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MÓRÁGY Az év elsõ hónapjai az elõkészítésrõl szóltak a mórágyi önkormányzatnál, terveik nagy részének megvalósulása TETT tá-
mogatáson alapul. Ilyen beruházás a Petõfi utcai árok rendbetétele, valamint burkolása, az árok melletti út, illetve az azon találha-
tó híd felújítása is. Amennyiben pályázatuk sikerrel jár, megújulhat az Alsónánai utca is a településen. Ezen felül pozitívan elbírált tá-
mogatási kérelmüknek köszönhetõen mûfüves futballpályát alakíthatnak ki még az idén, és a továbbiakban is igyekeznek minden
pályázati lehetõséget megragadni, amely segíthet a településnek a fejlõdésben. 2. OLDAL

CIKÓ A két település között fennálló testvértelepülési kapcsolat húsz éves ju-

bileumát ünnepelte Cikó és Dautphetal. Április végén 34 fős cikói küldöttség

utazott Hessen tartományba, ahol érdekes programokkal várták őket, és ba-

rátságukat megerősítve, újra aláírták a testvértelepülési szerződést. 7

BÁTASZÉK Rendkívüli ünnepi megemlékezést tartottak

Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban április 5-én,

kedden délelőtt Zádor Jenő, világhírű zeneszerző és hangsze-

relő halálának 40. évfordulóján. 6

A TETT-re támaszkodnak
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A tervezés idõszakát a tetteké követi
MÓRÁGY Az év elsõ hónapjai az elõkészítés-
rõl szóltak a mórágyi önkormányzatnál, ter-
veik nagy részének megvalósulása TETT tá-
mogatáson alapul. Ilyen beruházás a Petõ-
fi utcai árok rendbetétele, valamint burko-
lása – tájékoztatta lapunkat Glöckner Hen-
rik polgármester. Az árok ugyanis eliszapo-
lódott, és többször is elõfordult, hogy nagy
esõzések alkalmával a szomszédos Sza-
badság utcai telkeket elöntötte a víz. Ezzel
egy idõben az árok mellett levõ utat, illetve
annak hídját is felújítanák ezzel mintegy U
alakban össze is kötnék a már említett két
utcát. A beruházás jelentõségét növelni fog-
ja, ha elkészül az önkormányzati üzemelte-
tésû Gránit Fogadó, amelynek így megol-
dott lesz az elérhetõsége.

A Petõfi utca felsõ szakaszának felújítá-
sára vonatkozó két sikertelen pályázat, és
arra alkalmas kiírás hiányában, most az
Alsónánai utca felújítására nyújtottak be
támogatási kérelmet, amelynek az ered-
ményére várnak. Ezen felül tervezik, hogy
rendbe teszik az önkormányzat udvarát is,
amely helyenként megsüllyedt, balesetve-
szélyessé vált. A burkolat felszedésével
együtt egy használaton kívüli szennyvíz ak-
nát is megszüntetnének, és újra burkolnák
a területet.

Idén is meg kell oldania egy sürgõs be-
avatkozást igénylõ helyzetet az önkor-
mányzatnak, mivel ismét beszakadt egy
pince – a sok használaton kívüli régi pince
miatt ez sajnos szinte éves rendszeresség-
gel visszatérõ probléma a településen –,
amelynek helyreállítására vis maior pályá-
zatot adtak be. Az igény jogosságát az il-
letékesek már elismerték, az azonban még

kérdéses, hogy mekkora támogatást kap
majd az önkormányzat a helyreállításra, és
hogy az mennyibe fog kerülni, mekkora
önerõre lesz szükség. Várhatóan milliós
nagyságrendû kiadást jelent majd a tele-
pülésnek az üreg befalazása és betonnal

való feltöltése még támogatás mellett is.
Idén ismét pályáztak mûfüves futball-

pálya kialakítására, a már megszületett
pozitív elbírálásnak köszönhetõen a klub-
épület mögötti területen még idén megva-
lósulhat majd a kivitelezés.

A LEADER program keretében várnak
egy kiírás megjelenésére, amelynek kere-
tében a volt kõbánya területén található
kõszínház felújítására pályáznának. Ezzel
is azt szeretnék elérni, hogy a pezsgõ civil
életnek megfelelõ kereteket tudjanak biz-
tosítani. Itt elsõsorban a tánccsoportra gon-
doltak, és a Gránit Fesztiválra, hogy a kör-
nyék egyik legnagyobb rendezvényének
méltó helyet biztosítsanak, valamint több
programot is szeretnének a településre
vonzani.

Az óvoda és az iskola javára báloztak
MÓRÁGY Nagy részvétellel zaj-
lott a közelmúltban az Össze-
tartás Mórágyért Egyesület jóté-
konysági májusfaállító bálja –
számolt be a szervezet képvise-
letében annak vezetõje, Nagy
Jánosné. Elmondta, hogy mint-
egy százan jöttek össze április
30-án a mûvelõdési házban.
Májusfát állítottak, amelyet most
körbetáncoltak, júniusban pe-
dig majd kitáncolnak. A mûsor-
ban felléptek a helyi iskolások és
óvodások, a Mórágyi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
Kovács Gergõ és Málinger Ani-
ta pedig énekes összeállítást
adott elõ. Késõbb az OK zene-

kar muzsikájára rophatták haj-
nalig a batyusbál résztvevõi,
akik közül a szerencsésebbek
tombolanyereményekkel is gya-
rapodhattak.

Az alkalom bevétele meg-
közelítõen 200 ezer forint lett,
amelyet egyenlõ arányban
osztanak el az óvoda és az is-
kola között. Sokan támogató je-
gyekkel is hozzájárultak a gyûj-
téshez, jelentõsebb összeget
ajánlott fel a német nemzetisé-
gi önkormányzat, valamint egy
bonyhádi utazási iroda. A szer-
vezõk mindenkinek köszönik a
támogatást, aki hozzájárult a
program létrejöttéhez.

A Petőfi utcát U alakban összekötnék a Szabadság utcával, mutatja Glöckner Henrik

Méretes üreg okoz gondot
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Hamarosan elkezdik gyártani 
a véméndi fürjes tésztát

VÉMÉND Hamarosan feldolgozó részleg-
gel bõvülhet a közfoglalkoztatáson alapu-
ló véméndi mezõgazdasági program.
Barta Erzsébet polgármester tájékoztatá-
sa szerint sikerrel járt az a pályázatuk,
amelynek segítségével tésztaüzemet alakí-
tanak ki. 

Nem akármilyen
üzem lesz ez, hiszen
a program kereté-
ben létrehozott fürj-
tojásból készül
majd a tésztájuk. A
különleges, és egészséges termék nem
közkonyhai ellátásba készül, elsõsorban
nagyobb szállodák, éttermek jelenthetik
majd a felvevõpiacát. A pályázat kereté-
ben 47 millió forintot nyertek, amibõl az

üzem helyéül szolgáló épület átalakítását,
valamint a berendezések beszerzését
hajtják végre elsõsorban. Közfoglalkozta-
tás keretében idén tíz fõt fognak alkal-
mazni, tésztakészítõ képzést is szervez-

nek. A következõ évtõl eddig 3-5 fõ átke-
rül a Véméndi Kft. alkalmazásába. Ezen
felül a fürjtojás utánpótlás folyamatos biz-
tosítása érdekében a helyi gazdákat is
megpróbálják bevonni.

ÓFALU Baranya megyében elsõként, az
Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvû Egy-
séges Óvoda-bölcsõde intézménybe tele-
pítették a képességfejlesztõ eszközt, a
DIOO-t a helyi vezetésnek és alapítvány-
nak köszönhetõen. A Digitális OkosJáték

Óvodásoknak egy új, innovatív, különleges
magyar fejlesztés, amely még csak most in-
dult hódító útjára, de máris számos elisme-
rés kapott azoktól, akik kipróbálták az esz-
közt és a programot. 

„Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeink
szívesebben dolgoznak rajta, mint feladat-
lapokon. A játékok játszva fejlesztenek, az
eszköz türelemre tanít, a gyermek megta-
nulja kivárni a sorát, a társas kapcsolato-
kat is erõsíti, a barátok gyakran egymás-
nak szurkolnak, örülnek egymás sikerének,
megtapsolják a társukat: Nézd, ezek a te
csillagaid, mert jól csináltad!

Német nemzetiségi kétnyelvû  nyelvi fej-
lesztésre is használhatjuk, amikor a feladat
megoldása közben pl. a gyümölcsöket
vagy a színeket németül nevezzük meg.” –
számoltak be róla az óvodában.

Hozzátették, a két- vagy többnyelvû ok-
tatást az info-kommunkációt erõsítõ eszkö-
zök mellett ugyanolyan fontosnak tartják,

mint a hagyományos nevelési módszer-
tant, hiszen e kettõ ötvözése hozhat csak
igazi eredményt, mert múlt nélkül nincs je-
len és jelen nélkül nincs jövõ.

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyel-
vû Óvoda nemcsak a DIOO-val büszkél-
kedhet, hanem egy sikeres pályázatnak
köszönhetõen az „Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye” címmel is.

BÁTASZÉK Dr. Bozsolik Róbert polgármester
május 8-án írta alá a civil szervezetek veze-
tõivel az idei évre kötött támogatási szerzõ-
déseket. A következõ szervezetek részesültek
támogatásban: Bátaszéki Római Katolikus
Egyházközség (200 ezer forint, gyermektá-
borban étkeztetésre, és hittantábor költsége-
ire). Bátaszéki Református Egyházközség
(200 ezer forint, táborok, ifjúsági találkozó),
Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület (500
ezer forint, táborok, viselet- és lábbeli vásár-
lása), Bátaszéki Székelyek Baráti Köre (300
ezer forint, mûködési költségekre, rendezvé-

nyeken való részvételre, táborra). Bátaszéki
Német Nemzetiségi Egyesület (500 ezer fo-
rint, kulturális és hagyományõrzõ progra-
mokra, fuvószenekar mûködtetésére.)
Bátaszék Város Közoktatási, Közmûvelõdési
és Mûemlékvédelmi Közalapítvány (350 ezer
forint, mûködési kiadásokra, táborra). Vicze
János Sport Közalapítvány (150 ezer forint, ku-
pák megrendezésére, Bátaszék Sporttörténe-
te II. kötet  költségeire). Legjobb Utcai Csapat
Egyesület (200 ezer forint, táncosok verse-

nyeztetésére, felszerelésre.) Bátaszéki Peda-
gógus Kórus (400 ezer forint fellépésekre).
Morzsu Egyesület (200 ezer forint, szakmai
programokra, játékkészlet bõvítésére).
Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egylet (200
ezer forint, rendezvényekre, étkezésre, kirán-
dulásra). Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesü-
lete (250 ezer forint, rendezvényekre, ado-
mányra.) Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület (75
ezer forint kirándulásra). Bátaszéki Horgász
Egyesület (100 ezer forint rendezvény támo-
gatására), Bátaszéki Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület (300 ezer forint, felszerelésre.)

Támogatás a civileknek
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Azt mondják, nem lehet va-
lami annyira jó, hogy ne le-
hetne még jobbá tenni. Ezt
az elvet vallják a RHK Kft.
szakemberei is, hiszen alig
kezdte meg mûködését
Bátaapátiban a Nemzeti
Radioaktív Hulladék-tároló
elsõ föld alatti kamrája,
máris azon kezdtek gondol-
kodni, hogy lehetne a világ-
színvonalú, nemzetközi szin-
ten követendõ példaként
számon tartott létesítményt
helytakarékosabban, kisebb
költséggel – ugyanolyan
biztonságosan üzemeltetni.
Most pedig, amikor várha-
tóan ez év májusáig megte-
lik az elsõ kamra, nem csak
hogy a tervek vannak ké-
szen, de az új elképzelések
megvalósítása, az újfajta tá-

rolótér kialakítása is javá-
ban folyik.

Eddig a paksi atomerõ-
mûbõl teherautóval érkezõ
hordókat, a kis és közepes ak-
tivitású radioaktív hulladék-
kal, kilencesével betonkonté-
nerekbe helyzeték az NRHT
felszíni technológiai épületé-
ben. A hordók közti teret ce-
mentpéppel töltötték ki a szak-
emberek, majd lezárva, 7 na-
pi száradás-pihentetés után
szállították le a 250 méter mé-
lyen kialakított I-K1 jelû
tárolókamrába. Ezekbõl a
legfeljebb tizenhat tonnás hul-
ladékcsomagokból összesen
537 darab fér el a föld alatti
tárolótérben, így az elsõ kam-
ra lezárásával 4833 radioak-
tív hulladékkal teli hordó lesz
a végleges helyén.

Gyakorlatilag már az el-
sõ betonkonténer felszín alá
kerülésével párhuzamosan
elindult az NRHT továbbépí-
tésének elõkészítése. Mint
szó volt róla, a minél több tá-
rolótér kialakítása és a minél
hatékonyabb helykihaszná-
lás volt a szakemberek célja
a rendelkezésre álló gránit-
tömbben, miközben a biz-
tonságot a már megszokott,
elismert szinten garantálja
Társaságunk. 

A terv megvalósítása
mind a további kamrák,
mind a hulladékcsomagok
megváltoztatását szükséges-
sé tette. A vasbetonkonténe-
rek biztonsági szerepét a
vasbetonmedence veszi át:
a tároló kamra falát és alap-
zatát vastagon kibetonoz-

zák a szakemberek. Mind-
eközben a kamra geometri-
ája is megváltozott, mérete
kis mértékben növekedett, a
tervezett kompakt hulladék-
csomagokhoz igazodva. 

Az új rendszer szerint
négy darab 200 literes fém-
hordó kerül egy vékony fa-
lú, merevített fémkonténer-
be. A hordók és a konténer
fala közötti teret pedig fo-
lyékony hulladékkal kevert
cementpéppel töltik ki, ezzel
az eddigi holt teret is kihasz-

Biztonságot  –  

Készül a I-K2 jelű tárolókamrában az aljzatbeton vasszerkezete. A tárolókamra falát és alapzatát vastagon kibetonozzák
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náljuk. A kompakt
hulladékcsomago-
kat a Paksi Atom-
erõmûben fogják
elõállítani, a szállítást
az RHK Kft. jármûvei
végzik. A fémkonténe-
rek a kettes kamrába
kerülnek, ahol hat sor-
ban öt-öt konténer ke-
rül majd egymásra. Az
új kialakítás alkalmazá-
sával még több mint tíz-
ezer hulladékos fém „cso-
mag”, tehát legalább
negyvenezer hordó fér el
a meglévõ kamramezõ-
ben, vagyis a K2, K3 és K4
jelû kamrákban, amelyek-
nek bányászati térkiképzése
már befejezõdött. A máso-
dik föld alatti térrész betono-
zása már javában folyik, a
tervek szerint a kompakt hul-
ladékos csomagok a 2018-
as évtõl érkezhetnek az
NRHT-ba.

Az új koncepció értékelé-
se mind üzemviteli, mind a
lezárást követõ, hosszú távú

b i z -
t o n s á g
szempontjá-
ból megtörtént, a
továbbépítés a meg-
felelõ hatósági engedé-
lyek birtokában folyik, az
üzemeltetési engedély ki-
adását, a jármûvek átalakí-
tását és a szükséges eszkö-
zök beszerzését követõen

l é p
majd élet-

be az új táro-
lási koncepció, a

megszokott, kimagasló biz-

t o n s á g
szavatolásá-

val. Mivel az adott
területen az eredeti el-

képzelésekhez képest lé-
nyegesen több hulladék
végleges elhelyezése vált le-
hetõvé, jelentõs, tízmilliár-
dokban mérhetõ költség-
csökkentést érünk el a paksi
atomerõmû ötven éves
üzemideje alatt.

gazdaságosabban
Fent az eddig használt 

betonkonténerek, lent 

a jobb térkihasználású 

kompakt hulladékcsomag
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BÁTASZÉK A város programjai
közül a költészet napi megemlé-
kezés is megújult. Bátaszék lakói
és az oktatási intézmények tanu-
lói együttesen szavalták el a Szó-
zat elsõ két versszakát, valamint
a megyei szavalóverseny gyõz-
tesei egy-egy versel emlékeztek
József Attila születésnapjára.

Mi az apropója annak, hogy
Magyarországon, április 11-én
diákok és felnõttek ezrei ünnep-

lik a magyar lírát? A választ
nemzetünk egyik legkiemelke-
dõbb alakja, József Attilának
élete adhatja számunkra. A ki-
emelkedõ tehetségû, hányatta-
tott sorsú költõ életútja és felhal-
mozott irodalmi értéktára 1964-
ben arra sarkallta a magyar em-
bereket és az egész nemzetet,
hogy születésének napján fen-
nen ünnepeljük a magyar költé-
szetet. 

Hollywood Túra Zádor Jenõ 
halálának 40. évfordulója alkalmából

BÁTASZÉK Rendkívüli ünnepi
megemlékezést tartottak Báta-
széken a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Házban április 5-én,
kedden délelõtt Zádor Jenõ
halálának 40. évfordulóján.
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék
polgármestere köszöntötte a
jelenlévõket. 

Kiemelte, a bátaszékiek
mindig is közösségben gon-
dolkodtak, ezért is maradhat-
tak fenn. Büszkék lehetnek az
épített értékeikre és azokra az
emberekre, akik elvitték ma-
gyarságunk és városunk hír-
nevét a világba. Zádor Jenõ is
ilyen személyiség volt, aki so-
ha nem tagadta meg szárma-
zását. Világhírû zeneszerzõ-
és hangszerelõként a mai na-
pig büszkék lehetünk rá.

A köszöntõ után Izsák Móni-
ka, a Bátaszékért Marketing
Nonprofit Kft. vezetõje felolvas-
ta Geiger András, a Mensch
Nemzetközi Alapítvány elnöké-
nek levelét, amelyben megkö-
szönte a városnak Zádor Jenõ

emlékének ápolását. Majd ezt
követõen Bokor Balázs, a Ma-
gyar Hollywood Tanács elnöke
felolvasta angolul és magyarul
is Les Zádor, Zádor Jenõ fiá-
nak üdvözlõ szavait.

Bokor Balázs képekben mu-
tatta be a Magyar Hollywood
Tanács munkáját. A tanács
2016-ban jött létre civil szerve-
zetként, amely Hollywoodhoz
köthetõ magyar filmes vonat-
kozások minél szélesebb kör-

ben való megismertetését tûz-
te ki célul. Számos érdekessé-
get árult el a filmipar nagyjai-
ról. Elmondta, hogy rendkívül
sok magyar származású filmes
szakember dolgozott, illetve
dolgozik a mai napig Holly-
woodban. 

Az 1933 óta kiosztott Osz-
kár Díjak között 39 magyar
érintettségû, illetve 24 magyar
származású filmes kapott ed-
dig csillagot a hollywoodi Hí-

rességek sétányán. Majd rész-
letesen bemutatta Zádor Jenõ
életét és munkásságát.

Kerekasztal beszélgetésben
Pannóniay Boglárka, stúdió-
vezetõ-rendezõ-producerrel,
Jákó Krisztina énekmûvésszel
és Alekszandra Manea fotóssal
beszélgetett Bokor Balázs film-
rõl, zenérõl, képekrõl. Ezzel fel-
keltve az érdeklõdést a nézõk
számos kérdést tettek fel a filmes
szakembereknek.

Az eseményen sok fiatal is
részt vett, akiknek egy Zádor –
Totóval kellett megmutatniuk
mennyire ismerik a zeneszerzõ
életét. Az elsõ három helyezett
emléklapot kapott a Magyar
Hollywood Tanácstól, valamint
Bokor Balázs: Az én Hollywoo-
dom címû könyvét. A nyertesek:
Széles Tamás, Tanner Sára és
Gál Péter voltak, akiknek ezúton
is gratulálunk.

Az ünnepi alkalom zárása-
ként megkoszorúzták Zádor Je-
nõ emléktábláját a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház falán.

BÁTASZÉK Borbás Andrea se-
lyemfestõ kiállítását április 
22-én, a Föld Napján nyitotta
meg dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester Bátaszéken, a Petõ-
fi Sándor Mûvelõdési Ház kiál-
lítótermében. Borbás Andrea a
képeit bemutatva beszélt az ál-
tala kifejlesztett selyemfestõ
technikáról, aminek a lényege,
hogy a napsugarak hatására

rögzülnek a növények lenyo-
matai és a színek az anyagon,
így jelenítve meg a képeken a
természet nyújtotta szépséget.

A megnyitót Papp-Csõvári
Dóra Viktória, Bozsolik Zsófia
és Elekes Fanni fuvolatriójának
mûsora zárta

A kiállítás elõzetes bejelent-
kezéssel megtekinthetõ 2017.
június 16-ig.

Selyemfestõ kiállításVers-város a költészet napján
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A testvértelepülési kapcsolat két
évtizedes jubileumát ünnepelték meg

CIKÓ A két település között fennálló
testvértelepülési kapcsolat húsz éves jubi-
leumát ünnepelte nemrég Cikó és
Dautphetal. Április végén 34 fõs cikói kül-
döttség utazott Hessen tartományba, ahol
rendkívül vendégszeretõ fogadtatásban
részesültek – számolt be róla Haures Csa-
ba polgármester. A három napos látoga-
tás elsõ napján megnéztek egy környékbe-
li szélerõmû parkot, majd faszerkezetes
építészet remekeit csodálhatták meg. A na-
pot egy helyi tûzoltó egyesület felújított
épületében vacsorával zárták. Április 22-
én délelõtt Biedenkopfban városnézésen,
majd szabadprogramon vettek részt. Este
került sor a jubileumi ünnepségre, ame-
lyen a helyi egyesületek énekarai, tánccso-
portja és zenekara lépett fel. A Cikói
Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület
kórusa is mûsort adott, amelynek része-
ként egy német dalt is elõadtak. A testvér-
települések képviselõi ünnepélyes keretek
között újra aláírták, megújították szerzõ-

désüket, ezzel egy korszakot lezárva és
egy újat megkezdve. A kis magyar csoport
vasárnap közös misét és ebédet követõen
indult el haza. Képletesen nem tértek visz-
sza üres kézzel, hiszen a két település kép-
viselõi még szombaton megajándékozták
egymást: Dautphetal három köztéri játékot
adott ajándékba, amelyeket késõbb hoz-
nak el Cikóra. Haures Csaba elmondta, a
korábbi, mára már elöregedett játékokat is
a testvértelepülésüktõl kapták.

FEKED Idén, június 10-én nyol-
cadik alkalommal tartják meg
Fekeden az immáron országos
ismertségre szert tett Stifolder
Fesztivált. Ez alkalommal is
várják minden olyan „verseny-
zõ” jelentkezését, aki az általa
készített szalámival (stifolder)
szeretné elérni a fesztivál leg-
jobb stifoldere megtisztelõ cí-
met és az ezzel járó értékes ju-
talmat. A tét a korábbi évekhez
hasonlóan várhatóan idén is
egy külföldi utazáson való

részvétel, vagy egy ausztriai
hosszú hétvége lesz. 

A stifolderek leadási határ-
ideje: 2016. június 9-én 10 óra.
Az öt fõbõl álló szakmai zsûri
délután kettõ órától értékeli a
benevezett mintákat, másnap
pedig a közönség is szavaz az
általa legjobbnak ítélt szalá-
mikra.

A fesztivál program június
10-én, délelõtt 10-kor veszi kez-
detét, amikor lovasok vonul-
nak fel a falu utcáin zenekari

kísérettel. Délután a Somber-
ger Dorfmusikanten térzenéje
és hívogatója csendül fel a fa-
lu több pontján (13 óra). A plé-
bániakertbe modellrepülõ be-
mutatóval várják az érdeklõ-
dõket (14 óra), majd a Bara-
nya Mazsorett Egyesület veze-
tésével vonulnak fel a feszti-
válsátorig (14:30). A rendez-
vényt ünnepélyesen 14:50-kor
nyitják meg, ezt követõen veszi
kezdetét a kulturális mûsor,
amelynek keretében fellépnek:

Fekeder Klumpenjäger tánc-
csoport, Fekedi Vegyeskar,
Heimat Táncsoport Bátaszék,
Véméndi Férfikar, Csepeli Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport,
Juhász Marcell bûvész,
Bátaapáti Aranyfácán Nép-
tánc Egyesület, Lustige Mu-
sikanten Csepel. 

A Stifolder verseny ered-
ményhirdetése és a díjkiosztás
(17:45) után vacsora, majd bál
következik, a fesztivált végül
tûzijáték zárja.

Nyolcadik alkalommal mérettetnek meg a stifolderek

KKKKöööözzzzmmmmeeeegggghhhhaaaa llll llll ggggaaaattttáááássss tttt   ttttaaaarrrr ttttoooo tttt ttttaaaakkkk   FFFFeeeekkkkeeeeddddeeeennnn
FEKED Április 26-án közmeghallgatásra
várta a település vezetése Feked lakossá-
gát. Az alkalmon egyrészt a Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulással (TETT), más-
részt a Nemzeti Radioaktívhulladék-táro-
lóval (NRHT) kapcsolatos napirendi pontok
szerepeltek. A résztvevõk többek között be-
számolót halhattak arról, hogy a napok-
ban megtelik a tároló, és hogy milyen új
csomagolási technológiát használnak. A la-
kosság részérõl érkezett kérdésekre – víz-
betörésre vonatkozó, vagy a betontechno-
lógiával kapcsolatos – a szakemberek ma-
radéktalanul válaszoltak. Darabos József-

né, a TETT elnöke, Bátaapáti polgármeste-
re néhány percben a szervezet elõtt állt ki-
hívásokról, azok kezelésérõl beszélt, ugyan-
akkor bizakodó képet vetített elõre az idei
évre. Bagdy László, a Lakossági Ellenõrzõ
Csoport vezetõje számolt be többek között
az új település, Ófalu csatlakozásával be-
lépett új képviselõkrõl, felkészítésükrõl. 

Tillmann Péter, Feked polgármestere tá-
jékoztatta a megjelenteket arról, hogy mi-
lyen vállalásai voltak az önkormányzat-
nak, és mit sikerült teljesíteni, beszélt a pil-
lanatnyi gazdasági helyzetrõl, valamint a
terveikrõl is. Ezek között kiemelt téma a te-

lepülés csatornázása, amelynek problé-
máját évek óta görgeti maga elõtt a tele-
pülés. Támogatás hiányában számos mód-
szerrel próbálkoztak, de egyik sem vált be
igazán, a legjobb megoldás a csatorna-
rendszer és a tisztítótelep kiépítése lenne,
ami a lakosság teljes támogatását élvezi.
Erre most ismét be tudtak adni egy pályá-
zatot. Az elnyerhetõ támogatás összege
150 millió forint, a teljes, 100-120 ingatlant
érintõ beruházás viszont 230 millió forin-
tot tenne ki, így amennyiben sikerrel járnak,
további 80 millió forint önerõt szükséges
elõteremteniük.
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Közmeghallgatást ttart aaz OOrszágos AAtomenergia HHivatal

MŐCSÉNY Jó hangulatú majálissal zárták az áprilist Mõcsényben
– tudtuk meg a helyi önkormányzattól, a rendezvény szervezõjé-
tõl. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a település vezetése biz-
tosította a fõzéshez a húst a lakosság számára, és meg is aján-
dékozták a fõzõversenyen résztvevõket. A helyszínen megjelen-
tek ingyen fogyaszthattak üdítõt és sört. 

A mintegy 70-80 fõ, aki kivette a részét a programokból egész
nap rendkívül jól érezhette magát. 

A következõ hónapok is kínálnak még lehetõséget a közössé-
gi kikapcsolódásra, hiszen május végén színes gyermeknapi prog-
ramokkal várják a családokat, augusztusban pedig hagyománya-
iknak megfelelõen megrendezik a falunapjukat.

TTööbbbb  jjee lleennttõõss   bbeerruuhháázzááss   ii ss   
ffoo llyyaammaattbbaann  vvaann  BBááttaaaappáátt iibbaann

Majálisra várta az önkormányzat a mõcsényieket

Kiadja: a TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTársulás. Felelõs kkiadó: Darabos JJózsefné, aa TTETT eelnöke. Szerkesztõ: Hargitai ÉÉva.TETT
Tördelés, nnyomdai eelõkészítés: Árki AAttila, VVizin BBalázs. Nyomtatás: Böcz NNyomda, SSzekszárd. Felelõs vvezetõ: Böcz SSándor.

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

BÁTAAPÁTI Több jelentõs beruházás
is folyamatban, illetve kilátásban van
Bátaapátiban. A településen befeje-
zõdött a tavalyi árvízkárok helyreál-
lítása. A vis maior pályázaton a cél-
ra elnyert 22,2 millió forint mellé 9,5
millió forint önerõt biztosít az önkor-
mányzat – tájékoztatta lapunkat Da-
rabos Józsefné, a község polgármes-
tere. Hozzátette, az adósság konszo-
lidációból kapott 6,5 millió forintot az
óvoda (képünkön) bõvítésére fordít-
ja az önkormányzat. A beruházás-
hoz jelentõs, 15,5 milliós önerõt bizto-
sítanak.

Mindezeken felül tervezés alatt áll
az a naperõmûpark, amelynek elõ-
készítése még idén, kivitelezése pe-
dig a következõ években valósulhat
meg. A várhatóan jelentõs energi-
amegtakarítást jelentõ fejlesztést az
önkormányzat saját erõbõl kívánja
létrehozni. A beruházás a Központi
Pénzügyi Nukleáris Alap támogatá-
sával jöhet majd létre.

BÁTAAPÁTI Az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyil-
vánosság és a közigazgatási hatósági el-
járás ügyfelei számára a vélemények és
észrevételek megismerése érdekében a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tá-
roló (NRHT) üzemeltetési engedély iránti
kérelem tárgyú, OAH-2017-01326/2017
ügyszámú hatósági eljárásban.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. kérelmére indult el-
járásban ügyfélnek minõsül a kérelmezõn
kívül a létesítmény biztonsági övezetében
levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és
az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték,

továbbá a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 98. § (1) bekezdésében írtaknak meg-
felelõ társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás iidõpontja: 
2017. jjúnius 88. ((csütörtök) 116:00 óóra

A kközmeghallgatás hhelyszíne: 
Bátaapáti kközség MMûvelõdési HHázának

nagyterme
(7146 Bátaapáti, Ady Endre utca 4.)
A közmeghallgatás elõkészítése céljából

a hatósági eljárásról, az NRHT üzemelte-
tési engedélykérelemét megalapozó tevé-
kenységrõl és az engedélyezési eljárás-
ban benyújtott dokumentációról szóló kö-
zérthetõ összefoglalók 2017. május 17-tõl

megtekinthetõk a Bátaapáti Közös Önkor-
mányzati Hivatalban, az OAH székházá-
ban (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.), az
OAH honlapján (www.oah.hu) és a köz-
igazgatási hirdetmények portálon:
(www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába
személyesen, illetve a törvényes vagy írás-
ban meghatalmazott képviselõjük útján –
ügyintézõnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy
+36 1 4364882) történõ egyeztetés szerin-
ti idõben – betekinthetnek az OAH székhá-
zában. Az iratokról másolatot, kivonatot
készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.  

Hullán SSzzaabolccss 
ffõigaazzgaattó-hhelyettttess


