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Hasznos tapasztalatokra tettek szert
SZAKMAI ÚT Spanyolországban jártak nemrégiben a társulások polgármesterei

A tájékoztatás szolgálatában

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 pol-
gármesterei és jegyzõje képviselte. A cél a
szakmai fejlõdés, minél szélesebb látókör ki-
alakítása, információk és hasznos tapaszta-
latok gyûjtése volt. A sûrû program során a
résztvevõk az atomenergia békés felhasz-
nálásával járó minden folyamatba betekin-
tést nyertek, illetve megoszthatták saját jó
gyakorlataikat, tapasztalataikat is a témában.

Az ASCO 2 atomerõmû látogatóközpont-
jában a létesítmény mûködését ismertették a
vendégekkel, majd a kiégett kazetták átmene-
ti tárolójának ottani telephelyét is felkeresték.

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

egyéb létesítmények engedélyeztetéséért,
építtetéséért, mûködtetéséért, és végül a
reaktorok leszerelése is a szervezet hatás-
körébe tartozik majd. 4-5 . OLDAL

BÁTAAPÁTI Új elemmel bõvült a ra-
dioaktív hulladék kezelésérõl szó-
ló lakossági tájékoztatás eszköz-
tára: interaktív látogatóközpont
nyílt júliusban Bátaapátiban, a
Nemzeti Radioaktívhulladék-táro-
ló telephelyén.

– Az atomenergia alkalmazása
során különösen fontos, hogy a
tévhitek és a félinformációk helyett
az állampolgárok pontos, szaksze-
rû és közérthetõ ismereteket kap-
janak a nukleáris technológia biz-
tonságos és környezetkímélõ fel-
használásáról, hazai energiater-
melésben betöltött kiemelt szere-
pérõl és a radioaktív hulladékke-
zelésrõl – fogalmazott dr. Aradszki
András, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium energiaügyért felelõs
államtitkára. 3. OLDAL

Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára, a térség országgyűlési kép-
viselője (balról), dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenőrző Tájé-
koztató Társulás elnöke és dr. Aradszki András avatta fel a látogatóközpontot
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A résztvevők új ismeretekkel gazdagodtak, amelyeket kamatoztathatnak a mindennapi munka során



Összpontosítás, vvidám hhanggu-
lat, bbeggyyakorlott, mméggis öösztö-
nösnek ttûnõ mmozdulatok –– ííggyy
próbál eeggyy iiggazi bbajnokcsa-
pat. AA kkitartó mmunkának mmegg-
lett aa ggyyümölcse: aa bbátaszéki
Best SStreet TTeam aa kközelmúlt-
ban BBalatonfüreden rrendezett
Európa-bbajnoksággon sszóló-
tánc kkateggóriában eeggyy aaranyy-,,
valamint eeggyy eezüstérmet sszer-
zett, mmígg aa ccsapatok vversenyyé-
ben aa ddoboggó hharmadik ffoká-
ra áállhatott ffel.

Vizin Balázs

BÁTASZÉK – Ez a stílus fejezi ki
leginkább a személyiségünket,
legyen szó bármilyen mozdu-
latról, megtaláljuk benne önma-
gunkat – nyilatkozták egy tánc-
próba szusszanásnyi szüneté-
ben a csoport tagjai. Azt is meg-
tudtuk tõlük, hogy a Balatonfü-
reden zajlott nívós versenyen
többek között román, szlovák,
szerb és török csapatokkal mér-
ték össze felkészültségüket. – A
mutatott formánk alapján és az
erõs mezõny láttán nem na-
gyon reménykedtünk ilyen jó
eredményben, persze, amikor
nyilvánosságra hozták a ponto-
kat, szinte az egész csapat sír-
va fakadt az örömtõl – emlé-
keztek vissza a fiatalok.

– Ügyesen táncoltak, büszke
vagyok rájuk! – vette át a szót
Cziner Eszter. Az egyesület el-
nöke, a növendékek felkészítõ-
je emlékeztetett, a balatonfüre-

di verseny elõtt két megmérette-
tésük volt: márciusban a Kapos-
váron rendezett selejtezõn vet-
tek részt, ahonnan harmadik-
ként jutottak tovább az orszá-
gos fordulóba, Budapestre,
ahol már ezüstérem csillogott a
bátaszékiek nyakában. Mind-
ezek alapján kvalifikálták ma-
gukat az Európa-bajnokságra,
ahol a cikádori várost és Ma-
gyarországot képviselték – az
eredmények tükrében pazar
módon.

A legjobb utcai csapat elne-
vezésû civil szervezet 2013-ban
alakult. Jelenleg 35-40 tagot
számlál a kicsi, ám annál lelke-

sebb csoport, amelyben a leg-
ifjabbaktól az idõsebbekig min-
denki jól érzi magát. Az egyesü-
let tagjai humorosan megje-
gyezték: egy-egy döntésnél
nem hátrány, ha a lányok van-
nak többségben, viszont hosszú
távon szeretnék, ha minél több
fiú csatlakozna hozzájuk, és sa-
játítaná el a hiphop, a funky
vagy éppen a street dance
alapjait.

– A hiphop egy életstílus, ami
megannyi dolgot foglal magá-
ba. Így például a táncot is, ame-
lyen keresztül rengeteg üzene-
tet, érzést lehet közvetíteni – je-
gyezte meg Cziner Eszter, aki
néhány éve a profi karriert a ta-
nításra cserélte. Mint mondta,
nem bánta meg döntését, mert
egy olyan csapat tagja lehet,
amelyért érdemes szívvel-lélek-
kel dolgozni. Akkor is felcsillant
a szeme, amikor a szóló kategó-
riában tündöklõ növendékeirõl
esett szó. Hollósi Bence tehetsé-
gét, rátermettségét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy „Az új
fiú” címû koreográfiáját (ami
aranyat ért Balatonfüreden) õ
maga készítette. Kérdésünkre
elmondta, ha lát egy videóklipet
a televízióban, rögtön elindul-
nak a gondolatai, miként lehet-

ne „lépésekre konvertálni” a
dallamot, az ütemeket. Ezt a
kreativitást a tanítás során is ka-
matoztatná, ugyanis Bence
egyik legfõbb vágya, hogy ta-
pasztalatait, tudását másoknak
is átadhassa.

Mácsai Viktória szintén pa-
zar teljesítményt nyújtott a Bala-
ton-parti városban. Õ ezüstér-
met szerzett. Az ifjú hölgy szu-
perlatívuszokban beszélt a
hiphopról. – Amikor táncolok,
teljesen kikapcsolok, úgy érzem,
mintha egy „másik dimenzió-
ban lennék”, ami felszabadít és
elementáris erõvel tölt fel – osz-
totta meg velünk Viki, aki szin-
tén úgy gondolja, hogy érde-
mes a „bestes családhoz” tar-
tozni, mert a hatalmas élmé-
nyek mellett rengeteg tudással,
tapasztalattal – és nem utolsó-
sorban kiváló barátokkal – gaz-
dagodhat az ember. 

Európa-bajnokság, csillogó
érmek ide vagy oda, a
bátaszékiek nyáron sem lazíta-
nak: kevés olyan rendezvény, fa-
lunap van a térségben, ahol ne
csillantanák meg tudásukat. És
már készülnek az október 3-i, al-
sónyéki gálaestjükre is, amely –
reményeik szerint – még a tava-
lyi bulit is felülmúlja majd.

Bátaszék ifjú bajnokai
BEST STREET TEAM Bearanyozták a fiatalok a balatonfüredi bulit
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Díjakkal és remek élményekkel gazdagodva zárták a nívós versenyt



Folytatás az 1. oldalról

Munkatársunktól

BÁTAAPÁTI Dr. Aradszki András
szerint e tekintetben nyit új pers-
pektívákat a július 8-án avatott
látogatóközpont, amely a mo-
dern kor követelményeinek
megfelelõen mutatja be a hul-
ladék kezelést a szélesebb kö-
zönségnek. Dr. Kereki Ferenc, a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója azt
mondta, számukra nem ér vé-
get a munka azzal, ha átadnak
egy magas mûszaki követelmé-
nyeknek megfelelõ létesítményt.
Ahhoz, hogy csökkentsék, meg-
szüntessék az atomenergia al-
kalmazásával és a hulladékke-
zeléssel szembeni, félinfor-
mációkból eredõ bizonytalan-
ságot, bizalmatlanságot, meg
is kell mutatniuk munkájukat. Az
ehhez szükséges eszköztár új
eleme a többek által futuriszti-
kus jelzõvel illetett bemutatóte-
rem, amelynek kialakítása 340
millió forintba került. Az elsõ
vendégeket Honti Gabriella, a
cég kommunikációs vezetõje
vezette körbe. A hatalmas mo-
nitorokon a tároló mûködésén

és a hulladékkezelés módszer-
tanán túl Bátaapátit, illetve a
létesítmény kialakításának elõz-
ményeit is megismerhetik a lá-
togatók.

Potápi Árpád János ország-
gyûlési képviselõ, nemzetpoli-
tikáért felelõs államtitkár sze-
rint a külföldön megépült ha-
sonló tárolókban szerzett ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy
egy-két éven belül 30-35 ezer
látogatóra számíthatnak. – Rö-
videsen nem lesz olyan általá-
nos- és középiskolás diák Ma-
gyarországon, aki ne járt volna
itt legalább egyszer – tette hoz-
zá az államtitkár, aki szerint a
turizmusra is jó hatással lesz a
központ megnyitása. Darabos

Józsefné, Bátaapáti polgár-
mestere, a Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás (TETT)
elnöke arról beszélt, hogy a
helybeliek ismerik és elfogadják
a tárolót, tisztában vannak az-
zal, hogy annak semmilyen ká-
ros következménye nincs, sõt, a
térségre gyakorolt hatása kife-
jezetten pozitív.

Dr. Aradszki András államtit-
kár beszédében méltatta a táro-
ló környezetében mûködõ TETT
naprakész és folyamatos tájé-
koztató munkáját. Mint fogal-
mazott, ennek tudható be, hogy
a létesítmény elfogadottsága
változatlanul magas a település
és a környék lakossága körében
is. Elismerés illeti azokat a ma-

gyar szakembereket, akiknek
köszönhetõen a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tá-
roló világszínvonalon készülhe-
tett el, és átadása óta biztonsá-
gosan üzemel. Az atomenergia
békés célú alkalmazása során a
döntéshozóknak szem elõtt kell
tartaniuk a biztonság elsõbbsé-
gét, a jövõ generációinak védel-
mét – mondta az államtitkár. –
A magyar kormány – hangsú-
lyozta – ennek megfelelõen jár
el az atomerõmû kapacitás-
fenntartása és a radioaktív hul-
ladék, illetve a kiégett kazetták
kezelése terén.

A fejlesztések eredménye-
ként a látogatóközpont felszín
alatti terme is teljesen megújult
és – 2015 õszétõl az érdeklõdõk
rendelkezésére áll – elõsegítve
a szemléletesebb ismeretter-
jesztést. A most átadott látoga-
tótérben vetített kisfilm, az érin-
tõképernyõk segítségével átte-
kinthetõ tudásanyag és az inter-
aktív kvízjáték mind olyan ki-
egészítõ, ami hozzájárul a ra-
dioaktívhulladék-kezelés össze-
tett folyamatának, a lehetõ leg-
nagyobb biztonság fenntartá-
sának minél hatékonyabb,
ugyanakkor felhasználóbarát
megismertetéséhez.
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2015. július-augusztus

A tájékoztatás szolgálatában
LÁTOGATÓKÖZPONT Tévhitek és félinformációk helyett tények

Az RHK Kft. munkatársai folyamatosan várják az érdeklődőket, jelentkezni a latogatas@rhk.hu címen lehet 
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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.)
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Elismerte 
az RHK Kft. 

tevékenységét
a szak-

minisztérium
BÁTAAPÁTI Július elején látogatók
érkeztek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)
Intézményfelügyeleti és Szám-
viteli Fõosztályáról, valamint
ezen belül a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alap (KNPA) keze-
lõ osztályról az RHK Kft.
bátaapáti fióktelepére. 

A vendégeket dr. Kereki Fe-
renc, a társaság ügyvezetõ igaz-
gatója fogadta, a szakmai
egyeztetést pedig az RHK Kft. te-
vékenységét részletesen bemu-
tató elõadásával nyitotta meg.
Az ügyvezetõ a prezentációban

hangsúlyozta a lakossági kom-
munikáció kiemelt szerepét, kitért
a kft. projektjeinek térségében
mûködõ önkormányzati társulá-
sokkal (köztük a TETT-tel) történõ
együttmûködésre, valamint a tár-
sulások és az NFM között ér-
vényben lévõ támogatási szer-
zõdések fontosságára is. 

A megbeszélést követõen a mi-
nisztériumi vendégek megtekintet-
ték az RHK Kft. által üzemeltetett

Nemzeti Radioaktívhulladék-táro-
ló (NRHT) nemrégiben átadott fel-
színi Látogatóközpontját, a techno-
lógiai épületet és a felszín alatti 1-
es tárolókamrát is, ahová a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékot tartalmazó hordók, illetve be-
tonkonténerek kerülnek.

A szakmai látogatás alkalmá-
val az NFM megerõsítette azon,
már eddig is mûködõ gyakorlat je-
lentõségét, hogy a lakossági tájé-
koztatást és a tagtelepülési önkor-
mányzatokkal folytatott együttmû-
ködést a partnerségnek és az
odafigyelésnek kell öveznie.

Radioaktív Hulladékokat Keze
FELELÕSSÉGGEL, BIZTONSÁ

Bemutatták a bodai kutatófúrásokat
BODA Nagy érdeklõdés mellett tartottak sajtótájékoztatót az RHK Kft.
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 vég-
leges elhelyezésével kapcsolatban. 

Az eseményen dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató, Nõs Bálint
stratégiai és mûszaki igazgató és Molnár Péter kutatási osztályve-
zetõ tartott szakmai elõadást, majd Honti Gabriella kommunikáci-
ós vezetõ irányításával több tucat kérdésre válaszoltak.

4 Bertalan Csaba, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló fióktelep-vezetője (középen) kalauzolta a vendégeket a program során
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zelõ Közhasznú Nonprofit Kft.:
SÁGGAL, GARANCIÁKKAL

Folytatás az 1. oldalról

TETT A magyarországi példá-
hoz hasonlóan, a nukleáris lé-
tesítmények körüli települések
naprakész informálása is az õ

feladatkörük. Online kapcsola-
tot építenek ki a telephely körü-
li önkormányzatokkal, emellett
kiadványokat, újságokat bizto-
sítanak a lakosoknak, szeminá-
riumok segítségével személyes
kapcsolatot is teremtenek az ott
élõkkel – mindezt elõre kidolgo-
zott, éves program alapján. Az
RHK Kft. és a magyarországi
társulások hasonló felfogása
mutatja, hogy nemzetközi ösz-
szehasonlításban is kiemelke-
dõnek számít az a munka, amit
Magyarországon végeznek.

Az utolsó állomás El-Cabrill
volt, ahol a kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladék vég-
leges tárolóját tekintette meg a
delegáció.

– A Spanyolországban szer-
zett ismeretanyag alapján is
helyesnek bizonyult a Magyar-

országon is régóta mûködõ tá-
jékoztatási gyakorlat, a a láto-
gatás alátámasztotta annak
erõsségeit, és persze lehetõsé-
get ad azon területek feltérké-
pezésére is, ahol még van mód

fejlõdésre. A nemzetközi ta-
pasztalatok elõsegítik, hogy
olyan széles látókör alakuljon

ki, amelynek segítségével a
Magyarországon mûködõ ob-
jektív, színvonalas és mindenre
kiterjedõ tájékoztatás még to-
vább javítható – összegezte az
utazás tanulságait Darabos

Józsefné, Bátaapáti polgár-
mestere, a Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás elnöke.

További
hírekért,

információkért 
keresse ffel 
a ttársaság 
weboldalát: 
www.rhk.hu

5Az RHK Kft. szakmai segítségével szerveződött a spanyolországi út, amelyen a TETT és az ITT társulás tagjai vettek részt

Spanyolországban jártak a társulások polgármesterei

„A Spanyolországban szerzett 
ismeretanyag alátámasztja 
a már hazánkban is 
régóta mûködõ gyakorlatok 
erõsségeit.”
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Naggyy vvárakozással sszervez-
ték aaz iidei ffalunapot
Véménden, mmiután úúj hhelyy-
színt áálmodtak mmegg aa ffalu
közösséggi üünnepének. JJúlius
4-één aa KKossuth LLajos uutca
fákkal öövezett pparkjában áál-
lították ffel aa rrendezvényy ssát-
rait.

Munkatársunktól

VÉMÉND Az árnyékot adó, kelle-
mes zöld környezet nagy szolgá-
latot tett a nyárias idõ elõl a
véméndi falunapon menedéket
keresõknek, és több lakos egy-
behangzó véleménye alapján
az árnyékban még a sör is job-
ban esett. A rendezvény prog-
ramjai sok gyermeket és felnõt-
tet szólítottak, mozgattak meg,
emlékezetessé téve azt a bizo-
nyos szombatot.

A programsorozat már pén-
teken elkezdõdött a Közösségi
Házban, ahol Hruby Márk, a
Pécsi Mûvészeti Kar tanulójának
képeibõl nyílt tárlat. A fiatal mû-
vész a Kaposvári Egyetem Mû-
vészeti Karára várja felvételét, a
község vezetõi pedig bíznak ab-
ban, hogy a jövõben is megör-
vendezteti a véméndieket sajá-
tos képzõmûvészeti stílusban ké-
szült alkotásaival. A bemutatott

mûveket ezután az Idõsek Nap-
közi Otthonában lehet majd
megtekinteni.

A Véméndi Fúvószenekar jó-
voltából zeneszóval és lovas fel-
vonulással indult a szombat, ez
pedig már önmagában is nagy
élményt jelentett a település la-
kóinak. Helyi és környékbeli gaz-
dák vonultak fel díszített lovaik-
kal és hintóikkal, megalapozva
a jó hangulatot, majd kézmûves
foglalkozás következett a Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár szervezé-
sében, illetve Kling Erika
zumbaoktató dolgoztatta meg
a sportolni vágyókat.

Egy átlagos nap sem múl-
hat el az országban futball nél-
kül, és különösen igaz ez egy
falunapra. A résztvevõ csapa-
tok tíz órakor kezdték rúgni a
bõrt a helyi sportpályán. A tor-
nát a Mohács-Véménd Kft.
nyerte, a legjobb kapus Lutz
Tamás, a legjobb játékos Papp
Tamás, a gólkirály Szabó La-
jos, a tizenegyesrúgó verseny
gyõztese pedig Babám Szabolcs
lett.

A falunapot egyértelmûen a
gyerekek élvezik a legjobban,
ezért a nekik szóló programok-
ból sem volt hiány. Apaceller Pé-
ter és Czigola Orsolya interak-
tív gyermekmûsorában a kicsik

betekinthettek a világutazók éle-
tébe és kalandjaiba. A Magyar
Honvédség Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság pedig toborzással egy-
bekötött statikus fegyverbemu-
tatót tartott. A gyerekekkel együtt
új rekordot állítottak fel
Véménden: a buborékfújás re-
kordját, hiszen a délelõtti ese-
mények sorát több millió bubo-
rékkal zárták, majd a Véméndi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

habpartival örvendeztette meg
az ifjakat.

A programokat légvárban
ugrálás, gokartozás, arcfestés és
csillámtetoválás egészítette ki,
délután pedig a Baranya Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 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 szín-
padot hagyományõrzõ zenés és
táncos csoportok vették birtok-
ba: az Aranyfácán Néptánc-
együttes, a Poklade tamburaze-
nekar, a Sátorhelyi Néptánc-
együttes, a Sweet Dance tánc-

együttes, Tóth Vivien és Kresz
Antal (operettdallamok), a
Véméndi Fúvószenekar, a
Véméndi Roma Hagyomány-
õrzõ tánccsoport, a Véméndi
Német Nemzetiségi Énekkar,
a Véméndi Német Nemzeti-
ségi Tánccsoport.

A kultúra és a sport mellett
az egészséges életmód is elõ-
térbe került Bódis Mónika
egészségszigetén. Természe-
tesen volt fõzõverseny is, a 11
induló közül a Véméndi Ro-

ma Nemzetiségi Önkormány-
zat csapata fõzte a legfino-
mabb gulyást, így õk vitték el a
gyõztesnek járó trófeát. A va-
csora után következett a tom-
bolasorsolás; a falunapi ren-
dezvénysorozat bállal zárult,
amelyen a Diamant zenekar
muzsikált.

Minden korosztály jól érezhette magát a remek programon          A gyerekek közreműködésével buborékfújó rekord született

Kiváló közösségi program
FALUNAP Minden korosztály számára élmény volt a rendezvény

„Az esemény 
képgalériáját és 
további híreket a
www.vemend.hu

oldalon
találják.”
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Nótár Mary fergeteges produkcióval rukkolt elő                              Az aranyfácános táncosok is nagy tapsot kaptak

BÁTAAPÁTI Idén a sportpályán
rendezték meg a Bátaapáti Fa-
lunapot, amelyet minden évben
a legnagyobb nemzeti ünne-
pen, a Szent István királyt, az
államalapítást és az új kenyeret
magasztaló augusztus 20-án
tartanak a községben. A fiatal
tehetség, Koroknai Iringó szó-
laltatta meg hegedûn a Him-

nusz hangjait, majd Darabos
Józsefné polgármester, a TETT
elnöke, Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelõs állam-
titkár, a térség országgyûlési
képviselõje és dr. Horváth Kál-
mán, Tolna megye kormány-
megbízottja köszöntötte a jelen-
lévõket. Az új kenyérre Cseh Pé-
ter 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 gyermekprog-
ram várta az érdeklõdõket, Sá-
ri Józsefnek és lelkes csapatá-
nak köszönhetõen pedig finom
vacsora készült. Este az ismert
énekes, Nótár Mary lépett szín-
padra, majd Simon Gábor húz-
ta a talpalávalót a széles össze-
fogás eredményeként létrejött
programon. ■ V. B.

Kettõs ünnep volt Szent István napja Bátaapátiban

Az új helyszínen is remek volt a hangulat

Nagy sikere volt Udvarhelyi Boglárka operett-társulatának            Aradi András evangélikus esperes kért áldást az új kenyérre

MŐCSÉNY Idén augusztus 22-én
tartották a nagy hagyományú
falunapot. A Himnuszt követõen
elsõként Krachun Elemér pol-
gármester mondott köszöntõt,
majd Metzné dr. Darabos Orso-
lya, a Bonyhádi Járási Hivatal
vezetõ-helyettese beszélt, Potápi
Árpád János országgyûlési kép-
viselõ üdvözletét és gondolatait

dr. Szilágyi Péter, a nemzetpoli-
tikai államtitkárság kabinetveze-
tõje tolmácsolta. A köszöntõk
után Aradi András evangélikus
esperes áldotta meg az új ke-
nyeret, amit aztán Teleki
Jánosné alpolgármester és
Váncsa Tibor képviselõk kínáltak
a jelenlévõknek. A falunapon a
programok, a vacsora, az üdítõ

és a sör is ingyen volt a község
lakói számára, a söröshordót
Takács-Édes Szilvia és László Pé-
ter képviselõk verték jelképesen
csapra.

Az est fénypontját a színpa-
di mûsorok jelentették: Szûcs
Judith, Varga Miklós és az Ud-
varhelyi Boglárka vezetésével
mûködõ operett-társulat vidám

perceket szerzett a közönség-
nek; a jókedvet fokozta, hogy
az esõ is elállt.

Gergely Nándor és segítõi
jóvoltából ízletes sertéspörkölt
készült, amibõl mindenkinek ju-
tott bõségesen. A falunapi
programot a Millich zenekar
produkciója mellett tûzijáték is
színesítette. ■ V. B.

Közösen kapcsolódtak ki a község lakói

FOTÓK: FINTA VIKTOR

FOTÓK: FINTA VIKTOR
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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 meg-
tekintésével 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 ismeretek-
kel gazdagodtak, a látogatás végén pedig mindenki elismerően nyilatkozott a tapasztaltakról. Ezt követően a Bátaapáti Közös Ön-
kormányzati Hivatalban folytatódott a program, ahol több aktuális kérdésről egyeztettek a polgármesterek. (vb)

További hírekért
keresse fel 

a társulás weboldalát:
www.tett-tarsulas.hu

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

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

TT ee mm pp ll oo mm ii   mm ii ss ee rr ee nn dd

FOTÓK: VIZIN BALÁZS

FORRÁS: RHK KFT.


