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Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ki olvassa falunk újságját. Ebben az
első számban az előző évet, az eltelt
időszakot szeretnénk összefoglalni, a
falunkban történt események alapján.
Szeretnénk rendszeresen- kéthavonta- megjelenni, és tájékoztatni
mindenkit
a
nálunk
történő
eseményekről ezzel is egy kicsit nyitottabbá téve szervezeteinket, önkormányzatunkat.
Már régóta szerettünk volna egy
olyan fórumot megvalósítani, mely a
falu mindennapi életével foglalkozik,
nemrég jöttünk rá, hogy az újság a legmegfelelőbb erre a célra.
Szeretnénk elérni azt, hogy
mindenki tájékozódni tudjon a falu
dolgaival kapcsolatban, reméljük ehhez
segítséget fog nyújtani a Bátaapáti
Hírmondó.
Jó olvasást kívánunk ehhez és az ezt
követő számokhoz is.
Tisztelettel:
A
Szerkesztők

Kiadja: Bátaapáti Község Önkormányzata
Szerkesztő: Győrfi Noémi
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Aszfaltozott útjaink, térkövezett járdáink
A minap édesanyámmal beszélgettem, amikor szóbakerült valahogy az utcánk, hogy milyen volt
kiskoromban. Amikor járni tanultam
akkora gödrök voltak rajt, hogy elestem bennük. Ez nem is volt olyan
régen, s mégis ha most körülnézek,
előszednénk a régi képeket rá se ismernénk. Nem csak a mi utcánkra,
de az egész falura se. Nyoma sincs a
gödröcskéknek, sőt a rossz járhatatlan utaknak se, ellenkezőleg kitűnő
minőségű utakat és járdákat használunk. S nem csak manapság mi már
akkor aszfaltozott úton jártunk a mikor a környező települések még csak
álmodoztak róla. Hogy is került ez
szóba?
Az előző évben újra felújításra
kerültek útjaink és járdáink.
Hogy miből lehetett ezt megvalósítani?
Mint köztudott az utak felújítása sok pénzbe kerül, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be,
melyen 13, 5 millió forintot nyert.
De ez az összeg önmagában nem
volt elég, így bizonyos mennyiségű
önerőre is szükség volt.
A beruházás nem készült el
teljes mértékben a rossz időjárás miatt az előző évben, így idén folytatódik
a
következő
részekkel:
Hüvösvölgy és a Deák utca, alsó és
felső szakaszával. Viszont elkészült
a Kossuth, a Táncsics, az Ady és a
Dózsa utca is, melyet már mindenki
szívesen használ.
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Az utcákkal párhuzamosan szépülnek járdáink is, melyek teljesen
önerőből készülnek, készültek.

Felújított Kossuth utca

Ady utca alsó része felújítva

Petőfi utca
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Épülünk, Szépülünk
Mindannyian látjuk, hogy épülnek, átalakulnak középületeink. Erről a témáról és megvalósításukról Krachun Szilárd polgármester úrral beszélgettem.
Honnan és mikor jött az ötlet az Aponyi kúria felújítására?
Az önkormányzat 1998- ban vásárolta meg az épületet az addigi tulajdonosától, már akkor gondolkodóba estünk a felújítással kapcsolatban. Végül a testület úgy döntött, hogy panzióként üzemeltetnénk, így ennek megfelelően készítettük el a felújítási tervezetet 1999- ben. A terv alapján kihasználásra kerülnének a pincék is, az egyikben borozó üzemelne, míg a másikban tekepálya kerülne kialakításra.
A felújításra szánt összeget hogyan teremtették elő? Az épület műemlék
jellegéből gondolom ez nem kis pénzt jelent?
Már 2000- ben elkezdtünk pályázni a régi kastélyépületek felújítására kiírt
Európai Uniós Orfeusz pályázaton, de több sikertelen próbálkozás után csak
2004- ben került elfogadásra az általunk benyújtott tervezet. Ennek 90% vissza
nem térítendő összeg, s végül is mennyiről van szó, mintegy 170 millió forintról
melyből teljes egészében felújításra kerül az Aponyi kúria.
Mikor tudták megkezdeni a munkálatokat, hol tartanak ma és mikorra várható a befejezésük?
A támogatási szerződést 2004 júniusában írtuk alá, mégis a papírmunkák
töménytelen mennyisége miatt a felújítás 2005 őszén kezdődhetett csak el, az
ALISCA BAU Építő Kft kivitelezésében. A cég alkalmazásában több Bátaapáti
lakos is dolgozik. A munkálatok befejezése előreláthatólag az idei nyárra várhatók.
A kúriával párhuzamosan más munkák is folynak a faluban, gondolok itt a
Községháza átalakítására és az orvosi rendelő építésére. Miért van ezekre
szükség?
Mikor elhatároztuk az önkormányzat felújítását szükségessé vált az orvosi
rendelés más épületbe helyezése, így
keresnünk kellett egy olyan helyet mely a
falu központjában van és a parkolási
lehetőség is megoldható. Így került a választás az úgynevezett csarnokhíd
melletti területre. Régen itt állt a
tejcsarnok innen ered a neve is, melyre
még az idősebbek emlékezhetnek. Az
épületet megpróbáltuk úgy kialakítani,
hogy a védőnőnek, a doktor úrnak és egy
fogorvosnak is tudjunk kényelmesen helyet biztosítani. A fogorvosi rendelést
szintén Mórággyal közösen próbálunk megoldani, mint az orvosit.
Miért van szükség a mi kis településünknek ekkora községházára? Talán
azért, mert Bátaapáti nem a hétköznapi kis 450 fős települések életét éli. A hulBátaapáti Hírmondó
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ladéktárolóval kapcsolatban nagyon sok ember megfordul az önkormányzatnál,
ez sok plusz munkával is jár. Például új falurendezési tervet kellett készítenünk,
melyen már a leendő hulladéktároló is szerepel. Hogy minden feladatnak meg
tudjunk felelni és az ügyfélfogadást
kultúráltabbá tegyük, ezért döntöttünk az
átalakítás mellett. Kialakításra kerül egy
jegyzői iroda, egy új polgármesteri iroda,
ügyintézők számára is nagyobb hely lesz,
sőt kialakításra kerül egy nagyobb
tanácskozóterem.
Mikorra
várható
a
munkák
befejezése?
Az orvosi rendelő a nyár folyamán fog elkészülni. A polgármesteri hivatal
átalakítása csak akkor fejeződhet be, ha az orvosi rendelőbe lehetővé válik a beköltözés.

Apáti találkozó
Idén, is mint már sok éve megrendezésre kerül az Apáti nevű települések
találkozója Jászapátiban. S ezzel visszatérünk a kiindulási ponthoz, mert innen
indult el először a találkozó. Igaz az elsőn 1998- ban még csak a képviselők
vettek részt. Azóta nagyon sok változáson ment keresztül az Apáti nevű települések találkozója, talán a legfontosabb ilyen változás a kezdeti vadidegen emberektől elindulva mára már ismeretségek, barátságok kötődtek, s talán
mindannyian rájöttünk minket ez a kötelék különít el Magyarország többi falujától, városától, ez fon minket össze bennünket egységgé.
Június utolsó hétvégéinek valamelyikén kerül megrendezésre a Jászapátiban tartandó összejövetel.

Bátaapáti Hírmondó
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Óvodai események
Január elejétől február végéig
zajlott a kiscsoportosok beszoktatása
az oviba. Így két nagycsoportossal,
hét középsőssel és tizenhárom kiscsoportossal büszkélkedhet a falunk.
Ha belegondolunk ez egy nagy szám
a falunk létszámához és a mai világhoz viszonyítva. Most érjük meg azt
az időszakot, amikor sorra bezárnak,
összevonódnak a falusi, kisvárosi
óvodák. Fontos, hogy nálunk a gyerekek helyben járhatnak óvodába, és
nem kell utazniuk, mint mondjuk
egy pár környező településen.
A mi kis óvodánkról Krachun
Szilárdnéval beszélgettem, aki az
intézmény vezetője és vezető óvónő
is egyben.
Az óvoda felszereltsége még
így a rossz idő esetén is nyújt elég
elfoglaltságot a gyerekeknek, gondolok itt a sok játékra, készségfejlesztőre, bordásfalra, trambulinra és
még a sok lehetőségre mivel le tudják magukat foglalni a gyerekek.
A mindennapi programban
sok kötetlen foglalkozás szerepel a
gyerekek szintjéhez mérten, ezen
kívül minden nap van mese-, versfoglalkozás. Környezetismeret téma
köré épül a többi tárgy. Például most
jön a tavasz, akkor a mese, énekzene, rajz is ezt tükrözi. Matematikafoglalkozás is szerepel a foglalkozások között, de persze csak a középső- és nagycsoportosoknak. A
testnevelés foglalkozásokat, most és
az előző évben itt az oviban, a
nagyteremben tartottuk, mert elfértünk, és a gyerekek sokkal maga-
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biztosabban mozogtak, mint a tornateremben.
Egy héten egyszer tartanak
szervezett körülmények között ábrázolás és kézimunka foglalkozást, de
a gyerekek a rajzolósarokban minden nap szabadon gyurmázhatnak,
festhetnek, rajzolhatnak.
„Az óvodai nevelés alapja a
játék, a játék minőségére kell gondot
fordítani. Cél a három év során olyan
szintre fejlődjenek a gyerekek, hogy
megfeleljenek az iskolaérettség kritériumainak. A mozgás, a játék az
alapja mindennek. Jól felszerelt az
óvodánk, a képviselőtestület mindent
biztosít.” /Krachun Szilárdné/
Tavai év folyamán nyertek a
Dél- Tolna Szövetség Bátaszéki pályázatán, abból az udvaron kerül
megvalósításra egy mókuskerék, és
egy labdajáték a poly- ball a gyerekek szerintem ezeket az új játékokat
is hamar birtokba veszik majd.
Az óvodában jelenleg két
óvónő és egy dajka dolgozik. A
konyhán két szakácsnő és egy élelmezésvezető rész munkaidőben. Az
óvoda konyhája étkezteti az iskolásokat, a hivatal és az Euróbor dolgozóit.
Már megrendezésre került a
farsangi báljuk, melyen a gyerekek
nagyszámban beöltöztek, és nagyon
jól érezték magukat. A jó hangulathoz hozzájárult Federico és Bonifác.
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Óvodás farsang képekben

Federico és Bonifác
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Iskolás farsang képekben
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Általános iskolai hírek
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót, aki kézbe veszi az induló
lap első példányát. Reményeim szerint egy olyan kiadvány indult most útjára,
amely lehetőséget teremt arra, hogy az iskolához kapcsolódó hírek valamennyi
Bátaapáti lakos számára eljussanak, segítve ezzel intézményünk munkájának,
diákjaink iskolai életének jobb megismerését.
Rendszeresen szeretnék Önöknek beszámolni az újság két megjelenése
közti időszakban az intézményünkben történt, illetve ezzel kapcsolatos
eseményekről.
Február elején tartottuk a félévzáró tantestületi értekezletünket. Ezen a
délelőttön összegeztük az első öt hónapban végzett oktató-nevelő munkánk
eredményeit. Kiemeltük a sikereket, de beszéltünk a fejlesztésre szoruló
területekről is.
A statisztikai adatok tükrében is áttekintettük a tanulmányi munka
eredményeit. A tanórai differenciálás, az egyéni felzárkóztató foglalkozások
segítik a gyerekeket a legnagyobb kudarc, a bukás elkerülésében. Az
eredmények kézzelfoghatók, minden tanulónk teljesítette a félévi
követelményeket.
Nagyon sok jó eredményt elérő diákunk van. Az osztályzattal értékelt
tizenegy 3. és 4. osztályos közül – az 1-2. évfolyamosok szöveges értékelést
visznek haza – az egy kitűnő mellett még nyolc kisgyerek ért el négy egésznél
jobb tanulmányi eredményt, aminek elérésében a készségtárgyak osztályzatai
jelentős szerepet játszottak.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,22, készségtárgyak nélkül 3,88, ami
kellemes meglepetés volt számunkra és minden eddigi eredményt felülmúl.
Ennek megtartásához, az eddigieknél nagyobb szorgalomra lesz szükség
tanulóink nagy részénél az év hátralevő részében.
A félév során öt országos tanulmányi, valamint három országos és két
megyei művészeti versenyen vettek részt diákjaink a sportversenyek mellett.
Tanulóink 43%-a, 9 fő szerepelt ezeken a megmérettetéseken. A lezárult
versenyek mindegyikén sikeresen szerepeltek gyerekeink, volt ahonnan több
helyezéssel tértünk haza.
Díjazott tanulóink:

Hofstetter István
A „Szekszárdi szüret” című megyei rajzpályázatán díjazott.

Schafer Attila
Az Apáczai Kiadó országos fogalmazás pályázatán VI. helyezett.

Tornóczky Áron
Az Apáczai Kiadó országos fogalmazás pályázatán III. helyezett.
Bátaapáti Hírmondó
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Az Apáczai Kiadó országos rajzpályázatán IV. helyezett.
A Pálfa- Sárszentlőrinci Általános Iskola megyei rajzpályázatán I.
helyezett.
A Kisiskolák Tolna Megyei Szövetsége (KTMSZ) mezei futóversenyén
IV. helyezett.
Tornóczky Sára

Az Apáczai Kiadó országos rajzpályázatán IV. helyezett.
Országos meseillusztrációs pályázat Wass Albert műveihez: elismerő
oklevéllel jutalmazták.
KTMSZ mezei futóversenyén II. helyezett.
Utasi Leila

KTMSZ mezei futóversenyén IV. helyezett.
Március 04-én, szombaton volt az iskolai jelmezes karnevál.
Hagyományaink szerint e rendezvény fő szervezője a Szülői Munkaközösség.
A program az alsó tagozatos német táncosok bemutatójával indult, ami
nagy sikert aratott. Most is, mint évek óta, nagyon sok gyermek öltött magára
jelmezt. A nézők önfeledten csodálhatták az ötletes alkotásokat, melyeket
bemutattak a felvonulók. Legnagyobb gondban a jelmezesek láttán talán a zsűri
volt. Vajon hogy lehet ennyi jó közül a mégjobbakat, a legötletesebbeket
kiválasztani. Lelkiismeretfurdalástól nem kellett tartaniuk, hiszen az öt díjazott
mellett, minden beöltözött kisgyerek ajándékban részesült.
Buci bohóc hangulatfokozó produkciója közben sokan a büfét is
meglátogatták, ahol a finom sütemények, szendvics és üdítő mellett a szülők
által készített álarcokat és konfettit is lehetett vásárolni.
A tombolasorsolás egy külön élmény volt. A kedvező árnak köszönhetően
sokan vásároltak sorsjegyet. A rengeteg felajánlott tárgy és torta miatt pedig
számos diákunk gazdagodott nyereménnyel. Öröm volt látni a boldogságtól
csillogó gyerekszemeket, amikor a nyertesek átvették nyereményeiket.
Ezúton köszönöm a szülőknek, támogatóinknak, pedagógusoknak és
valamennyi közreműködőnek, hogy munkával, felajánlással segítették a jól
sikerült rendezvény megszervezését, melynek bevételét éves kirándulásunkra
fordítjuk.
Tornóczky Gábor igazgató

Bátaapáti Hírmondó
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Nyugdíjas klub
Idei programjuk ugyanolyan intenzitással folytatódott, mint ahogy a tavai
abbamaradt. Már januárban megtartották az új vezetőségi tagok választását, ahol
vezetőnek Heberling Hernriknét, helyettesének Nagy Jánosnét, pénztárosnak
Hoffercsik Jánosnét, helyettesének Darabos Józsefnét választotta a tagság.
A farsangi báljuk is már megrendezésre került a klubban február tizenegyedikén. Beöltözöttek felvonulása és tombolasorsolás színesítette az estét, sőt díjazásra is sor került a jelmezesek között. Meghívást kaptak a pártoló tagok is. Jó
hangulatban telt az este, ahogy ezt a képek is bizonyítják.
Megkezdte idei fellépéseit az énekkar, eleget téve a Szekszárdon megrendezésre kerülő jótékonysági estre való felkérésnek. Az utazás lehetőségét az önkormányzat tette lehetővé busz biztosításával.
A márciusi hónap mozgalmasnak ígérkezik a klubtagok életében. Nőnap
alkalmából bált és vacsorát rendeznek. Vendégül látják a Bátaszéki nyugdíjas
klub tagjait, akiknél ők vendégeskedtek az előző év folyamán. Megrendezésre
kerül még az első negyedéves névnapünneplés is, melyen az addig névnapot ünneplőket köszöntik fel.
Terveik között szerepel a nyárra egy Keszthelyi és egy Majsai kirándulás.
A jó idő beköszöntével főzéseket, sütéseket terveznek és szeretnék tovább
ápolni a kapcsolatukat a Nő klubbal.

Bátaapáti Hírmondó
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Nő klub
Asszonyok, lányok közösen
már három éve szerveznek maguknak különböző kirándulásokat, rendezvényeket a kikapcsolódás jegyében, hogy egy kicsit félretehessék a
mindennapi gondokat, feladatokat.
Ezeknek szervezéséről, lebonyolításáról, és a jövőbeni tervekről
Schnellenpergerné Vódli Anikóval
beszélgettem, aki egyben a Nő klub
elnöke is.
Minden hónapban egyszer
tartanak klubfoglalkozásokat, ahol
beszélgetnek, társasjátékoznak, kikapcsolódnak. Negyedévente megünneplik a névnapokat, hol minden
névnapját ünneplőnek kisebb ajándékkal kedveskednek. Döntéseiket a
fontosabb kérdésekben közösen hozzák. Félévre kerülnek előre megbeszélésre a programok, melyek között
a következő időszakra találkozhatunk színházlátogatással, erdei gyalogtúrával, április hónapban, pedig
húsvéti előkészületekkel.
A színházlátogatások mindig
nagy népszerűségnek örvendenek.
Megnézték már többek között a
Twist Olivért a Pécsi Nemzeti Színházban, most márciusban a Csárdáskirálynőre készülnek Budapestre.
Voltak olyan előadások is, melyre a
férjükkel együtt mehettek a klubtagok, vagy a Nyugdíjas klubbal közösen kerültek megszervezésre.
Idei évben is tovább folytatódik a takarékossági játék a klubtagok
között. Tervezik továbbra is a Nyugdíjas klubbal való kapcsolattartást,
együttes főzéseket.
Bátaapáti Hírmondó

Tagdíjaikból- mit havonta fizetnek-, és az önkormányzati támogatásokból fedezik a programokat. A
befojt összegből, igyekeznek a klub
bővítésére is fordítani, szekrényeket,
poharakat, játékokat, kiegészítőket
vásárolnak. Az idei évben is további
bővítéseket terveznek. Fontosnak
tartják a költségvetésük oly módon
történő megtervezését, hogy mindig
maradjon tartalék a következő évre.
A klub mindennapi életét teszi
színesebbé a faliújság, melynek felelőse Tornóczky Gáborné. Mindig
frissíti, új képekkel, hírekkel látja el
a hirdetőfelületet.
Február 25. én már megrendezésre került a farsangi bulijuk, ahol
sok tag beöltözött, és tombolasorsolás színesítette az amúgy is jó hangulatban zajló estét.

Farsangi esküvő
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Aranyfácán
A tánccsoport jövőjéről és az
előző évi tevékenységéről Darabos
Józsefnéval beszélgettem, aki megalapítója és egyben vezetője is a
tánccsoportnak.
Elmondása szerint 1998- ban
alakult az Aranyfácán néptánc
együttes Tóth Ildikó művészeti vezetővel, majd a következő években
Barabásné Fábián Elvira töltötte be
ezt a szerepet, jelenleg pedig Farkas
Tibor. A tánccsoport mára 20 fővel
működik.
Nagy átalakuláson ment keresztül az Aranyfácán az előző években. A régi alapító tagok sorra elhagyták a csoportot, mivel a továbbtanulás, a házasélet mellet már
nem tudtak időt és energiát szentelni
a táncnak. Ezzel lehetőséget adtak a
mindig csak ″utánpótlásnak″ nevezett ″kicsiknek″, hogy megmutassák
már nem kicsik, és megállják a helyüket.
Erről bizonyságot is adtak az
előző év folyamán az itthoni és vidéki fellépések alkalmával. Szerepeltek Závodon, Kismányokon,
Kisbárapátiban, Mőcsényben, az itthon megrendezésre kerülő augusztus
huszadikai. Szent István ünnepen, a
március tizenötödikei megemlékezésen és a már hagyománnyá lett szüreti felvonuláson.
Minden héten próbát tartanak,
melyet Farkas Tibor, számukra csak
Tibi vezet, aki már három éve van a
tánccsoportnál, mint művészeti vezető. Fellépések előtt ezek a próbák
besűrűsödnek és heti két-három alkalmat tesznek ki. Az előző évben a
Bátaapáti Hírmondó

táncpróbák sorát énektanárnő színesítette ki a lányok hangjával foglalkozott és betanított nekik egy lányjátékot.
A tánccsoport a ruhákra és a
különböző költségekre az Önkormányzattól, az Erdei alapítványtól, a
bátaszéki erdészettől és az Euróbor
Kft- től kap támogatást és szállítási
eszközöket. De sajnos a zenekari
kíséret és más költségek drágasága
miatt a befolyó összeg nem fedezi a
szükségleteket, így az idei évben
több támogatásra számítanak.
A támogatók felsorolásában
végül de nem utolsó sorban meg kell
említeni a szülőket, kik sokban segítik és támogatják a táncosok munkáját.
A művészeti vezető véleménye
alapján a csoport elérte azt a fejlettségi szintet, hogy ősszel minősítőre
mennek majd, ez nagy előrelépést
jelenthet a számukra. Hogy mit is
jelent ez pontosan? A táncosok
kikre joggal büszkék lehetünk szakmai zsűri előtt, mutatják be majd tudásukat, ez nagyban befolyásolja
majd további munkájukat. De addig
is elképzeléseik között szerepel az
egyesületté nyilvánítás elindítása, a
koreográfiák bővítése, a felkéréseknek való elégtétel. Az idei programjukat a Februári Sportbál megnyitásával kezdték, nagy sikerrel.
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Szüreti felvonulás
A falu programját már nyolc
éve gazdagítja a felvonulás, melynek
állandó szervezőjével és lebonyolítójával Darabos Józsefnéval, Anna
nénivel beszélgettem a tavai felvonulásról.
Mára már hagyománnyá vált a
minden évben megrendezésre kerülő
″szőlőnap″, szeptemberben. Állandó
résztvevői a tánccsoport mellet a bírói és jegyzői pár. Az előző évben a
bíróné és bíró szerepét Szentpál
Franciska és Gáspár Tamás töltötte
be. Kikérőjüknek megválasztásra
került a jegyzői pár Schnellenperger
Adrienn és Ungi Béla személyében,
kik idén a hagyományokhoz híven,
bírói párként fognak közreműködni a
felvonuláson.
Az előző évben, is mint mindig
a hintós felvonulást a tánccsoporton
kívül a Nyugdíjas énekkar, és a
Csurgó zenekar kísérte. Az énekkar
az ide illő szüreti dalcsokorral színesíti a menetet.
Mára már jelképpé vált a szüreti harang, melyet két kiválasztott
hordoz a szüret jelképeként a menet
előtt.
A délutáni programot esti bál
követi, melyben a talpalávalót a
Hangulat zenekar húzza.

Bátaapáti Hírmondó
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Aknaszenteléstől napjainkig
A falu határába folyó radioaktív hulladék elhelyezést célzó kutatásról, az
ott folyó munkálatokról, a mindennapi feladatokról Berta Józseffel a
MECSEKÉRC zRt. munkatársával beszélgettem. Az aknaszentelés óta eltelt
időszakot próbáltuk egy kicsit összefoglalni, az az óta elvégzett munkálatokat,
feladatokat, a teleplátogatás lehetőségeit.
2005. február 8.- án volt az aknaszentelés, mikor a szálkai Plébános úr
megáldotta az aknát, és Szent Borbála segítségét kért a bányászok és a föld alatt
dolgozók részére.
A legfontosabb szerintem az, hogy eltelt az első év, kihajtottunk 1100m
vágatot és nem volt komoly balesetünk.
A lejtősaknák elérték az 500-500-es hosszt, a két lejtősakna között kiépítésre került az 1. és 2. összekötő vágat, ezzel megvalósult a föld alatt az áthúzó
légáram. A keleti lejtősaknán megy lefelé a levegő, míg a nyugatin kifelé egy
ventillátortelep segítségével, amit a Ny-i lejtősakna bejárati szakaszán építettünk
be két, légzsilipként működő nagyméretű ajtóval ellátott falazatba. A lejtősaknák hajtásával párhuzamosan 250 m-enkét újabb összekötő vágatokat alakítunk
ki. Ezek célja a megfelelő szellőztetés és az optimális szállítási útvonal biztosítása.
A vágathajtással párhuzamosan, fogásonként történik a vágatpalást és vágathomlok dokumentálása. Ez, mint kutatási tevékenység, folyamatosan történik
a kezdetektől fogva. Ez annyit jelent, hogy robbantás és a kőzet kiszállítása után
lemegy a vájvégre a geológus és a geotechnikus, lefényképezik a vágatpalástot,
a homokot és földtani, tektonikai, geotechnikai, vízföldtani szempontból rögzítik
a látottakat. Összességében ez egy földtani tektonikai képet ad arról, hogy hol,
milyen körülmények között helyezkedik el az alagút a föld alatt. A dokumentálások pontosítják a korábbi években a felszíni fúrások alapján nyert információkat, földtani képet.
A vágathajtási munka – nagy vonalakban összefoglalva - úgy folyik, hogy
100- 120 méterenként magfúrásos előfúrást mélyítünk a tervezett szelvényen
belül. Ebben pakkeres kútvizsgálat történik, ami megmutatja, hogy a lefúrt 100120 méteren milyen vízbeáramlások várhatóak. Ha a beáramlás mértéke nagyobb a megengedettnél, az adott
szakaszon, előinjektálást kell végezni.
Például, ha 50 és 70 méter között a
repedések sok vizet tartalmaznak,
megállunk az adott vágatszakasz előtt és a
vágathomokról 20-22 injektáló lyukkal
ernyőszerűen körülfúrjuk a vágatot a
repedésekbe
cementalapú
injektáló
anyagot préselünk. Eddig a kihajtott 1100
méteren hét alkalommal kellett injektálni.
Bátaapáti Hírmondó
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Az előfúrás maganyagát a geotechnikusok vizsgálják meg és előzetes minősítést adnak a kőzet geotechnikai paramétereiről. Ez alapján határozzuk meg,
hogy milyen vágatbiztosítást kell alkalmaznunk a vizsgált vágathosszon. A
jövesztés (a vágathomlok előre haladása) robbantással történik. A kőzet
kiszállítása után lőttbeton és 2,5 m hosszú kőzethorgonyok beépítésével történik
a biztosítás.
A robbantásnak, a kőzetkímélő robbantásnak kitüntetett szerepe van. Ez
azt jelenti, hogy olyan módon kell kivitelezni a robbantásokat, hogy annak szeizmikus hatása minél kisebb mértékben károsítsa a vágat kőzetkörnyezetét. Ezt
több dologgal lehet befolyásolni: az egyszerre elrobbanó robbanóanyag mennyiségével, a robbantási fokozatok számával, a lyuktelepítéssel. A robbantások hatásának mérésére folyik egy szeizmikai mérési sorozat, aminek kiértékelése
alapján módosítjuk a robbantási technológiánkat. Új fajta robbanóanyag alkalmazása is szóba jöhet.
A föld alatti munkákhoz
komoly
berendezéseket
használunk. A robbantólyukak
illetve a injektáló lyukak fúrását
két fúrókaros, szerelőkosárral
felszerelt
Atlas
Copco
fúrókocsival végezzük. Ennek
irányítástechnikai rendszere garantálja a fúrólyukaknak a pontos
lefúrását.
Ez
a
rendszer
visszakereshetően dokumentálja,
hogy melyik műszakban, melyik
robbantáshoz ki végezte a fúrást, milyen terv alapján és hogyan került az
kivitelezésre.
Nagyon sok vendéget fogadtunk szervezett körülmények között az előző
év folyamán, köztük Bátaapátiakat is. Minden csütörtökön előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség telephely látogatásra, ami föld alatti bejárást is magában foglal. Minden látogatót szívesen várunk, hiszen szívesen és büszkén mutatjuk be mindenkinek a munkánkat.
Most tervezünk egy kiállítást a Ny-i lejtősakna bejárati szakaszán, amelyen tablókon, sok képpel és közérthető szövegekkel mutatjuk be a föld alatti
munkát, illetve az egész projektet.
Úgy gondolom, hogy a telephely, az ott dolgozók beilleszkedtek a község
életébe, jó a kapcsolat alakult ki köztünk. Ezt a továbbra is szeretnénk fenntartani. Jövőre is szeretnénk megrendezni szeptember első vasárnapján a bányásznapot, ahová a község valamennyi lakosát szeretettel invitálunk. Az immár hagyományos TETT-rekész napon is lehetőséget biztosítunk föld alatti látogatásra.
/Berta József/
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