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CIKÓ Együtt ünnepelték a szüretet, a cikói templom fennállásának 250. évfordulóját, majd megújították 20 éves testvértele-

pülési kapcsolatukat Cikó és Dautphetal lakói és képviselői szeptember-október fordulóján. Az ünnep alkalmából megkoszo-

rúzták a két világháborúban elhunytak, kényszermunkára elvittek és kiutasítottak emlékművét. 2. OLDAL

Darabos Józsefné és Potápi Árpád János

Húsz éves testvérkapcsolatukat és
250 éves templomukat ünnepelték

BÁTAAPÁTI Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitká-
ra, a térség országgyûlési képviselõje is átvet-
te a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társu-
lás (TETT) Gránit díját a szervezet szeptember
28-i ülésén, Bátaapátiban. 3. OLDAL

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS
IS ÁTVETTE 

A GRÁNIT DÍJAT

MÛKÖDIK 
A GRÁNIT FOGADÓ
MÓRÁGY Elkészült a Gránit Fogadó – tá-
jékoztatott Glöckner Henrik, Mórágy pol-
gármestere. A szobák fogadókészek, és
augusztusban befejezték a térkõ burko-
lat építését is. 
Pozitív eredmény, hogy állandóan van-
nak vendégeik, és többször voltak már
teltházasak is. 7. OLDAL
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Cikó és Dautphetal együtt tolták 
a testvértelepülési kapcsolat szekerét

CIKÓ – Egy álom, ami a mai na-
pon valóra válik. Nagyon kö-
szönjük falunk két korábbi pol-
gármesterének: Forray Gellért-
nek, hogy húsz évvel ezelõtt kita-
lálta, és dr. Ferencz Mártonnak,
hogy életben tartotta ezt a kap-
csolatot – mondta Haures Csa-
ba polgármester. A Cikó és
Dautphetal között fennálló
testvértelepülési kapcsolatuk ju-
bileumi ünnepségén megkö-
szönte a vendégeknek, a két te-
lepülés lakóinak, hogy õk is „tol-
ták a kapcsolat szekerét”. Az ál-
talános iskola részérõl pedig
Glöckner Jakabnak, Illés István-
nak azt, hogy a két önkormány-
zat között cserediák-programot
tudott létrehozni és fenntartani.
Reményét fejezte ki, hogy húsz év
múlva is ünnepelhetnek majd.

Október elseje az emelke-
dett, ugyanakkor jó hangulatú
ünneplésé volt Cikón, hiszen
nemcsak a testvértelepülési kap-
csolat 20 éves évfordulójáról,
hanem a római katolikus temp-
lom fennállásának 250. évfor-
dulójáról is megemlékeztek. A
délelõtti német nyelvû misét dr.
Udvardy György püspök celeb-
rálta Wigand István plébános-
sal. Megkoszorúzták a két világ-
háborúban elhunytak, kényszer-
munkára elvittek és kiutasítottak
emlékmûvét, ezt követõen látták

el a két önkormányzat polgár-
mesterei, Haures Csaba és
Bernd Schmidt kézjegyükkel a
partnerségi kapcsolatot megújí-
tó dokumentumokat, abbeli re-
ményüket is kifejezve, hogy a kö-
telék továbbra is ilyen erõs ma-
rad. Egyébként idén tavasszal
ezt már a hesseni önkormány-
zatnál is megtették. 

Dautphetal polgármestere
köszöntõjében kifejtette, húsz év
alatt voltak magasságok és
mélységek, de nagyon szép,
hogy még ennyi idõ után is tud-
nak egymásnak örülni, együtt
ünnepelni. Ezt a Németország-
ból érkezett résztvevõk magas
száma is mutatja, hiszen a jeles
alkalomra több mint hetvenfõs
delegáció érkezett. 

Ismét nem jöttek üres kézzel,
a vendéglátást ajándékkal kö-
szönték meg. Az alkalmat jelen-
létével megtisztelte Heinek Ottó,
a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának el-
nöke, Helmut Hüber, a Cikóról
elszármazottak közösségének
vezetõje, Amreinné dr. Gál Kla-
udia, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal fõigazgatója, valamint
több környezõ település polgár-
mestere is.

A délután folyamán még fel-
avatták a tájszobában a Rónai
Józsefné tevékenysége elõtt tisztel-
gõ emléktáblát. Teri néni nagyon
sokáig volt kapcsolattartó a
testvértelpülések között, egyben a
német nemzetiségi önkormány-
zat elnöke, illetve a német nemze-

tiségi kórus vezetõje is. Két évvel
ezelõtt bekövetkezett haláláig ak-
tívan kivette a részét a község kul-
turális és közéletébõl. A nemze-
tiségért végzett tevékenységét
több elismeréssel is méltatták, pél-
dául „Pro Cultura Minoritatum
Hungariae” (A magyarországi ki-
sebbségek kultúrájáért) díjjal is.
Mindig lehetett rá számítani, sokat
köszönhet neki a falu, többek kö-
zött az õ vezetésével jött létre a táj-
szoba is, amelyben most az em-
léktábláját elhelyezték. 

Haures Csaba polgármester
fontosnak tartotta kiemelni, hogy
a faluban több tucatnyi lakót il-
let köszönet, amiért a testvérte-
lepülésrõl érkezettek vendéglá-
tása és a hétvégi rendezvények
ilyen jól sikerültek.

CIKÓ Színes forgatag vette birtokba szep-
tember 30-án Cikó több utcáját is, lévén,
hogy a szüreti felvonulást tartották meg
a településen. Sokan voltak kíváncsiak a
zenével, táncosokkal, lovasokkal és a fa-

lu testvértelepülésérõl, Dautphetalból ér-
kezett vendégekkel haladó menetre. A
délutáni programban emellett szerepelt
még a Völgységi Németek a Donyec me-
dencében címû kiállítás megnyitója, va-

lamint egy szekértoló
verseny is. 

Az iskola udvarán a
helyi óvoda és iskola
növendékei, a Német
Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Bonyhád kó-
rusa, a Bátai Vadvirág
Cigány hagyományõr-
zõ csoport, a Cikói
Székely-Német Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, a
Trachten-, Tanz und

Brauchtumsgruppe Dautphe, a Bátai Tam-
bura Zenekar, a Kakasdi Sebestyén Ádám
Székely Társulat és a bonyhádi Kränzlein
Néptánc Egyesület képviselõi léptek fel. A
napot este szüreti bállal koronázták meg.

Színes és vidám volt a felvonulás

Bernd Schmidt és Haures Csaba
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Potápi Árpád János 1967. már-
cius 28-án született Bonyhá-
don. 1985-ben érettségizett a
Bonyhádi Petõfi Sándor Gim-
náziumban. Elõbb a szegedi
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõ-
iskola magyar nyelv és iroda-
lom-történelem szakán általá-
nos iskolai tanári, majd az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem
történelem szakán középisko-
lai tanári oklevelet szerzett.
1993-tól a bonyhádi gimnázi-
um tanára.

Az országgyûlési választá-
sokon 1998-ban, 2002-ben,
2006-ban, majd 2010-ben a
bonyhádi, 2014-ben a dombó-
vári-bonyhádi választókerület-
ben szerzett egyéni mandátu-
mot. Elõbb az emberi jogi, ki-
sebbségi és vallásügyi, késõbb
a külügyi bizottságban végzett
munkát; tagja volt az Illyés Köz-
alapítványnak. 2006-tól a Kül-
ügyi és határon túli magyarok
bizottságának tagja, 2010. és
2014. között a Nemzeti össze-

tartozás bi-
zottsága el-
nökekén t ,
vezetõje volt
a Kárpát-me-
dencei Ma-
gyar Képviselõk
Fóruma Állandó
bizottságának. 2014
júniusától a Minisz-
terelnökség Nemzetpo-
litikáért felelõs államtit-
kára.

Országgyûlési kép-
viselõként legfontosabb
feladatának tekinti a hatá-
ron túli magyarság és a hazai
nemzetiségek érdekeinek kép-
viseletét. Az elmúlt idõszakban
emellett kiemelkedõen fontos
volt számára választókerület-
ének képviselete; nincs olyan te-
lepülés, amelynek fejlesztéseit ne
segítette, támogatta volna. Így a
TETT, és annak tagtelepülései
érdekeit is aktívan képviselte.

2002-ben választották elsõ
ízben Bonyhád Város polgár-

mesterévé, amely tisztségében
2006-ban és 2010-ben is meg-
erõsítették. 2004. és 2014. kö-
zött elnöke volt a völgységi kis-
térség önkormányzatai alkotta
társulásnak. 1998-tól 2011-ig el-
nöke a székely hagyományõr-
zõ csoportokat tömörítõ Buko-
vinai Székelyek Országos Szö-
vetségének.

Munkáját az emberszeretet,
az empátia és a segíteni akarás
vezérli. Az emberekhez mindig
szeretettel és kedvességgel for-
dul. 

Tevékenységét már több ki-
tüntetõ címmel, elismeréssel ju-
talmazták, legutóbb a TETT tár-
sulás mondott neki köszönetet
a Gránit díjjal.

AA DDÍÍJJAAZZOOTTTT  
MMÉÉLLTTAATTÁÁSSAA

BÁTAAPÁTI A szervezet szeptember 28-i ülésén,
Bátaapátiban vette át a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás (TETT) Gránit díját Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõ-
je. A társulás minden évben ezzel a díjjal mond kö-
szönetet azoknak, akik kiemelkedõ tevékenységük-
kel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak a TETT sike-
res mûködéséhez. Idén is ketten részesültek az elis-
merésben: Bakó Józsefné, a Bátaapáti Közös Ön-
kormányzati Hivatal jegyzõje korábban, a TETT-re
kész napon vette át a kitüntetést.

Potápi Árpád János számára – méltatása szerint
– országgyûlési képviselõként kiemelkedõen fontos
választókerületének képviselete; nincs olyan tele-
pülés, amelynek fejlesztéseit ne segítette, támogat-
ta volna. Így a TETT tagtelepüléseinek érdekeit is ak-
tívan képviselte és teszi ezt a mai napig.

– Képviselõként az elsõ megszólalásom egy TETT

ülésen volt, azóta min-
dig részt vettem a szer-
vezet mûködésében,
munkájában – idézte
fel köszönetét kifejez-
ve a díjazott, majd mél-
tatta a társulás sikereit
és az azok mögött meg-
húzódó együttmûködés
jelentõségét emelte ki, arra
biztatva a tagokat, hogy 
legyenek büszkék az elért
eredményekre.

Potáp Árpád János 

a díjjal 

2

Potápi Árpád János is átvette 
a Gránit díjat
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A medence kifejezést hallva
legtöbbünkben valószínûleg
egy földbe süllyesztett uszo-
dai egység képe rémlik föl. A
bátaapáti Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló átadás
elõtt álló kettes kamráját is ta-
lán könnyebb úgy elképzelni,
mint egy átlagosnál sokkal
hosszabb (kilencven méte-
res), a szokásosnál ötször
keskenyebb (tíz méteres),
csaknem öt és fél méter mély
sportmedencét. Lényeges kü-
lönbség azonban, hogy a
kamrába nem felülrõl, ha-
nem elölrõl lehet bejutni, és
persze nem vízzel, hanem a
paksi atomerõmûbõl szár-
mazó kis és közepes aktivitá-
sú radioaktív hulladékkal töl-
tik majd meg. További eltérés
az is, hogy nem a felszínen,
besüllyesztve, hanem 250
méter mélyen, a bátaapáti
gránitkõzetben, speciális vas-
beton alapzatra ráépítve ta-
lálható. Az elsõ beszállítások
várhatóan 2018. elején indul-
nak majd.

Az NRHT elsõ két kamrá-
jának térkiképzési munkái
szinte egy idõben folytak. Az
elkészült két kamra közül az
elsõ üzembe helyezését kö-
vetõen született meg a ra-
dioaktív hulladékbetárolás
egy új koncepciója elméleti
síkon, és a szakemberek el-
kezdtek azon gondolkodni,
miként lehetne a világszín-
vonalon megépített, nemzet-
közileg is elismert létesít-
ményt – az elsõ tároló kam-
ránál – helytakarékosabban,
kisebb költséggel, ám
ugyanolyan biztonsági szín-
vonalon üzemeltetni. A meg-
oldás egyik kulcsa a meden-
cés tároló-kialakítás, amely-
ben az eddig használt be-
tonkonténerek helyett maga
a vasbetonmedence tölti be

a sugárzás-ányékoló szere-
pet. A tárolókamra falát és
alapzatát ugyanis az úgyne-
vezett lõtt beton helyett vas-
tag, épített betonréteg fedi. A
betárolásban bekövetkezõ
koncepció változás a máso-
dik kamrát illetõen még vál-
tozatlan geometriai kereszt-
metszettel valósult meg, de
a további tárolókamrák ki-

alakításánál - a fajlagos költ-
ségek csökkentése érdeké-
ben – célkitûzés volt a kam-
ra keresztmetszetének meg-
növelése.

Steiner Zoltán, a Társa-
ság beruházást irányító fõ-
munkatársa azt is elmagya-
rázta, hogy az új tárolási
rendszerben a 200 literes
fémhordók négyesével ke-
rülnek a vékonyfalú, mereví-
tett fémkonténerbe, és - az
eddigiektõl eltérõen - a hor-
dók, valamint a konténer fa-
la közötti teret is hulladék,
folyékony hulladékkal kevert
cementpép tölti ki, a holt te-
ret is hasznosítva. A kom-
pakt hulladékcsomagokat a
paksi atomerõmûben fogják
a jövõ évtõl elõállítani, a
szállítást az RHK Kft. mun-
katársai végzik majd. 

Változó tárolás - vá

Fogadókész
az NRHT második kamrája

Fogadókész
az NRHT második kamrája
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A medence kialakítását
2016 tavaszán kezdték meg
a szakemberek. A tervezés,
az engedélyeztetés és
tendereztetés hosszadalmas
eljárásai mellett ugyanis el
kellett készülni a K3-K4 jelû
vágatok biztonsági terének
is, mert az NRHT további
bõvítése csak így lehetséges.
Ugyanis – hangsúlyozta az
RHK Kft. fõmunkatársa – az
aktív tároló terek közvetlen
közelében nem végezhetõ
bányászati tevékenység.

A vízszintes térkitöltõ alj-
zatbetonra, amely 2016

õszén készült el, ráépítették
a vasalt alaplemezt, és
ugyanez a vasbetonszerke-
zet került a falakra is. Ezzel
a munkával az idei év júni-
usában végeztek a szakem-
berek, majd a technológiai
szerelés (a vízmentesítõ, a
szellõztetõ, az erõs és gyen-
geáramú villamos rendszer
kialakítása) szeptember vé-
gén lett kész. A medence ki-
alakításához 2800 köbmé-
ter betont és közel 200 ton-
na betonacélt használtak
fel. Mint Steiner Zoltán el-
mondta, a megváltozott hul-

ladékbetárolási rendszer a
betárolást kiszolgáló eszkö-
zök, gépek (konténer moz-
gató daru, targonca, leszál-
lító jármû) átalakítását is
szükségessé tette, illetve új,
a hulladékcsomagokat a PA
Zrt-tõl az NRHT-ba beszál-
lító jármûvet is venni kellett.
A gépek beszerzése várha-
tóan december közepéig, a
hatóságok jelenlétében
végrehajtott inaktív komp-
lex próba idejére zajlik
majd le.

Az új tárolási koncepció
jelentõs megtakarítást fog

eredményezni, ugyanis a
változtatásoknak köszönhe-
tõen még több mint tízezer
hulladékos fém „kocka”, va-
gyis legalább negyvenezer
hordó fér majd el a meglé-
võ kamramezõben, a K2-es
és a további két, még csak
bányászatilag kialakított
kamrában. Ez pedig az
adott felszín alatti területen
az eredeti elképzelésekhez
képest lényegesen több hul-
ladék végleges, biztonságos
elhelyezését teszi lehetõvé,
a paksi atomerõmû ötven
éves üzemideje alatt.

ltozatlan biztonság
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A következõ hónapok sem szûkölködnek
eseményekben Véménden

Halászléfõzõ verseny
Október 21-én rendezték meg
Véménden a hagyományos, immár
31. halászléfõzõ versenyt - tájékoz-
tatott Schreck Bernadett, a faluház
vezetõje, mûvelõdésügyi szakügy-
intézõ. Az ízletes hallevet baráti kör-
ben, a sportcsarnok udvarában fõz-
ték a csapatok, majd szokásos mó-
don 18.30-kor kezdõdött a minták
zsûrizése. Ezután hirdették ki az el-
sõ három legjobb halászlét fõzõ
csapatot. Elsõ helyen Zegnál József
és csapata, másodikon a Pokoli
szomszédok, harmadikon pedig az
Elsõskék végeztek. A dobogós sza-
kácsok jutalma egy-egy kupa és
ajándékcsomag volt.
Az idei alkalom különlegessége volt,
hogy meghívták a Band Of StreetS
zenekart, amelynek tagjai kizárólag akusz-
tikusan, fúvós és ütõs hangszereken adják
elõ a 90-es évek retro számaitól a mai slá-
gerekig terjedõ repertoárjukat. Este 20 órai
kezdettel már az Unterrock együttes gon-
doskodott a jó hangulatról.  

Idõsek napja
November 26-án, vasárnap tarják meg a
településen az Idõsek napját. Ahogyan azt
az elmúlt években is megtették már, a fa-
lu szépkorú lakosságának most is színes
mûsorral, ünnepséggel kedveskednek, és

egy közös ebéd mellett töltik el meghitt lég-
körben a délutánt. 

Adventi Varázs
December 17-én, vasárnap rendezik meg
az Adventi Varázs névre keresztelt esemé-
nyüket. A polgármesteri hivatal elõtt 14 órai
kezdettel adventi vásár lesz, majd 15 óra-
kor a Véméndi Római Katolikus templom-
ban adománygyûjtõ koncertet tartanak. A
bevételt idén is a templom tetejének felújí-
tására szánják. 

A koncert fõszervezõje Horváth István
operaénekes, aki ez alkalommal – mint ed-

dig minden évben – nagyra becsült, elis-
merésre méltó elõadót hív a településre:
Boros Misi – aki dédszülei, édesapja által
kötõdik Véméndhez –, a Virtuózok címû
mûsorban feltûnt ifjú zongorista tehetség
látogat el a településre mûsorával. 

A koncert után a polgármesteri hivatal
elõtt a Véméndi Fúvószenekar, a Véméndi
Német Nemzetiségi Énekkar, a Székely
Népdalkör, az óvódások és iskolások mû-
sora következik, melyet egy forró tea vagy
forralt bor kortyolgatása mellett élvezhet-
nek a helyiek, valamint a községbe látoga-
tó vendégek.

SZEPTEMBER 21-ÉN érke-
zett meg Bátaapátiba a Paks
II. tájékoztató jármûve, mely
iránt jelentõs volt az érdek-
lõdés, és szép számmal láto-
gatták meg a faluból.

* * *
OKTÓBER 5-6-ÁN Spanyol-
országban, Madridban
GMF Konferencián vett részt
a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás (TETT). A
szakmai program keretében
a „Spanyol Nukleáris Ener-
gia helyzet Európában” cím-
mel hallgattak meg elõadást
(kép jobbra).

SZEPTEMBER 16-ÁN és október
14-én az RHK Kft. a Kulturális
Örökség Napja alkalmából lá-
togatást szervezett az NRHT
bátaapáti telephelyére, ahová
a nyolc TETT településrõl érkez-
tek érdeklõdõk.

* * *
SZEPTEMBERBEN adták át
Bátaapátiban a kibõvített óvoda
épületet. Mint arról korábban
beszámoltunk, az adósságkon-
szolidációból kapott 6,5 millió fo-
rintot fordították a épület bõvíté-
sére, illetve a beruházáshoz 15,5
millió forintot társított a település
TETT támogatásból. 
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Jelentõs fejlesztések fejezõdtek be,
illetve zajlanak Mórágyon

MÓRÁGY Az elmúlt hónapok legnagyobb
sikere, hogy elkészült a Gránit Fogadó –
mondta Glöckner Henrik, Mórágy polgár-
mestere. A szálláshely rész, azaz a szobák
már készen vannak, és augusztusban befe-
jezték a térkõ burkolat építését is. Pozitív
eredmény, hogy állandóan vannak vendé-
geik, és többször voltak már teltházasak is.
Ez arra utal, hogy a beruházás jó befekte-
tés volt. Az elsõdleges cél azonban nem a
közvetlen haszonszerzés, hanem az, hogy
megismertessék a települést, és ezáltal több
helyi vállalkozás is profitálhasson a forga-
lomból. Ugyanakkor még lenne fejleszteni
való: a környezet rendezése a következõ
években fog megvalósulni.

Fontos lépés volt a Szabadság utca, a fo-
gadóhoz vezetõ út aszfaltburkolattal való el-
látása, így már rendezett úton lehet eljutni a
fogadóhoz és a kõbányához. Egyúttal bur-
kolták a Szabadság utcai árkot is. Mindez-
zel több évtizedes elmaradást hoztak be. A
nyár folyamán az önkormányzat udvarát is
burkolattal látták el, így már gépjármûvek
parkolására is alkalmas. A munka magában
foglalta a funkcióját vesztett kút külsejének
rekonstrukcióját is, hogy a látványt ne rom-
bolja.

A pincesoron bekövetkezett pincebesza-
kadás miatt megrongálódott utat is sikerült

helyreállítani, illetve az üreget tö-
medékelték, miután megszületett
az illetékes minisztérium döntése
a vis maior támogatásról.

Elkezdõdött a focipálya mel-
lett a mûfüves pálya építése is.
Glöckner Henrik elmondta, ko-
rábban is tervezték a beruházást,
de az eddig megjelent pályáza-
ti lehetõségek túl nagy önerõt
igényeltek volna. Jelen pályáza-
tukhoz 5 százalékos önerõt kellett

csak biztosítaniuk, így az összesen mintegy
30 millió forintos beruházást sikerül 1,5 mil-
lió forintos költségbõl kivitelezni. Amennyi-
ben az idõjárás engedi, október végére be
is fejezik a munkát. Annyi bizonyos, hogy a
gyerekek már nagyon várják, hogy birtok-
ba vehessék a terepet. A beruházás magá-
ban foglalja egy 140 méter hosszú kerítés
építését is, amelynek célja, hogy a létesít-
ményt megvédje a vadaktól.

Sikerrel járt az elsõ világháborús emlék-
mû felújítására beadott 100 százalékos tá-
mogatási intenzitású pályázatuk, így várha-

tóan novemberben fog megvalósulni a re-
konstrukció.

Lakossági igény volt a Szabadság utcai
közvilágítás fejlesztése. Az ehhez szükséges
lámpatestek már fél éve megérkeztek a te-
lepülésre, felszerelésükrõl a szolgáltatóval
(csak neki van jogosultsága a munka elvég-
zésére) többször is egyeztettek. A legutóbbi
ígéret arról szólt, hogy az óraátállítás elõtt
helyezik fel a lámpákat.

Szintén a Szabadság utcát érinti az a
már beadott pályázatuk, amely egy szakasz
járdájának a felújításáról és vízelvezetésé-
nek megoldásáról szól. Ennek az 1,25 millió
forintos támogatási kérelemnek még nem
született eredménye.

Tervezik a kõbányában levõ fedett sza-
badtéri színpad megépítését, oda szeretnék
ugyanis visszavinni a település rendezvé-
nyeit. Nem titkolt céljuk, hogy civil szerveze-
teik, elsõsorban néptáncosaik ott tarthassák
meg rendezvényeiket, illetve újabb progra-
mokkal gyarapítsák a települést. Erre októ-
berre várnak pályázati kiírást, amint meg-
jelenik, be is adják igényüket.

FOTÓK: BERDE BÉLA
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BÁTASZÉK A nyár elején meg-
kezdõdtek azok a fejlesztések,
amelyek Bátaszék köztereinek
szépítését, a városlakók kom-
fortérzetének növelését céloz-
ták. Dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester számolt be róla, hogy a
fejlesztéseket a város saját költ-
ségvetésbõl, teljes egészében
önkormányzati forrásból finan-
szírozta.

Júniusban valósult meg a te-
lepülés egyik szimbolikus mû-
emlékének a Romkertnek, a
Ciszterci apátság romjainak
felújítása. A 2000-ben történt
átadás óta ez volt az elsõ na-
gyobb felújítás, amit 1,8 millió
forint értékben végeztetett el a
város.

Megkezdõdött a 2016-os
tervek alapján a Budai út par-
kosítása is. Az elsõ ütemben a
központi buszmegálló, a Szent-
háromság szobor környéke és
az iskola elõtti útszakasz növé-

nyesítése zajlott. A város-
vezetés a jövõben is elkö-
telezett a zöldfelületek
növelése iránt, ennek kö-
szönhetõen újulhatnak
meg a Mûvelõdési Ház
és a Református Imaház
elõtti zöldterületek és ké-
szülhet el a II. Géza Gim-
názium elõtti tér füvesíté-
se, valamint csapadékvíz
elvezetése is. 

A csapadékvíz elveze-
tõ rendszerek felújítása
zajlik a Garai és Lajvér
utcákban, és hamarosan
megkezdõdik Kövesd és Lajvér
településrészeken is.

Befejezõdtek a tavasszal
indított szokásos kátyúzási
munkálatok, így a napokban
megkezdõdhet a Bezerédj utca
padkarendezése.

Elkészült a Lajvér utca 44-
62. számú szakaszának felújítá-
sa. Az érintett területre 6 centi-

méternyi vastag új aszfaltréteg
került, és 75 centiméteres pad-
kát építettek ki. A kivitelezést a
Közút Építõ Szolgáltató Kft. vé-
gezte bruttó 5.2 millió forint ke-
retösszeggel.  A beruházás
TETT támogatásból valósult
meg.

Az önkormányzati lakásál-
lomány felújítására és korsze-
rûsítésére szintén kiemelt figyel-

met fordít a város. Az elsõ
ütemben a Hunyadi u. 2/A ön-
kormányzati társasház energe-
tikai korszerûsítése zajlik, a nyí-
lászárók cseréjét és a homlok-
zatszigetelést  végzik el mint-
egy 11 millió forint értékben, de
idén több önkormányzati ingat-
lan is megújul a testület koráb-
bi döntésének köszönhetõen.

Forrás: bataszek.hu

Október 3-án, nem sokkal az Idõsek napja után újrain-
dították Ófaluban a helyi nyugdíjas klubot. Az elsõ ösz-
szejövetelen 11-en vettek részt – tájékoztatott Bechli Er-
zsébet polgármester. Reményeik szerint ez a létszám
gyarapodni fog, többen is csatlakoznak majd a szerve-
zethez, hogy kellemesen, tartalmasan, közösségben tölt-
sék el az idejüket. A találkozókat kétheti rendszeresség-
gel tartják meg, és igény szerint kirándulásokat, elõadá-
sokat is szerveznek.

* * *
Komplett programtervet állítottak össze a településen a
faluba látogató csoportok számára. Ezt meg is hirdették,
és legnagyobb örömükre érdeklõdés fogadta kezdemé-
nyezésüket. Régi és új látogatók, környékbeli és mesz-
szebbi községek, iskolák és óvodák csoportjai éltek a le-
hetõséggel. Az Interaktív séta Ófaluban, illetve a „Kriss
Gott” névre keresztelt programot igény szerint német
nyelven is le tudják bonyolítani. Bechli Erzsébet polgár-
mester köszönti a vendégeket, majd megtekinthetik a
tájházat, bemutatják nekik a székfonót. A látogatók az
Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvû Egységes Óvoda-
Bölcsõde életébe is bepillantás nyerhetnek, majd az ebé-
det követõen egy rövidfilmet tekintenek meg  a telepü-
lésrõl. Pausch Antal faeszterga-bemutatója után a 113
éves római katolikus templom megtekintése, majd alter-
natív program – sport, foci, régi teke – következik.

HÍREK ÓÓFALUBÓL

BÁTASZÉK A városban is köszöntötték a szépkorúakat az Idõsek világ-
napja alkalmából. Október 1-jén, vasárnap délután 15 órától Székely
Lázár amatõr fafaragó kiállításában gyönyörködhettek a megjelentek. Ezt
követõen Kemény Lajos, a Közmûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke köszöntötte az idõseket. Gergely Róbert zenés mûsora 16
órai kezdettel kápráztatta el a vendégeket. A remek hangulatot és jóked-
vet mi se bizonyítja jobban, mint hogy az elõadót négyszer tapsolta visz-
sza a közönség. Az ünnepség beszélgetéssel és egy kis vendéglátással
zárult. Forrás: bataszek.hu


