
2011. május 27-én TETT-re KÉSZ NAP volt Bátaapátiban. Ezen a napon 
a Lakossági Ellenőrző Csoport ellenőrzéseiről tartottam tájékoztatót a 
TETT hét települése jelentős számban megjelent küldötteinek. A 
beszámoló témái: Ellenőrzéseink időpontjai, ellenőrök; A szállítmányok 
ellenőrzési módja; Az ellenőrzések eredményei; Összegzés. Az elmúlt 
évben hat alkalommal volt ellenőrzés. 2010. június, július és 
szeptemberben; majd 2011. március, április, májusban. Biztosan feltűnt, 
hogy a szeptemberi és márciusi ellenőrzés között öt hónap telt el. Ez 
azért történt, mert a felszíni tároló kapacitása 3000 hordó, és már kb. 
2300 db körüli hordót szállítottak be. A paksi atomerőmű szüneteltette a 
beszállítást. A hat alkalom ellenőrei: Darabos Orsolya, Sári József, 
Snellenpergerné Vódli Anikó – Bátaapáti; Péter József – Bátaszék; Csibi 
Gergely – Véménd; Teleki Jánosné, Horváth Mónika – Mőcsény; Bíró 
János, Bíró Bernát – Cikó; Juhászné Nagy Katalin, Kardos Zsuzsanna –
Mórágy.

A szállítmányok ellenőrzése így történik:

Az ellenőrök feljegyzik a hord keretekben levő hordók azonosító 
számát. (négy hord keret, és egy hord keretben négy hordó érkezik 
egyszerre) A hordónként mért felületi dózisteljesítmények közül a 
legnagyobbat rögzítik. Végül megmérik a szállító jármű oldalán a 
maximális felületi dózisteljesítményt.

Az ellenőrzések eredményei:

Az ellenőrzött hordók azonosító száma minden esetben megegyezett. A 
hord keretekben a hordónként mért felületi dózisteljesítmény értéke az 
összes mérésnél a megengedett határérték kb. század része volt. A 
szállítójármű oldalán mért maximális felületi dózisteljesítmény 
határértéke is minden mérésnél messze alulmaradt a megengedettnek.

Összegzés:

Az ellenőrök minden esetben pontosan, megbízhatóan, felelősséggel 
végezték munkájukat. A mért értékek sokkal kisebbek voltak a 
megengedettnél. A települések lakói számára megnyugtatóak lehetnek 
a mérési eredmények.

Kardos Zsuzsanna
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Kedves Mórágyiak!

2011. augusztus 5-6-án VII. alkalommal kerül megrendezésre a Mórágyi 
Sörnap. Bevalljuk, hogy amikor 2005-ben először rendeztük meg a Sörnapot, 
nem sejtettük, hogy hagyományt teremtünk. A visszajelzések azt mutatják—
és mi is úgy gondoljuk—hogy a község és környéke megszerette ezt a 
rendezvényt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a megszokott programok 
mellett minden évben újdonsággal színesítjük palettánkat. Ez az a nap, 
amely közelebb hozza egymáshoz a falu lakosait és talán hazahívja az 
elszármazottakat is. Programjainkat igyekszünk úgy alakítani, hogy azok 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt felhőtlen szórakozást nyújtsanak. Büszkék 
vagyunk arra, hogy minden évben egy ismert hazai énekest láthatunk 
vendégül. Járt már nálunk Csepregi Éva, Kovács Kati, Szűcs Judith, valamint 
Szandi. Idén a nagysikerű Dolly Roll együttesnek tapsolhat a Sörnap 
közönsége. 

KÖZELEG MÓRÁGY NAPJA!

MÓRÁGYI HÍRLEVÉL

VÁLTOZATOS PROGRAMOK

Ízelítő a programokból:

2011. augusztus 5. péntek (Művelődési Ház nagyterme)

17:30 órakor Fotó –és népviseleti kiállítás megnyitója

18 órakor várdombi színjátszók előadása

Belépő: 200 Ft

21 órától 03 óráig RETRO DISCO a sörsátorban
Hangulatfelelős: DJ. CSORDÁS

Belépő: 500 Ft

2011. augusztus 6. szombat (Sörsátor, Mórágyi SE sportpálya)

10 órakor a rendezvény megnyitása

10:30 órától Parlament válogatott—szponzor csapat futballmérkőzés
a Mórágyi SE Sportpályáján

10 órától 16 óráig a rendezvény területén Teleház üzemel

10 órától kreatív programok, sógyurmázás, babakészítés, gyöngyfűzés, 
színezés-rajzolás, tesztlap kitöltés, szamaragolás, mesekuckó

LÉGVÁR, TRAMBULIN, GOKART, SZUMÓ (felnőtteknek, jelentkezők 
részére verseny)

10 órától külső programok:

Tűzoltóautó és felszerelés
Légpuska lövészet (délelőtt gyerek, délután felnőtt verseny)
Tisztánlátás, jóslás (infó: www.aranycsillag7.hu)
Svédmasszázs (előjegyzés a 30/303-88-48-as telefonszámon)
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Arcfestés

11:30 órától lecsófőző verseny
Regisztráció és információ a 30/472-61-73-as telefonszámon

13 órakor eredményhirdetések (főzőverseny, futball, szumó, lövészet)

13:30 órakor habparty gyerekeknek

14:30 órakor szórakoztató műsor a sörsátor színpadán

Fellépnek:

Beavis zenekar
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Bátaszéki Magic Dance Club
Dajka Diána modern táncos
Attalai Ugrókötél Csoport

Szabó Zsófia és Dajka Diána modern táncosok
Simon Ferenc és párja
Balogh Máté énekes

Vaskúti Írtánccsoport
Boldogh Péter bűvész
Bajmoki Magic Dance

17 órától kapunyitás a sörsátor esti programjához
Belépő: 700 Ft, általános iskolai diákigazolvánnyal 400 Ft

18 órakor fellép a DOLLY ROLL együttes

19:30 órától karaoke party

21 órától 03 óráig zenél a WELCOME zenekar

23 órakor látványos tűzijáték

átadtam helyem leült a néni
és megszületett bennem már a dal

a Bogár otthon az égboltot nézi
s drága mama sütihez szilvát aszal

de szűk a tér alig kapaszkodok
a mobilom csöng épp a mama hív

hozzájuk így is nagyon közel vagyok
most nem veszem fel hazáig lát a szív

HORVÁTH TIVADAR: ÚTI ÉLMÉNY
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átadtam helyem az idős néni leült
hát jó gyerek voltam megint tudom
a gépezetbe homokszem nem került

csupasz heringekként álltunk a buszon

szorító érzés ha kevés a hely
főleg ha megérik benned a dal

felhabzik gyomromban a reggeli tej
s mindent de mindent egy zöld függöny takar



TIOP-1.1.1-07/1-2008-0600

„A pedagógiai módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése a Mórágyi 
Általános Iskola és Óvodában” 

Mórágy Község Önkormányzata a 2007. december 18-án 
meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP
-1.1.1/07/1. kódszámú pályázaton 7.263000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A Projekt az Európai 
Unió 85%-os támogatásával, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 25%-os társfinanszírozásával valósult meg 
2010. december 15 – 2011. április 15. időszakban.

A projekt alapvető célja volt, hogy iskoláink számára 
egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítsunk, 
amely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás 
fejlesztéséhez. A projekt keretében a Mórágyi Iskola 
feladatellátási helyre 4 db tantermi csomagot (amely áll 1 db 
SMART Board SB685 kézzel és speciális tollal irányítható 
digitális táblából, 1 db multimédia futtatására alkalmas 
notebookból és 1 db projektorból); 4 db iskolai PC csomagot 
(amely 1 db számítógépet és 1 db 17’ monitort tartalmaz);1 
db alkalmazás szervert szoftverrel együtt és 1 db WIFI 
csomagot.

A projekt keretében 10 órás felhasználói szintű képzést 
biztosítottunk a pedagógusok számára, melynek célja a 
feladatellátási helyeken beüzemeltetett eszközök 
használatának a bemutatása volt. Pedagógusok és gyerekek 

MÓRÁGYI HÍRLEVÉL
Mórágy és Kismórágy 
tájékoztató kiadványa

Kiadja: Mórágy Község 
Önkormányzata

7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.

Felelős kiadó:
Glöckner Henrik 

polgármester

Szerkesztő:
Mucska Melinda, 

Lieszkovszky Tamás
E-mail: 

moragyihirlevel@gmail.com

Tisztelt Mórágyiak!

Mint arról már értesültek, az idei alkalommal 7. alkalommal kerül 
megrendezésre a Mórágyi Sörnap, melyre szeretettel invitálunk 
mindenkit. Ez a rendezvény évről-évre bátrabb és nagyobb feladat. Egy 
ilyen rendezvény megvalósítása csak sok-sok segítséggel és összefogással 
valósulhat meg, melyhez hisszük, hogy meg is van bennünk az akarat és a 
képesség. Az utóbbi időben sok helyről hallottuk, hogy szeretnének 
segíteni a rendezvény megvalósításában. Ezen felhívással a segítő 
szándékú lakosok támogatásához szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy 
milyen módon járulhatnak hozzá a rendezvény sikeréhez. Szívesen 
fogadjuk házi vagy bolti süteményeket, italokat a vendégek fogadásához, 
valamint pénzbeli hozzájárulást.

Aki szeretne segíteni, a felajánlásokat a 2011. augusztus 6-án a rendezvény 
napján teheti meg.

Köszönettel: szervezők

FELHÍVÁS

GÓLYAHÍRGÓLYAHÍRGÓLYAHÍR

Csillagocska édes, ki ölembe estél,
Alig merem hinni, hogy az enyém lettél.

Aludtam egy éjjel, és arra riadtam,
Hogy a kis bölcsőből fény ömlik patakban.
Udvarra futottam, hogy mindenkit hívjak,
Nézzétek a bölcsőt, nem gyerek az, csillag!

Hitetlenül jöttek, s álmélkodtak váltig,
Az egyik megölelt, megcsókolt a másik.
És a nagy ünnepség soká nem ért véget,
A kis bölcső körül, hol csillagom égett.

Ez évben a kertben nem volt nyoma dérnek,
Nem hullott a jószág, kövér fürtök értek.

Hálálkodni jöttek, s én zsémbeltem jócskán,
Hagyjátok aludni az én csillagocskám!

Fényt áraszt a teste, a szeme csupa fény,
S én kacagok, sírok, az enyém, az enyém!

Gratulálunk a 2011. első félévben 
született gyermekekhez!

Győrffy Huba (2011. 01. 19.)
Eppel Cecília Hermina (2011. 03. 26.)

Horváth Janka (2011. 07. 01.)
Franek Kincső (2011. 07. 11.)

HÍREK AZ ISKOLA HÁZA TÁJÁRÓL


