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A megkérdezettek 
is kérdezhetnek

Újra közvélemény-kutatás lesz a térségben

TETT-TELEPÜLÉSEK A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. kétévente
végeztet közvélemény-kutatást azért, hogy rendszeresen friss
információhoz jusson a helybeliek ismereteirõl és véleményérõl a
lakóhelyük környezetében zajló, a radioaktívhulladék-kezeléssel
kapcsolatos tevékenységrõl. Az idei közvélemény-kutatás várhatóan
november végén indul. A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
településein kérdezõbiztosok kopogtatnak-csöngetnek be a
véletlenszerûen kiválasztott portákra. A 20-25 perces interjúk során
a megkérdezettek is kérdezhetnek, illetve kifejthetik véleményüket.
A szakemberek válaszait a TETT Hírlapban és a társulás honlapján
olvashatják majd. 2. OLDAL

PAKS A Paksi Atomerőmű szomszédságában üzemelő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 1997 szeptemberében fogadta a

Paksi Atomerőműből az első kiégett fűtőelemeket. Erre, valamint az elmúlt 20 év eseményeire emlékeztek Pakson, október

18-án, az alkalom tiszteletére szervezett ünnepi konferencián. 3. OLDAL

Három napig ünnepeltek

BÁTASZÉK Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték

Bátaszék és Nagysalló testvérvárosi kapcsolatának 20. évfor-

dulóját, megemlékeztek felvidékiek kitelepítésének 70. és a

reformáció 500. évfordulójáról. A programok között volt ünne-

pi testületi ülés, kiállításmegnyitó, koncert, megemlékezés,

könyvbemutató, gasztronómiai est és bál is. 7. OLDAL

Húszéves a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
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BUDAPEST-BÁTAAPÁTI A Pro-
metheus-díj olyan elismerés,
melyet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium adományoz a
villamosenergia-, a gáz- és
olajipar, a bányászat, az atom-
energia, a hõszolgáltatás biz-
tonsága, szabályozása, fejlesz-
tése, valamint üzemeltetése ér-
dekében végzett kimagasló te-
vékenység, továbbá életmû el-
ismeréseként. Tavaly Nõs Bá-
lint, az RHK Kft. stratégiai és
mûszaki igazgatója részesült a
kitüntetésben. 

Idén, a szokásos módon, az
október 23-i nemzeti ünnep al-
kalmából rendezte meg a mi-
nisztérium a díjátadót. A ma-
gas rangú elismerésre az RHK
Kft. Kaszás Sándort, a társaság
Rendészeti Önálló Osztályá-
nak vezetõjét terjesztette fel, aki
az ünnepségen át is vehette az
elismerõ oklevelet. 

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra ez a díj, mely termé-
szetesen nem csupán az én ér-
demem, hanem azoké a kollé-
gáké is, akik hosszú évek óta
segítik a munkámat – fogal-
mazta meg a rendészeti osz-

tályvezetõ. Kaszás Sándor
2002 óta végzett munkája so-
rán magas szintre emelte a
cég fizikai-védelmi és ellenõr-
zési tevékenységét. 

Vezetésével a Fegyveres
Biztonsági Õrség kimagasló

teljesítménnyel évrõl évre a
legjobb helyezéseket éri el az
országos szakmai versenye-
ken. Irányítása alatt szakterü-
lete a társaság egyik kiemelke-
dõ és folyamatosan fejlõdõ te-
rületévé vált. 

Amikor Bátaapáti mellett még javában a
kutatások folytak az atomerõmûvi kis és
közepes aktivitású radioaktívhulladék-táro-
ló helyének kijelölésére, a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) már akkor
az itteni tájékoztató társulás, a TETT tagte-
lepülésein lakók véleményét kérte nukleá-
ris témákkal kapcsolatosan.

A Társaság kétévente végeztet közvéle-
mény-kutatást a térségben annak érde-
kében, hogy információhoz jusson ar-
ról, a helybeliek milyen ismeretekkel ren-
delkeznek a térségükben zajló radioak-
tívhulladék-kezeléshez kapcsolódó te-
vékenységrõl. 

A vélemény-felmérés módszereiben
nem sok minden változott az elmúlt tíz-
egynéhány év alatt, ám a nukleáris
technológia és az RHK Kft. telephelyei
hatalmas fejlõdésen mentek keresztül.
Bátapátiban 2008-ban megkezdte mû-
ködését a Nemzeti Radioaktívhulladék-

tároló (NRHT) felszíni technológiai épü-
lete. 2012-ben átadták az elsõ felszín
alatti tárolókamrát, mely alig több mint
négy évre rá, ez év májusában megtelt.
Így összesen 4833 hordó (537 vasbeton
konténerben), került már végleges he-
lyére, miközben az új, helytakaréko-
sabb megoldással kialakított kettes
kamra is elkészült. A beruházás és az
üzemeltetés feladatai mellett az RHK
Kft. a TETT-tel együttmûködésben tájé-
koztatja a lakosságot az aktualitásokról.
Az információátadás egyik eszközeként
az RHK Kft. látogatóközpontot is nyitott
Bátaapátiban.

A korábbi évek közvélemény-kutatási
eredményei azt mutatják, hogy a térség
lakosai kimagasló ismeretekkel rendel-
keznek az RHK Kft. térségben folytatott te-
vékenységérõl, illetve nagyon magas
ezen munka elfogadottsága is. „Annak
érdekében, hogy meggyõzõdjünk kom-
munikációs munkánk eredményességé-

rõl, visszacsatolásra van szükségünk a la-
kosság részérõl, ezért az idei évben újra
közvélemény-kutatást szervez Társasá-
gunk” – nyilatkozta lapunknak Honti
Gabriella, az RHK Kft. Kommunikációs
Osztályának Vezetõje.

Az idei közvélemény-kutatás várhatóan
november végén indul. A Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulás települése-
in ekkortól kérdezõbiztosok kopogtatnak-
csöngetnek be a véletlenszerûen kiválasz-
tott portákra. 

– Társaságunk számára fontos a társadal-
mi párbeszéd kialakítása, ezért – mint az
elõzõ felmérésekkor, így idén is – lesz rá le-
hetõség, hogy a 20-25 perces interjú so-
rán maguk a megkérdezettek is tegyenek
fel kérdéseket, kifejtsék véleményüket. A
szakemberek válaszai a társulás lapjában
– a TETT Hírlapban – és a honlapján lesz-
nek majd olvashatóak – zárta gondolata-
it az osztályvezetõ. 

A megkérdezettek is kérdezhetnek
Újra közvélemény-kutatás lesz a térségben

Újabb Prometheus-díjassal 
büszkélkedhet az RHK Kft.

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter (balra) és Kaszás Sándor Fotó: Pongrátz Anita/NFM
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PAKS A Paksi Atomerõmû szom-
szédságában üzemelõ Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója 1997
szeptemberében fogadta a Pak-
si Atomerõmûbõl az elsõ kiégett
fûtõelemeket. Erre, valamint az
elmúlt 20 év eseményeire emlé-
keztek Pakson, október 18-án, az
alkalom tiszteletére szervezett
ünnepi konferencián. Az ese-
ményre a fióktelep üzemeltetõje,
a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelõ Kft. mindazokat meghívta,
akik fontos szerepet töltöttek be
a tárolóval kapcsolatos beruhá-
zási, engedélyeztetési és üzemel-
tetési munkálatokban. 

Az Energiaügyért Felelõs Ál-
lamtitkári Titkárság részérõl dr.
Farkas Gábor titkárságvezetõ
köszöntötte az egybegyûlteket és
méltatta mindazok munkáját,
akik hozzájárultak a kimagasló
technikai színvonalon üzemelõ
tároló biztonságos és prob-
lémamentes mûködéséhez.

A konferencia további
részében a Som System Kft.
részérõl Ördögh Miklós
ügyvezetõ igazgató, a Pak-
si Atomerõmûtõl dr. Elter Jó-
zsef mûszaki igazgató, vala-
mint a házigazda képviseleté-
ben Nõs Bálint stratégiai és mû-
szaki igazgató, illetve Fritz Lász-
ló mb. üzemeltetési igazgató tar-
tott elõadást. A kooperatív pre-
zentáció témája a KKÁT múltja,
jelene és jövõje volt.

A visszaemlékezések során
többek között azt is megtudhat-
tuk, hogy mûködése elején a
paksi atomerõmû kiégett fûtõele-
meit a Szovjetunióba (majd

Oroszországba) szállították
vissza. Amikor ez a lehetõség
kezdett bizonytalanná válni, a
szakemberek a kiégett kazetták
hazai tárolásával és elhelyezésé-
vel kapcsolatos megoldásokat
kerestek. Az akkor még Paksi
Atomerõmû Rt. vezetése egy át-

meneti tároló létesítése mellett
döntött, így 1992 szeptemberé-
ben szerzõdést kötött az angol
GEC Alsthommal, egy modulá-
ris kamrás száraz tároló létesíté-
sére. A tervezés, engedélyezés
és az építés 1996 végéig tartott.

A Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kft. 2000-tõl vált a léte-
sítmény teljes körûen felelõs gaz-
dájává, azóta gondozásában
további négy modul létesítése fe-

jezõdött be és még további ket-
tõ van tervben. A nyolc modul 33
kamrát foglal majd magában,
melyek a két ütemben megvaló-
sított kapacitásnövelésnek kö-
szönhetõen elegendõ helyet biz-
tosítanak a jelenlegi négy
atomerõmûvi blokk üzemelteté-

se során elhasznált üzem-
anyag-kazetták átmeneti
tárolására. 

Az idei évben a betáro-
lás már befejezõdött, így
9007 kazetta „pihen” a
kamrákban függõlegesen
sorakozó tárolócsövek-

ben. A tároló jelenleg 11 416, ké-
sõbb a tervek szerint összesen 17
743 kazetta befogadására lesz
alkalmas. A bõvítés az üzemelte-
tés mellett folyamatosan, az
atomerõmû igényeinek megfe-
lelõ ütemben zajlik, melyben ter-
vezõként a Som System Kft. már
a kezdetek óta megbízható tár-
sa az RHK Kft.-nek. 

Zárszóként Szabó Péter, Paks
város polgármestere és Pekárik

Géza, az atomerõmû mûszaki
vezérigazgató-helyettese kö-
szönte meg azok munkáját, akik
tettek azért, hogy egy ilyen ki-
magaslóan mûködõ, nemzetkö-
zi szinten is elismert tárolónak
adjon helyet Paks városa. Dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügy-
vezetõ igazgatója zárta a kon-
ferenciát, aki elmondta: a stabil
alap, amelyet már közel ne-
gyed évszázaddal ezelõtt lefek-
tettek a szakemberek, a KKÁT
beruházóinak, üzemeltetõinek
felkészültsége, lelkiismeretes
munkája a garancia arra, hogy
a jövõben is a megszokott, ma-
gas színvonalon üzemeljen a
tárolólétesítmény. 

Az elért eredmények jelzik,
hogy Magyarország a radio-
aktív hulladék és a kiégett fûtõ-
elemek kezelésében, átmeneti
tárolásában és végleges elhe-
lyezésében világviszonylatban
is megállja a helyét. Mindez a
jelenlévõk sikeres együttmûkö-
désének köszönhetõ.

KKÁT születésnap Pakson
A KKÁT 20 éves üzemeltetésének évfordulójáról emlékeztek meg 

az Erzsébet Nagy Szállodában

A Radioaktív Hulladékokat 
Kezelõ Kft. 2000-tõl vált 

a létesítmény teljes körûen
felelõs gazdájává.
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Egy technikai létesítmény ak-
kor tudja teljesítményének
maximumát nyújtani, ha be-
rendezései, felszereltsége a
kor mûszaki követelményei-
nek megfelelnek. A Radioak-
tív Hulladékokat Kezelõ Kft.
megalakulásától törekszik te-
lephelyei modernizálására,
ami a püspökszilágyi Radio-
aktív Hulladék Feldolgozó és
Tároló (RHFT) esetében sincs
másként. Ugyanis a bizton-
ságos mûködés itt minden-

nél fontosabb. Jelenleg az in-
tézményi, tehát a nem
atomerõmûvi eredetû kis és
közepes aktivitású hulladé-
kok befogadására épített lé-
tesítményben a légtechnikai
berendezések cseréje nem-
rég fejezõdött be, és most a
biztonságnövelõ program
második szakaszának vég-
rehajtása kerül sorra. A rész-
letekrõl Hák Viktor, a fiókte-
lep-vezetõje adott felvilágo-
sítást.

A Kisnémedi és Püspök-
szilágy határán fekvõ RHFT-
be az elsõ hulladékcsoma-
gok még évtizedekkel a tár-
saság létrejöttét megelõzõ-
en, a tároló 1976-os átadását
követõen kerültek beszállí-
tásra. Az akkori követelmé-
nyek mára sokat szigorod-
tak, ráadásul a mai techno-
lógiák alkalmazásával a tá-
rolás sokkal helytakaréko-
sabban is megoldható.
Mindez szükségessé tette a

biztonságnövelõ program ki-
dolgozását, amelynek elsõ
szakasza, a demonstrációs
program, 2009-ben fejezõ-
dött be. Akkor négy felnyitott
tárolómedence tartalmát kel-
lett átválogatni, majd átcso-
magolva, tömörítve vissza-
helyezni. 

A tapasztalatok alapján, a
megfelelõ elõkészületek (ter-
vek, engedélyeztetési eljárá-
sok, szerzõdéskötések) után
most jött el az idõ a teljes
program megvalósításra. A
cél, hogy a hulladékok táro-
lására szolgáló medencesor-
ból kiemeljék az ott évtize-
dekkel ezelõtt elhelyezett hul-
ladékcsomagokat, majd – a
jelenleg ismert legmoder-
nebb technológiai megoldá-
sok alkalmazásával – válo-
gatva, tömörítve, újracsoma-
golva, helytakarékos módon
helyezzék vissza. Ezzel a
megoldással egyrészt a me-
dencék biztonsági szintje
megfelel majd a huszon-
egyedik század elvárásai-
nak, másrészt tároló hely
szabadul fel.

A munkához kapcsolódóan
elõször egy külsõ szemlélõk

Elindul a biztonságnövelõ
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számára is igen látványos
fejlesztés indul hamarosan a
létesítményben. Az elsõ táro-
lómedence sor fölé olyan
könnyûszerkezetes csarno-
kot építenek, amely védi a
medencéket az idõjárás vi-
szontagságaitól, illetve a hul-
ladék kitermeléshez szüksé-
ges elszigetelõ épület és a
technológiai berendezések is
ebben kerülnek elhelyezés-
re. Az új épület, méretei mi-
att (közel 10 méter magas
lesz), jól látható majd a
szomszédos Püspökszilágy-
ból is, hiszen az RHFT maga
egy dombon helyezkedik el.
Az építést elõkészítõ munká-
latok hamarosan megkez-
dõdnek.

Mint Hák Viktor fióktelep-ve-
zetõ elmondta, a tárolóban
jelenleg mintegy 300 hordó
befogadására van hely, ami
a biztonságnövelõ program
során jelentõsen növeked-
het, szabad tároló kapacitást
biztosítva a tároló további
élettartamára. Jelenleg
évente 1-3 köbméter radio-
aktív hulladék érkezik be
hordókban a telephelyre.

Itt érdemes szólni arról, hogy
az RHK Kft. néhány éve fog-
lalkozik azzal a lehetõsség-
gel, hogy Magyarország is
bevezesse a „nagyon kis ak-
tivitású hulladék” kategóriát,
amilyen típusú hulladékokat
lényegesen olcsóbban, egy
külön erre épített tárolóban
lehetne elhelyezni. Jelenleg
sok olyan határérték körüli,
nagyon kis aktivitású, rövid
felezési idejû hulladék van
az RHFT-ben is, amely nem
igényelné ezt a komoly biz-
tonsági szintet, gazdaságo-
sabban lehetne elhelyezni
õket egy nagyon kis aktivitá-
sú tárolóban.

Az RHK Kft. többi létesítmé-
nyéhez hasonlóan itt is na-
gyon sok hazai és külföldi ér-
deklõdõ megfordul – és nem
csak szakmabeliek. A láto-
gatások alkalmával mind-
annyian megismerkedhet-
nek a radioaktívhulladék-ke-
zelés itteni gyakorlatával. Az
elmúlt hónapokban moldáv
és szlovák szakmai csopor-
tok, illetve a Magyar Nukle-

áris Társaság is látogatást
tett az RHFT-ben. Idõrõl idõ-
re politikusok is felkeresik a
társaság telephelyeit, mint
nemrégiben Rétvári Bence,
az Emberi Erõforrások Mi-
nisztérium parlamenti állam-
titkára is, aki a térség nagy-
üzemeit járta körbe. A kör-
nyezõ falvakat tömörítõ ön-
kormányzati társulás (ITET)
lakossági ellenõrzõ csoport-

ja is rendszeresen látogatja
a létesítményt, hogy saját
szemükkel bizonyosodjanak
meg az itt zajló munka sza-
bályszerûségérõl, biztonsá-
gosságáról, a szakemberek
által közzétett adatok pon-
tosságáról. A csoport tagjai
legutóbb szeptemberben el-
lenõrizték a hulladékbeszál-
lítást, és most is mindent
rendben találtak.

program Püspökszilágyon
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ÓFALU Mozgalmasan telt az ok-
tóber második fele Ófaluban.
Bechli Erzsébet polgármester tá-
jékoztatása szerint immár ha-
gyománnyá vált, hogy a telepü-
lésen megünnepelik a Vendel
napot. Idén október 20-án a
Szent Vendel szobornál ének-
léssel és a falu római katolikus
papjának közremûködésével
emlékeztek meg a jószágtartó
gazdák, pásztorok, juhászok vé-
delmezõjérõl.

Újító kezdeményezés volt az
I. Ófalusi Garázsvásár október
28-án 9 és 12 óra között. Jól si-
került az alkalom: eladók és vá-
sárlók is voltak szép számmal.
Használt felnõtt és gyerekruhák,
cipõk, mûszaki cikkek találtak új
gazdára, valamint a Tupper-
ware cég is képviseltette magát.
Az ételrõl és italról a polgármes-
ter gondoskodott.

Kedvezõ fogadtatásra talált
az Interaktív séta Ófaluban címû
kezdeményezés is. Október 19-

én Siófokról 30 fõs csoport láto-
gatott a településre, ahol meg-
sütötték az ófalusi sóskiflit, ellá-
togattak a tájházba és megnéz-
ték Pausch „Tóni bácsi” faeszter-
ga mûhelyét.

– A közeljövõben két progra-
mot tervezünk – fûzte hozzá a

polgármester. Egyrészt novem-
ber 11-én Márton napot tartanak
a helyi óvodában lampionos fel-
vonulással, közös tûzgyújtással,
másrészt pedig november 30-
án a Nyugdíjas Klubban Lohn
Zsuzsanna egyetemi tanár tart
elõadást a Malenkij robotról.

A december Bátaapátiban is 
az ünnepek jegyében fog eltelni

BÁTAAPÁTI Méltóképpen emlékeztek meg idén is Bátaapátiban az 1956-os forrada-
lomról. Október 23-án Darabos Józsefné polgármester beszéde után a Mórágyi Ál-
talános Iskola és az Aranyfácán Néptánc Egyesület adott ünnepi mûsort.

❖ ❖ ❖

Jelentõs fejlesztések zajlanak a településen. 
– A közelmúltban elkészült a Mûvelõdési Ház vizesblokkjának felújítása, valamint el-
kezdtük a Petõfi utcai bérlakás és varroda épületén az új tetõ építését – tájékoztatott
Darabos Józsefné.
November végéig a Közösségi Háznál lévõ sportpálya kerítése is megújul, valamint
még idén befejezõdnek az önkormányzat épületén és intézményein a napkollektor-
ok felszerelésének munkálatai. Elkezdõdött az óvoda bõvített épülete mögött a part-
fal helyreállítása is.

❖ ❖ ❖

A december Bátaapátiban is az ünnepek jegyében fog eltelni. Az önkormányzat a
nyugdíjasok karácsonyi ünnepségén vacsorával és 3000 forint támogatással kedves-
kedik a falu szépkorú lakosságának.
A tervek szerint a Bátaapátiban életvitelszerûen élõ gyermekeket karácsonyi ajándék-
ként támogatásban részesítik a következõk szerint: a 0-3 éves korúak után 4200, a
3-6 éves korúak után 4400, minden általános iskolás után 5100, a 14 év feletti, nap-
pali tagozaton tanuló után 5500 forintot juttatnak. 
Ezen felül a Falukarácsonyon a gyermekek részére 850 forint értékû ajándékcsoma-
got osztanak ki, továbbá az ünnepek alkalmából minden családot (házanként) 3000
forint értékû élelmiszercsomaggal ajándékoznak meg. 
Az önkormányzat az általános iskola és az óvoda részére külön-külön 75 ezer forin-
tot biztosít eszköz-, ajándék- és játékvásárlásra a Mikulás napra és a karácsonyra va-
ló tekintettel.

Felújíthatják az
önkormányzat

épületét
MŐCSÉNY Készülnek az év végi ünnepek-
re Mõcsényben is. A település önkor-
mányzata jóvoltából Mikulás napra 10
éves korig minden gyermek ajándékcso-
magot kap. Idén a Mindenki Karácso-
nyát elõreláthatólag december 17-én tart-
ják meg, amikor az önkormányzat vacso-
rával vendégeli meg a falu lakosait a sze-
retet ünnepe jegyében. 

❖ ❖ ❖

Novemberben Mõcsény önkormányza-
tának képviselõ-testülete közmeghallga-
tást tart, melyen beszámol az elmúlt év
eseményeirõl.
Többek között arról is tájékoztatást adhat-
nak, hogy nyertes lett a TOP-3.2.1-15-TL1-
2016-00029 számú Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerûsítése tárgyú
pályázatuk. A település 42 288 222 fo-
rintot nyert a célra.
Arról is értesíthetik a lakosságot, hogy a
bolt megnyitásához az anyagi problé-
mák átcsoportosítása rendezõdött.
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BÁTASZÉK Háromnapos rendezvénysoro-
zattal ünnepelték Bátaszéken a Nagy-
sallóval való 20 éves testvérvárosi kapcso-
lat évfordulóját, illetve emlékeztek meg a
felvidékiek kitelepítésének 70., a reformá-
ció 500. évfordulójáról. 

Az elsõ ünnepi esemény november 3-
án, pénteken délután a „Felvidék 70” címû
kiállítás megnyitója volt. A tárlaton többek
között olyan dokumentumok láthatók, ame-
lyek a felvidéki magyarok jogvesztését bi-
zonyítják 1945 után.

A testvértelepülési kapcsolat jubileuma
alkalmából ünnepi közgyûlést is tartottak,
ott jelentette be dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester, hogy Bátaszék önkormányzata
500 ezer forintot adományoz a nagysallói
tájház épülésére-szépülésére. Ennek át-
adására is sor került az ünnepi alkalmon.
Marian Kotora, Nagysalló polgármestere
köszönetének adott hangot, majd a 70 év-
vel ezelõtti kitelepítésrõl beszélt, annak ha-
tásáról, mely a mai napig érezhetõ. 

Az alkalom fényét hagyományõrzõ kó-
rusok elõadása emelte. Kun Ferenc a Rá-
kóczi Szövetség képviseletében, Fazekas
Szilárd pedig Gyergyóditró alpolgármes-
tereként köszöntötte a megjelenteket. 

Fõhajtással emlékeztek a városba érke-
zõ nagysallói vendégek is a felvidékiek ki-
telepítésének 70., a reformáció 500. év-
fordulóján Székely Dezsõ egyházszervezõ
tevékenységére, állhatatossággal viselt sor-
sára. A koszorúzáson elhangzott a
nagysallói származású Kulcs Gyula 1947-
ben írt, Magyarországra költözött testvérek
címû verse, majd Kemény Lajos beszélt
Székely Dezsõ református lelkipásztor gyü-
lekezetalapító munkájáról. Az összegyûl-
tek ezt követõen a Református Imaház épü-
letén lévõ emléktáblánál koszorúkat he-
lyeztek el.

Az elsõ napra a bátaszéki kötõdésû
Balázs János zongoramûvész koncertje tet-
te fel a koronát az általános iskola aulájá-
ban. 

A második nap a gasztronómiáról szólt.
Sajtótájékoztatón mutatták be Bátaszék el-
sõ recepteskönyvét. Az Ízek, népek, recep-
tek Bátaszék tûzhelyén címû kiadvány be-
mutatóját nagy érdeklõdés kísérte. 

Ezt követte a Királyi Gasztronómiai Est
a városi sportcsarnokban. Az alkalomra
Bátaszéken élõ népcsoportok, civilek, egye-
sületek, intézmények, önkormányzatok,

testvérvárosok képviselõi és séfek fõzték
meg hagyományos, különleges, egyedi,
kedvenc ételeiket és kínálták vendégeik-
nek. A 800 fõs tömeg ebbõl a hatalmas
ételkínálatából válogathatott, majd egy na-
gyon jó hangulatú bálon táncolhatták le a
bevitt kalóriákat.

Vasárnap az 500 éves reformációt ün-
nepelték: megemlékezést tartottak a refor-
mátus temetõben, majd ezt követte a refor-
mátus istentisztelet, délután pedig családi
programokkal várták a felnõtteket és gye-
rekeket az általános iskola aulájában.

Három napig ünnepeltek 
három jubileumot Bátaszéken

A szép, reprezentatív kiadvány tartalma
nem a megszokott, hagyományos re-
ceptgyûjtemény, hanem egyrészrõl be-
pillantást ad Bátaszék gasztronómiai sok-
színûségébe, másrészt pedig látnivalóit,
turisztikai lehetõségeit is bemutatja. 
A könyv 19 receptet tartalmaz, a város-
ban élõ népcsoportok hagyományos
fogásait, és néhány, a település érték-
tárában is szereplõ különlegességet.

Ízek, nnépek, rreceptek
Bátaszék ttûzhelyén

FFoottóókk:: NNaaggyy ÁÁkkooss
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Kiadja: a TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTársulás. Felelõs kkiadó: Darabos JJózsefné, aa TTETT eelnöke. Szerkesztõ: Hargitai ÉÉva.TETT
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Hírlap Megjelenik Bátaszék, BBátaapáti, CCikó, FFeked, MMórágy, MMõcsény, ÓÓfalu, VVéménd ttelepüléseken. 

MÓRÁGY Méltóképpen ünne-
pelték meg idén is Mórágyon
az Idõsek napját. Mint azt
Glöckner Henrik polgármester
elmondta, az Összefogás 
Mórágyért Egyesület, a telepü-
lési és a német nemzetiségi ön-
kormányzat együtt szervezte
meg a rendezvényt. Az alka-
lom különlegessége volt, hogy a
falu százéves lakóját is köszön-
hették. Müller Péternét virág-
gal és egy nagy tortával lepték
meg, amelyet a vendégekkel
együtt fogyasztottak el. Juliska
néni egyébként jó egészségnek
örvend, és jól érezte magát az
ünnepségen, meg is ígérte,
hogy jövõre is ott lesz. 

A szépkorúak köszöntésé-
re a megvendégelés mellett
szórakoztató programot is szer-
veztek: Leblanc Gyõzõ és Tóth
Éva adott zenés mûsort, majd a
vacsora alatt Kruth Gábor har-
monikajátékával gondoskodott
a kellemes hangulatról. A kul-
túrházban megtartott rendez-
vényen mintegy 60 idõs embert
láttak vendégül. 

CIKÓ Nagy munka zajlik Cikón mostaná-
ban. Mint azt Haures Csaba polgármester
elmondta, a település több utcáján is felújít-
ják a burkolatokat. Erre a célra fordítják a
TETT támogatásból fennmaradt 7 millió fo-
rintot, de az összeget az önkormányzatnak

ki kell egészítenie, hogy el tudják végezni a
legszükségesebb beavatkozásokat.

Az így kapott keretbõl a Mikes utca egy
szakaszán leaszfaltozzák a betonburkola-
tot, a Perczel utcában az iskola mellett hely-
reállítják az útpadkát, a Hársfa utcában

két helyen lecserélték a burkolatot, a Petõ-
fi utca egy szakaszát pedig újjáépítik. To-
vábbá még idén megvalósul majd az
Arany János utca burkolatának aszfaltozá-
sa a bolt és a mûvelõdési ház közötti sza-
kaszon.

TTTTööööbbbbbbbb  uuuuttttccccáááábbbbaaaannnn  iiiissss  ffffeeeellllúúúújjjj íííí ttttáááássssiiii   mmmmuuuunnnnkkkkáááákkkk  zzzzaaaajjjj lllloooottttttttaaaakkkk

A falu százéves lakóját 
is köszöntötték az Idõsek napján

FOTÓ: HALÁSZ EMÕKE


