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Reflektorfényben a világszínvonalú munka

TETT 2002-ben, amikor Bá-
taapáti mellett még javában foly-
tak a kutatások a végleges táro-
ló, az azóta megépült Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
területének kijelölésére, csupán az
itteni tájékoztató társulás, a Társa-
dalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Tár-
sulás (TETT) tagtelepülésein zaj-
lott közvélemény-kutatás.

2005 óta az RHK Kft. minden
második esztendõben külön-kü-
lön három telephelye, a püspök-
szilágyi Radioaktív Hulladék Fel-
dolgozó és Tároló (RHFT), a bá-
taapáti NRHT és a nyugat-mecse-

ki nagy aktivitású kutatások által
érintett településeken elvégezteti a
felmérést (a paksi Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolója környezeté-
ben hagyományosan nem önál-
lóan készítteti, hanem az atom-
erõmû kutatásához csatlakozik).

– A lekérdezés során kiderül,
hogyan változtak a helybeliek is-
meretei a radioaktív hulladékkal
kapcsolatban, miként vélekednek
az RHK Kft. térségben végzett te-
vékenységérõl, illetve az ott élõk
tájékoztatását segítõ önkormány-
zati társulás munkájáról – világított
rá Honti Gabriella. 3. OLDAL

Április közepén startol a felmérés
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS A még hatékonyabb tájékoztatáshoz nyújt információt

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége

Kérdés: Hallott Ön a Bátaapátiban lévõ kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladék végleges tárolójáról? (forrás: RHK Kft./2013-as közvélemény-kutatás)
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BÁTAAPÁTI Hosszas kkutatások, vvizsgálódá-
sok, eengedélyezési eeljárások éés eelõkészí-
tõ mmunkálatok uután 22005. ffebruár 88-áán
Bátaapáti mmellett, aa ggeológusok ááltal
megfelelõnek nnyilvánított, MMórágyi
Rögnek nnevezett ggránitképzõd-
ményben eelkezdték aa fföld aalatti
vágatok mmélyítését.
Ezzel eelindult aa kkésõbb NNemzeti
Radioaktívhulladék-ttárolónak
(NRHT) nnevezett kkis éés kközepes
aktivitású, aatomerõmûbõl sszár-
mazó rradioaktív hhulladék bbefo-
gadására aalkalmas vvégleges llera-
kó éépítése.
Berta JJózsef, aa RRadioaktív HHulladé-
kokat KKezelõ KKft. ((RHK KKft.) ffõmunka-
társa aakkor mmég aa kkivitelezõ MMecsekérc
osztályvezetõjeként ddolgozott, AAgod 
Zoltán ppedig aaz RRHK KKft. mmunkatársa vvolt,
ma mmûszaki eellenõre. VVelük eelevenítettük fföl aa
„hõskort”, ss aaz eeltelt ttíz eesztendõt, aami bbizony
hosszú vvolt –– mmondják mmind aa kketten –– mmert aannyi
minden ttörtént aazóta. 4-5. OLDAL Nemzetközileg is elismertté vált a bátaapáti tároló kialakításánál alkalmazott technológia



Reggionális ttájékoztatási pprogg-
ram iindult aaz úúj aatomerõmûvi
blokkok llétesítése kkapcsán.
Neggyyven ttelepülésre mmennek
el aa sszakemberek, hhoggyy bbe-
széljenek aa hhazánk sszámára
kiemelt jjelentõséggû bberuhá-
zásról.

Munkatársunktól

PAKS-KALOCSA A tervezett két új
blokkra vonatkozó szerzõdé-
sek létrejöttéig vezetõ út ismer-
tetésével kezdte kalocsai sajtó-
tájékoztatóját Aszódi Attila, a
paksi atomerõmû kapacitás-
fenntartásáért felelõs kor-
mánybiztos. A program volt a
nyitánya annak a negyvenegy
állomásból álló sorozatnak,
amely során felkeresik a kör-
nyezõ településeket, hogy az
ott élõk kérdéseire, esetleges
kétségeire választ adjanak. A
házigazda, dr. Bálint József,
Kalocsa polgármestere azt
mondta: támogatják az erõmû
fejlesztésére vonatkozó elkép-
zeléseket, hiszen harminc éve
élnek együtt probléma nélkül a
paksi létesítménnyel. A telepü-
lésvezetõk feladatuknak tekin-
tik, hogy ugyanolyan jó kap-

csolatot ápoljanak Paks II-vel,
mint Paks I-gyel.

Aszódi Attila részletesen be-
szélt arról, hogy miért van szük-
ség a két új reaktorra. Mint ki-
emelte, ma a hazánkban el-
használt villamos energia 32
százaléka származik importból,
ami a harmadik legnagyobb
arány az Európai Unió tagor-
szágai között. A magyar erõ-
mûpark elavult, 2030-ra 7000
megawatt kapacitásra van
szükség, ami azt jelenti, hogy a
két paksi blokkon túl még 5000

megawattot más forrásból kell
elõteremteni. A tervezett blok-
kok mellett szól, hogy az ellátás-
biztonság, a versenyképesség
és a környezetvédelem tekinte-
tében is kedvezõ paraméterek-
kel rendelkeznek. Hangsúlyoz-
ta, az építendõ blokkok a biz-
tonsági elõírások tekintetében a
mai kor elvárásainak megfelel-
nek. A magyar fél 11 600 mû-
szaki követelményt fogalmazott
meg, amit a tervezõknek teljesí-
teniük kell. Részletesen szólt a
biztonsági funkciókról és a hû-

tõvíz-ellátásról. Utóbbiról azt
mondta, hogy az elõkészítés so-
rán számos lehetõséget meg-
vizsgáltak, ez alapján született
meg a döntés arról, hogy a
meglévõ négyhez hasonlóan,
frissvíz hûtésûek lesznek a reak-
torok. Számításokkal támasztot-
ták alá, hogy a Duna – innen
veszik a hûtõvizet – hõterhelése
a megengedett szint alatt ma-
rad.

A lakossági fórumsorozat
végén közmeghallgatást tarta-
nak majd, ez a környezetvédel-
mi engedélyezés része. Nem-
csak Magyarországon, hanem
külföldön is szerveznek ilyen
közmeghallgatásokat. Tíz or-
szág jelezte részvételi igényét,
ezek közül nyolcból már elõze-
tes kérdések is érkeztek. A vála-
szok a sok ezer oldalas környe-
zeti hatástanulmány részeként
olvashatóak az MVM Paks II.
Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. hon-
lapján.

Aszódi Attila arra is kitért,
hogy mind az építés, mind az
üzemeltetés, mind a majdani le-
szerelés környezetre gyakorolt
hatását részletesen kifejtették, a
zajterheléstõl a talajterhelésig,
számos aspektust beleértve.

Komoly feladat vár a régióra
BÕVÍTÉS Lakossági tájékoztatási program indult Paks II-rõl
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Az üzemeltetésben a régió
fiataljaira is számítanak

Nagy feladat vár a régióra, ezért komoly fejlesztési program-
ra lesz szükség. Megfelelõ szakemberek kellenek az új mun-
kahelyekre, és el kell helyezni, el kell látni az építkezés során
ideérkezõket – fogalmazott Aszódi Attila kormánybiztos a
Kalocsa-Paks Duna-híd szükségességét firtató kérdésre. – Ter-
mészetesen, ha van egy híd, akkor ezt a feladatot lehetõség
van a Duna bal és jobb partja között megosztani, ennek kö-
vetkeztében a kormány kifejezetten támogatja a híd megépí-
tésének a lehetõségét – jelezte, hozzátéve, hogy ezt mikor le-
het realizálni, az a késõbbiekben fog kiderülni, de minden-
képpen a híd egy fontos elem lehet abban, hogy a Duna bal
partja is bekapcsolódjon a munkába. A kormánybiztos leszö-
gezte, hogy az üzemeltetésben elsõsorban a régióban felnö-
võ fiatalokra építenek.
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Negyven települést keresnek fel, hogy az ott élõk kérdéseire, esetleges kétségeire választ adjanak a fórumok során
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Több mmint ttíz ééve aannak,
hoggyy eelõször kküldött kkér-
dezõbiztosokat aa RRadioaktív
Hulladékokat KKezelõ KKöz-
hasznú NNonprofit KKft. ((RHK
Kft.) ttelephelyyének kkörzeté-
be. 22005 óóta kkétévente zzaj-
lanak aa ffelmérések, iidén ááp-
rilisban llesz aa kkövetkezõ aa
TETT hhét ttaggtelepülésén.

Munkatársunktól

TETT 2002-ben, amikor Bá-
taapáti mellett még javában
folytak a kutatások a végleges
tároló, az azóta megépült
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló (NRHT) területének kije-
lölésére, csupán az itteni tájé-
koztató társulás, a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) tagtelepülésein zajlott
közvélemény-kutatás.

2005 óta a társaság min-
den második esztendõben kü-
lön-külön három telephelye, a
püspökszilágyi Radioaktív Hul-
ladék Feldolgozó és Tároló
(RHFT), a bátaapáti NRHT és a
nyugat-mecseki nagy aktivitású
kutatások által érintett települé-
seken elvégezteti a felmérést (a
paksi Kiégett Kazetták Átmene-
ti Tárolója környezetében ha-
gyományosan nem önállóan
készítteti, hanem az atomerõ-
mû kutatásához csatlakozik). 

– A lekérdezés során kiderül,
hogyan változtak a helybeliek
ismeretei a radioaktív hulladék-
kal kapcsolatban, miként véle-

kednek az RHK Kft. térségben
végzett tevékenységérõl, illetve
az ott élõk tájékoztatását segí-
tõ önkormányzati társulás mun-
kájáról – világított rá Honti
Gabriella.

Az RHK Kft. kommunikációs
osztályvezetõje kifejtette, ez a
véleményfelmérés fontos visz-
szaigazolás mind társaságuk,
mind pedig a három társulás:
az Izotóp Tájékoztató Társulás
(ITT), a TETT és a Nyugat-me-
cseki Társadalmi Információs
és Területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás (NYMTIT)
számára. Ugyanis ebbõl le-
mérhetõ, hogy a környéken
élõk körében mekkora bizalom
övezi az RHK Kft. telephelyein

folyó munkát, mennyire sikeres
a tájékoztató tevékenység,
hogy megfelelõ-e az együtt-
mûködés a cég és a helybeliek

érdekeit képviselõ társulás kö-
zött. A nyugodt, kiegyensúlyo-
zott szakmai munka ugyanis
nem képzelhetõ el az érintett
terület lakosságának bizalma
nélkül, a kapott válaszok pedig

segítenek, hogy kiderül-
jön, hol kell ráerõsíteni a
kommunikációra.

Honti Gabriella
örömmel jegyezte meg:
a korábbi évek azt mu-
tatták, hogy a társulá-
sokhoz tartozó telepü-
lések lakosai az orszá-
gos átlaghoz képest ki-
magasló általános is-
meretekkel rendelkez-
nek a radioaktív hulla-
dékról, és mindhárom
térségben folyamato-
san nõtt körükben a tá-
rolók, illetve a kutatási
tevékenység elfoga-
dottsága, valamint a
társulások ismertsége-
elismertsége is. 

Az idei közvéle-
mény-kutatás március
közepén indult. Ekkor
az ITT területén, április
közepén pedig a TETT,
valamint az NYMTIT te-
lepülésein várható,
hogy a kérdezõbiztosok
bekopogtatnak-be-
csöngetnek a véletlen-
szerûen kiválasztott
portákra. A megkérde-
zettek száma a közvé-
lemény-kutatás szakmai
szabályainak megfele-
lõen társulásonként
nyolcszáz-ezer fõ lesz.

Az elõzõ felméréshez hasonló-
an, idén is lesz rá lehetõség,
hogy a 20-25 perces interjú
során maguk a megkérdezet-

tek is tegyenek fel kérdéseket.
A szakemberek válaszai az
adott társulás lapjában és a
honlapján lesznek majd olvas-
hatók – fûzte hozzá a kommu-
nikációs osztályvezetõ.

Áprilisban lesz a felmérés
SZONDA A még hatékonyabb tájékoztatás érdekében szervezõdik

Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetõje

„A vélemény-
felmérés fontos 
visszaigazolás

mind 
az RHK-nak, 

mind 
a társulásoknak”

„A legutóbbi kutatás eredménye
a www.tett-tarsulas.hu 

weboldalon is megtekinthetõ”
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Hosszas kkutatások, vvizsggáló-
dások, eenggedélyyezési eeljárá-
sok éés eelõkészítõ mmunkálatok
után 22005. ffebruár 88-áán BBá-
taapáti mmellett, aa ggeológgusok
által mmeggfelelõnek nnyyilvání-
tott, MMórággyyi RRöggnek nneve-
zett ggránitképzõdményyben
elkezdték aa fföld aalatti vvágga-
tok mmélyyítését.

Munkatársunktól

BÁTAAPÁTI Ezzel elindult a ké-
sõbb Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tárolónak (NRHT) neve-
zett kis és közepes aktivitású,
atomerõmûbõl származó ra-
dioaktív hulladék befogadásá-
ra alkalmas végleges lerakó
építése.

Berta József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK
Kft.) fõmunkatársa akkor még
a kivitelezõ Mecsekérc osztály-
vezetõjeként dolgozott, Agod
Zoltán pedig az RHK Kft. mun-
katársa volt, ma mûszaki ellen-
õre. Velük elevenítettük föl a

„hõskort”, s az eltelt tíz eszten-
dõt, ami bizony hosszú volt –
mondják mind a ketten – mert
annyi minden történt azóta.
Már 2002-2003 körül elkez-
dõdtek a munkálatok Bá-
taapátinál: a Mecsekércnek ki
kellett építenie a dombtetõn a
felszíni utakat, Agod Zoltánék
pedig a megelõzõ vizsgálatok

lebonyolításában vettek részt,
például 25 méterre leásott ku-
takból a talajnedvességet ele-
meztették, hogy a csapadék ál-
tal kimosott trícium milyen
mélyre jutott le.

2005. február 8-án ünnepé-
lyes keretek között – bár kissé
hideg, szeles idõben – elkezdõ-
dött a vágathajtás az akkori

mórágyi, illetve bátaapáti pol-
gármester feleségérõl elneve-
zett Mária (keleti) és Eszter
(nyugati) lejtõs aknában. Mint-
egy kétszáz ember dolgozott
ekkor ott. Kis „bányásztörpe”
állt az egyik akna bejárata mel-
lett, azt mondogatták az embe-
rek, ha szabadságot akarsz
most kivenni, menj, kérj a törpé-

tõl! Ha ad, mehetsz!
A szakemberek hoz-

zátették, az átadásig
legalább nyolcszázan
vettek részt ilyen-olyan
formában a munkála-
tokban. A gránit ke-
mény, robbantások so-
rozatával lehetett elõre
haladni, 1-2 méteres fo-
gásokkal. Érdekesség,
hogy a lazább részek-
nél óvatosabban lehe-
tett elõre menni, ahol
pedig tömörebb volt a
gránit, nagyobb fogást
lehetett venni. 

(Folytatás az 5. oldalon)

4

A vágathajtással egy idõben elkezdõdött a felszíni létesítmények építése is, elõször a térkialakítással, vízelvezetéssel

Szabadságkérés: a törpétõl!
JUBILEUM Tíz évvel ezelõtt kezdték építeni a bátaapáti tárolót

A folyamatos mérések is alátámasztják, hogy biztonságosan
mûködik az NRHT. (forrás: RHK Kft.)
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GYÖRE-MÓRÁGY A Györei Temp-
lom Általános Iskola tornater-
me ezúttal a járás iskoláinak
lelkes, magyar történelemben
jártas diákjaitól volt hangos az
elsõ ízben életre hívott Ki tud
többet Magyarországról? címû
vetélkedõn.

A versenyen a járás iskolái
közül a bonyhádi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolát kettõ, Cikó,
Mórágy, Tevel és Györe intéz-
ményeit egy-egy háromfõs csa-
pat képviselte. A témakörök el-
sõsorban az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc törté-
nelmi eseményei köré csopor-
tosultak, de a tanulóknak szá-
mot kellett adniuk ismereteikrõl
hazánk természetföldrajzát, ze-
ne- és mûvészettörténetét, va-
lamint irodalmi alkotásait illetõ-

en is. A versenyt az iskola
pedagógusai bonyolítot-
ták le Bíró Péter vezetésé-
vel. A kétfordulós, remek
hangulatú vetélkedõ szü-
netében ügyességüket is
próbára téve, egy darts-
mérkõzést játszottak a nö-
vendékek.

Az eredményhirdeté-
sen Steiner Krisztián tan-
kerületi igazgató, zsûriel-
nök elismerõen szólt a di-
ákok felkészültségérõl. A
pontok alapján a házigaz-
da iskola csapata bizo-
nyult a legjobbnak, õket a
BÁI Széchenyi iskola I. tri-
ója követte a képzeletbeli
dobogón, amelynek har-
madik fokára a mórágyi
ifjak állhattak fel. ■ V. B.Izgalmas feladatokon keresztül bizonyították tudásukat a diákok

Sokrétû feladatok, közös üzenettel
HAZASZERETET Bronzérmesek lettek a történelmi vetélkedõn a mórágyi ifjak
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(Folytatás a 4. oldalról)

Megjegyzendõ, hogy az
egész vágathajtás alatt – pe-
dig összességében mintegy
5,5 kilométer hosszúságúról
van szó – egyetlen komolyabb
baleset sem történt, s ez a
nemzetközi gyakorlatban is
rendkívül jó eredmény. Igaz,
kitûnõ volt a gépesítettség, a
legkorszerûbb eszközökkel
dolgozhattak a bányászok. 

A külföldi szakértõi fel-
ügyelõk is elismeréssel nyilat-
koztak a munkálatokról a fo-
lyamatosan készített éves je-
lentéseikben.

A vágathajtással egy idõ-
ben elkezdõdött a felszíni léte-
sítmények építése is, elõször a
térkialakítással, vízelvezetés-
sel. 2008-ban fogadta az el-
sõ hordókat az atomerõmûbõl
az NRHT, aztán 2011-ben be-
fejezõdött az úgynevezett
nyers vágathajtás, az elsõ két
tárolókamra kialakítása, 2012.
december 5-én ünnepélyes
keretek között elhelyezhették
az elsõ konténert a végleges
helyére, az 1700 méter hosszú
lejtõs akna végén kialakított és
240 méterre a föld felszíne
alatt lévõ tárolókamrák egyi-
kébe.

Berta József és Agod Zol-
tán felidézte: bõven termelt
sztorit ez a tíz esztendõ. A nyá-
ri hõségben meztelenre vetkõ-
zött bányász esetétõl a felhõ-
szakadások okozta riadalo-
mig, hosszan lehetne sorolni,
mint ahogy a találkozókon
meg is teszik ezt az egykori (és
mai) kollégák. A legnagyobb

büszkeséggel tehetik ezt, hiszen
az NRHT-ban egymást követik
a hazai és külföldi látogatók,
akik elmondhatják, hogy világ-
viszonylatban is rendkívül jól,
átgondoltan megépített és biz-
tonságosan üzemelõ létesít-
ményt láttak. Az RHK Kft. alkal-
mazottainak pedig az NRHT tíz
éve immár a történelem.

„A külföldi szakértõi 
felügyelõk is 
elismeréssel 
nyilatkoztak 

a munkálatokról”

Az elsõ „lépések” megtételétõl nagy érdeklõdés övezi a tárolót, az ott zajló szakmai munkát
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MÓRÁGY Intézményünk a 
TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0081
„Adj egy esélyt, esélyalapú fej-
lesztés a Mórágyi Általános Isko-
lában” címû pályázatával a hát-
rányos helyzetû tanulók eredmé-
nyes nevelésére-oktatására tö-
rekszik. Ezért olyan tevékenysé-
geket szervezünk tanulóinknak,
amelyek elõsegítik iskolai sike-
rességük javulását, valamint
megteremtik számukra az esély-
egyenlõséget. E projektnek kö-
szönhetõen számos – a tanuló-
ink számára hasznos – progra-
mot tudtunk és tudunk megvaló-
sítani. A 2014/2015-ös tanévben
pályázatunk 30 tanuló lovagol-
tatására biztosít lehetõséget egy
éven keresztül. A gyerekek két
csoportban, hétfõn és szerdán

délután járnak lovagolni a Mór-
ágyi Lovardába, ahol az elmé-
leti és gyakorlati oktatást szak-
képzett lovasoktatók: Pappné
Dobos Ildikó és családja biztosít-
ja. Mi, pedagógusok azt tapasz-
taljuk, hogy nagyon jó hatással
van a diákokra. Könnyebben
szocializálódnak a lovaglás ha-
tására, s kommunikációs képes-
ségeik észrevehetõen javulnak,
lelki állapotuk nyugodtabb, a
koncentrációjuk javulni látszik, s
reméljük ezáltal tanulmányi
eredményükben is pozitív válto-
zás áll majd be.

A másik – gyerekek által igen
kedvelt – szabadidõ hasznos el-

töltését segítõ programunk a mo-
dern társastánc oktatása, amely-
nek tanításával Orbán Ferencet,
a Szekszárdi Gemenc TáncSport
Egyesület vezetõjét és egyben
táncpedagógusát bíztuk meg.
Célunk, hogy a táncoktatással
tanulóink megismerjék a társas-
tánc alapjait, a viselkedéskultúra
és a magatartási formák alap-
szabályait, és ezeket alkalmaz-
zák a társastáncban és a min-
dennapi életben egyaránt. Ki-
emelkedõ a táncoktatás a gyer-
mekek személyiségének fejlõdé-
sére gyakorolt hatása. Ez a kép-
zés az ismeretátadáson túl hoz-
zájárul a tanulók érzelmi, szoci-
ális és értelmi képességének fej-
lõdéséhez, önmaguk jobb meg-
ismeréséhez, önértékelésük erõ-

sítéséhez, testképük, testtudatuk
fejlõdéséhez.

Ebben a tanévben a lovaglá-
son és a táncoktatáson kívül több
családi és sportnapot, valamint
egy farsangi bált is lebonyolítot-
tunk, amelyekkel célunk, hogy a
szülõkkel való kapcsolatunkat mé-
lyítsük, illetve elõsegítsük tanulóink
sport és természet iránti szeretetét.
Ebben a tanévben egy pécsi szín-
ház- és mozilátogatást, valamint
jégkorcsolyázást is szerveztünk,
lehetõséget biztosítva ezzel a hát-
rányos helyzetû gyerekeknek a
könnyebb integrációra.

Mucska Melinda
igazgató

VÉMÉND Tisztelt véméndi lako-
sok! A Dél-Kom Nonprofit Kft.
ezúton kíván Önöknek tájékoz-
tatást nyújtani arról, hogy
Véménd Község Önkormány-
zatának települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgálta-
tásról és annak kötelezõ igény-
bevételérõl szóló rendeletének
módosítása alapján 2015. áp-
rilis 1-tõl közvetlenül a lakosság
részére számlázza a hulladék-
kezelési közszolgáltatás díját. A
Közszolgáltatási Szerzõdés
megkötéséhez kérjük tevékeny
közremûködésüket!

Az Ön részére a következõ
dokumentumok kerülnek kikéz-
besítésre: 2 db szerzõdés
nyomtatvány, 1 db válaszborí-
ték, 1 db tájékoztató.

Tájékoztatjuk, hogy a ha-
tályban lévõ önkormányzati
rendelet értelmében a közszol-
gáltatás igénybevétele kötele-
zõ. Kérjük, hogy a szerzõdés
mindkét példányát szívesked-
jék értelemszerûen kitölteni,
aláírni és a kézhezvételtõl szá-
mított 8 napon belül a válasz-
borítékban az önkormányzat-
nál leadni. Amennyiben a szer-
zõdés kitöltésével kapcsolatban
kérdései vannak, kérjük, fordul-
jon ügyfélszolgálati irodánkhoz
(tel.: 72/502-101). A szerzõdés
általunk is aláírt 1 példányát
visszajuttatjuk Önhöz.

Az önkormányzat döntése
alapján a településen 110, illet-
ve az egyedülálló lakosok ese-
tében 80 literes edény haszná-
latára van lehetõség. Ha Ön
az írásbeli szerzõdéskötési kö-
telezettségének nem tesz ele-
get, úgy a közszolgáltató 1 db

110 literes gyûjtõedény heti egy-
szeri ürítésének megfelelõ
számlát állít ki. A számlák ne-
gyedéves gyakorisággal kerül-
nek kiállításra utólag, a ne-
gyedév utolsó hónapjának vé-
gén. Amennyiben Ön, mint
használó (albérlõ) lakik az in-
gatlanban, úgy kérjük a szerzõ-
désben az ingatlan tulajdonos
adatait is közölni, valamint a
szerzõdést aláíratni szívesked-
jen.

Amennyiben idõszakosan a
szabványedény térfogatát meg-
haladó mennyiségû hulladéka

keletkezik, azt csak a közszol-
gáltatótól megvásárolt jelzett
mûanyag zsákban helyezheti
ki. A 110, illetve 80 literes szab-
vány tárolóedény biztosítása
az ingatlan tulajdonosának kö-
telezettsége.

Szüneteltethetõ a szolgálta-
tás igénybevétele – a közszol-
gáltatás igénybevételére egész
évben kötelezett ingatlanhasz-
náló számára – a bejelentéstõl
számított legfeljebb 1 év idõ-
tartamra, ha a tárolóedényt
egyedül használó, írásbeli köz-
szolgáltatási szerzõdéssel ren-
delkezõ ingatlanhasználó két
naptári hónapnál hosszabb
ideig az ingatlant nem hasz-
nálja, és az üresedés várható
idõtartamát – legkésõbb a szü-
neteltetés megkezdését meg-
elõzõ 8 munkanappal bezáró-
lag, a közszolgáltató részére
írásban adott nyilatkozattal
(faxon, levél, vagy e-mail for-
májában) – bejelenti a közszol-
gáltatónak.

forrás: véméndi önkormányzat

Tanórán kívüli, kiváló
szabadidõs tevékenységek

Megszívlelendõ, hasznos
tanácsok a véméndieknek

„A közlemény 
teljes egészében 

a www.vemend.hu
weboldalon olvasható”
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SSzinte nnapra ppontosan hhúsz
évigg vvolt aa bbátaszéki mmûvelõ-
dési hház iiggazggatója RRigglerné
SStangg EErika, aaki mmárcius eelse-
jével vvonult nnyyuggállományy-
ba. EEbbõl aaz aalkalomból bbe-
szélggettünk vvele.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK – Fordulópontot ho-
zott az életembe 1994 õsze –
kezdi a beszélgetést. – Akkor in-
dult el Bátaszéken a helyi tele-
víziós mûsorkészítés. Érdekelt
mind a szerkesztõi, mind a be-
mondói tevékenység. Novem-
berben kerültem oda, aztán
Puskás Imre lemondott a mûve-
lõdési ház vezetõi állásról. Meg-
lepetésemre Bognár Jenõ pol-
gármester úrral megkérdeztek,
átvenném-e az õ helyét. Né-
hány nap gondolkodás után
igent mondtam. Régebben há-
rom hónapig már dolgoztam a
mûvelõdési házban, a dekora-
tõri munkám mellett, de kiderült:
együtt nem megy a kettõ. Tehát
éppen húsz esztendeje, 1995.
március 1-jén lettem a mûvelõ-
dési ház vezetõje. Elvégeztem
a Pécsi Tudományegyetemen a
mûvelõdésszervezõi szakot,
utána sorozatban megnyertem
az öt évenként az igazgatói
posztra kiírt pályázatokat.

Amikor a rendszerváltást kö-
vetõ években átvette a mûvelõ-
dési házat, az akkor már majd-
hogynem kulcsos házként mû-
ködött. Nem voltak egyesületek,
mûvészeti csoport és pénz is

csak nagyon kevés. – No ebbõl
azóta sem lett sokkal több – ve-
ti közbe. A rendszerváltás éve-
iben kialakult gazdasági meg-
rokkanás erõsen éreztette ha-
tását a kulturális életben is. Nem
volt igazi majális, nem volt pün-
kösd, nem volt farsang, nem volt
szüreti felvonulás, mulatság…

A kollégáival azon kezdtek
el dolgozni, hogy visszahozzák
a régi rendezvényeket, a ha-
gyományokat. – A 20. század
elsõ felében még vagy 70 civil
szervezet mûködött Bátaszéken.
Azért tudom ilyen pontosan,
mert ez volt a szakdolgozatom
témája. Iparos kör, KALOT, KA-
LÁSZ... Mindegyiknek saját szín-
játszó köre volt, farsangkor,
aratáskor, szüretkor felvonulást,
mulatságot, aratóbált tartottak.
Ezeket a régi hagyományokat
kezdtük el újból felépíteni.

Közismert, hogy több nagy
népcsoport él Bátaszéken: a
székelyek, a felvidékiek, a svá-
bok, magyarok, romák. A kö-
rülmények úgy hozták, hogy a
székely családok a svábok ki-
telepítése elõtt jöttek, ebbõl
nagy problémák adódtak.
1945-ben érkeztek a széke-
lyek, a sváb családokat pe-
dig '46 novemberében
kezdték elvinni. Rátelepítet-
ték tehát a németekre a szé-
kelyeket, legtöbb esetben
úgy, hogy a házból a tulaj-
donosnak ki kellet mennie, hát-
ra az istállóba. Aztán '47-ben
megérkeztek a felvidékiek is.
Ez a három népcsoport

egy ideig nem nagyon beszélt
egymással. – Hála Istennek, az
én korosztályomnak ez már
csak történelem, a szüleinktõl,
nagyszüleinktõl hallottuk, hogy
mik történtek itt – idézi a
múltat az igazgató, hoz-
zátéve, hogy most már
elõnyére válik a város-
nak ez a sokszínûség.

Színesek az ünne-
peik is, mert min-
den népcsoport-
nak vannak mû-
vészeti együtte-
sei, a széke-

lyeknek kórusuk, a németeknek
és a felvidékieknek tánccso-
portjuk. Felelevenítették a szü-

retet, a majálist a
sportpályá-

ról visszahozták a városba. Itt
van ez a gyönyörû terület, a
piactér a templommal. Jó hát-
teret ad a szabadtéri színpad-
nak is. Ugyancsak a németek
indították útjára a pünkösdöt.
Ebbõl lett a pünkösdi rétes
fesztivál. Az elsõ ilyen progra-
mot a tájház udvarában ren-
dezték. Mozdulni sem lehetett.
Így aztán ezt is kihozták a pi-
actérre.

Színt vitt a város életébe
RIGLERNÉ STANG ERIKA A „kulcsos házból” kis kulturális központot varázsolt
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A kérdésre, hogy mi az, ami számára a legin-
kább emlékezetes az elmúlt 20 évbõl, azt mond-
ja, ez a bátaszéki amatõr színjátszás. Ennek ré-
gen is nagy hagyománya volt Bátaszéken. Mû-
velõdési házas tevékenységének kezdetén egy
civil szervezeteknek kiírt vetélkedõsorozat, a Ci-
vil tusa hozta az ötletet. – A német egyesülettel
nekiültünk, s a János vitézt egy nap alatt „átala-
kítottam, humoros formába öntöttem”. Megnyer-
tük a versenyt, s attól kezdve nem volt megállás.
Színpadra vittük a Valahol Európában-t, a
Dzsungel könyvét, a Hókirálynõt.

Eljött 2005, Bátaszék várossá nyilvánításának jubi-
leuma. Évek óta érlelõdött bennem az István, a ki-
rály rockopera színpadra vitele. Bátaszéken négy
kórus mûködik, és két nagyon jó tánccsoport, ame-
lyekben ugyancsak kiváló hangú énekesek táncol-
nak. Sec-perc alatt összeszedtük az összes szerep-
lõt, és 96 emberrel vittük színre a darabot. 1200
ember jött el a bemutatóra, még Kecskemétrõl is
érkezett busz. Felülmúlhatatlan élményt jelentett az
elõadás szereplõknek, nézõknek egyaránt. Azt hi-
szem, a mûvelõdési ház vezetõjeként ezek voltak
a legszebb pillanatok az életemben.

Felülmúlhatatlan élményt jelentett számára a rockopera bemutatója
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További hírekért

keresse fel a
társulás weboldalát!

(www.tett-tarsulas.hu)

❖❖❖

Ízelítõ a tartalomból…

Nem változnak 
a tavalyi díjak

❖❖❖

Közmeghallgatás: 
a korábbinál

jóval több résztvevő volt

❖❖❖

Háromoldalú megállapodást
írtak alá

❖❖❖

Bátaszék adott otthont a
megyei honismereti napnak

Cikói diák sikere Német nyelvû szépkiejtési versenyt szervezett
az általános iskola negyedik, illetve ötödik-hatodik osztályos diákjai-
nak a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár. A helyi német önkor-
mányzat támogatásával létrejött eseményre 41 gyermek jelentke-
zett, a völgységi város mellett Cikóról, Tevelrõl és Hidasról is érkez-
tek. A 4.-eseknél Kerner Vivien, Stein Felix, és a cikói Herner Kitti (a
fotón balra), míg az 5-6. évfolyamosoknál Mándity Luca, Kemény
Laura és Réti Dominik ért el dobogós helyezést. (vb)

Közösségteremtés Biztosra mentek a mõcsényiek a tél elûzé-
sét illetõen, ugyanis egy remek hangulatú, vidám programmal intet-
tek búcsút a fagyos klímának. Az önkormányzat és a helyi civilek ál-
tal elsõ alkalommal szervezett esemény a könyvtárnál zajlott játé-
kos vetélkedõvel kezdõdött, majd a „gonosz szellemeket” elûzve a
faluban végigvitt kiszebábot égették el, zsebeiben a gondûzõ cetlik-
kel. A résztvevõk délutánját a közös élmény mellett a programon kí-
nált finom fánk, tea és forralt bor édesítette meg. (vb)

BÁTAAPÁTI A Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló (NRHT)
adott otthont a Tolna Megyei
Védelmi Bizottság 2015. évi
tavaszi soros ülésének, amely
dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott, a megyei védelmi
bizottság elnöke vezetésével
nyolc témát tárgyalt.

Tájékoztatók hangzottak el
a két ülés között végzett fel-
adatokról, a vizek kártételei
elleni védekezés, a felkészülés
helyzetérõl, az ár- és belvíz
esetén az igénybe vehetõ
erõkrõl, eszközökrõl, a Tolna

Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Tolna Me-
gyei Tûzmegelõzési Bizottság
2015. évi fõ tevékenységérõl.
Ismertették a 2015. évi – a
honvédelmi igazgatási felké-
szítés keretében tervezett –
rendezvényeket, az Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság te-
endõit, illetve az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. aktuális fel-
adatairól szóló beszámolókat.
Ez utóbbinál elhangzott: az
atomerõmû, amellett, hogy az
ország áramellátásának több

mint a felét termelte meg az
elmúlt évben, teljesen bizton-
ságos, 2015-ben semmiféle
említésre méltó esemény nem
történt, a sugárterhelés pedig
a határértékek töredékét se
érte el.

Az ülést követõen a bizott-
ság állandó és meghívott tag-
jai megismerkedtek az NRHT
munkájával. Megtekintették a
földfelszíni technológiai épü-
letet és a föld alatti hulladék-
tárolót is – olvasható az RHK
Kft. honlapján megjelent köz-
leményben.

Védelmi bizottsági ülés volt az NRHT-ban

Dr. Horváth Kálmán (balról a negyedik) a látogatás végén úgy nyilatkozott, hogy az itt szerzett
ismeretek jól kiegészítik azokat a tapasztalatokat, amiket a Paks II. projekt bemutatására
szervezett lakossági fórumsorozaton szereznek

FO
T

Ó
: T

N

FO
T

Ó
: T

N

FO
T

Ó
: R

H
K

 K
FT


