezetésével
mûködõ operett-társulat vidám

tartották a nagy hagyományú
falunapot. A Himnuszt követõen
elsõként Krachun Elemér polgármester mondott köszöntõt,
majd Metzné dr. Darabos Orsolya, a Bonyhádi Járási Hivatal
vezetõ-helyettese beszélt, Potápi
Árpád János országgyûlési képviselõ üdvözletét és gondolatait

dr. Szilágyi Péter, a nemzetpolitikai államtitkárság kabinetvezetõje tolmácsolta. A köszöntõk
után Aradi András evangélikus
esperes áldotta meg az új kenyeret, amit aztán Teleki
Jánosné alpolgármester és
Váncsa Tibor képviselõk kínáltak
a jelenlévõknek. A falunapon a
programok, a vacsora, az üdítõ

perceket szerzett a közönségnek; a jókedvet fokozta, hogy
az esõ is elállt.
Gergely Nándor és segítõi
jóvoltából ízletes sertéspörkölt
készült, amibõl mindenkinek jutott bõségesen. A falunapi
programot a Millich zenekar
produkciója mellett tûzijáték is
színesítette.
■ V. B.

7

TE TT H Í R L A P

2015. július-augusztus

FOTÓK: VIZIN BALÁZS

Elismerő szavak

Augusztusban Bátaapátiban tartotta ülését a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) Darabos Józsefné
polgármester meghívására. A program a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban található, júliusban átadott bemutatóterem megtekintésével kezdődött. A térség településeinek vezetőit Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. kommunikációs osztályvezetője vezette körbe a korszerű létesítményben. A résztvevők az előadás során hasznos ismeretekkel gazdagodtak, a látogatás végén pedig mindenki elismerően nyilatkozott a tapasztaltakról. Ezt követően a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban folytatódott a program, ahol több aktuális kérdésről egyeztettek a polgármesterek.
(vb)
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FORRÁS: RHK KFT.

Templomi miserend
FEKED A templomban minden második vasárnap
09:30-kor szentmisét tart Schraub Ádám véméndi
plébános, a köztes vasárnapokon pedig Peck Tibor vezetésével igeliturgiát tartunk 09:30-kor.

TETT Hírlap

2015. szeptember 20-án (vasárnap) 09:30-kor
szentmise lesz, szeptember 27-én (vasárnap)
09:30-kor pedig igeliturgia. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

További hírekért
keresse fel
a társulás weboldalát:
www.tett-tarsulas.hu

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 kéthavonta Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.

