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TETT HÍRLAP
BÁTAAPÁTI – Történelmünkre
visszatekintve számos kiváló egyé-
niség alakja rajzolódhat ki emléke-
zetünkben. Olyan emberek, akik-
nek szerepvállalása példaként
szolgálhat az utókor számára –
emelte ki beszédében Darabos
Józsefné. Bátaapáti polgármeste-
re, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájé-

koztató Társulás (TETT) elnöke no-
vember 1-jén, a hazáért hõsi halált
halt katonák sírjainak felújítása al-
kalmából szervezett ünnepségen
arra is kitért, hogy vannak köztük
ismertebb emberek, de olyanok is,
akiknek nevük kevésbé ivódott be
a köztudatba. Mégis számtalan
kapcsolódási pontot vélhetünk fel-

fedezni közöttük, amelyek közül ki-
emelkedik a hazaszeretet. A II. vi-
lágháborúban Bátaapátiban el-
hunyt vitéz Majoros Kornél fõhad-
nagyra, a 102. gyorsbombázó ez-
red 3. századának korábbi pilótá-
jára, Szûts Károly tizedesre,
Viczián Mihály és Szabó Pál hon-
védekre, valamint két, ismeretlen

bajtársukra emlékeztek a progra-
mon megjelentek. Darabos
Józsefné beszéde végén köszöne-
tet mondott a Honvédelmi Minisz-
térium Hadisírgondozó Hivatalá-
nak, hogy támogatásukkal felújít-
hatták azokat a sírokat, amelyek-
ben e hat kiváló katona nyugszik.

8. OLDAL

Fejet hajtottak a hõsi halált halt katonák elõtt
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Újabb mérföldkõhöz értek 
NRHT Decemberben kezdõdhet a hordók végleges elhelyezése 

Alaaposs  elõkésszzíttõ  munkaa  ffo-
lyik  aa  báttaaaapátti  Nemzzetti  Raa-
dioaakttívhullaadék-ttárolóbaan  aa
deccember  5-eei  ünnepélyess
essemény  miaatttt.  Azzértt  ünnepi
éss  különlegess,  mertt  aakkor
sszzállíttjják  aazz  elssõ,  bettonkontté-
nerbe  önttötttt  hordóegyüttttesstt  aa
ffelsszzín  aalaatttti  ttárolókaamrábaa.  

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – Minden feltétel
adott ahhoz, hogy a technoló-
giai épületbõl elkezdhessük a
hordók leszállítását végleges
helyükre, a gránitba vájt, föld-
alatti tárolókamrába – mondta
el kérdésünkre László Zoltán. A
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló (NRHT) telephelyvezetõ-
je hozzátette, az elsõ betonnal
kiöntött konténert – amelyekbe
minden esetben kilenc hordó
kerül – december 5-én viszik le. 

Az elõzményeket tekintve rá-
világított: a paksi atomerõmû-
bõl tavaly októberben érkezett
meg a háromezredik, kis- és kö-
zepes radioaktivitású hulladé-
kokat tartalmazó hordó, az elõ-
írásoknak megfelelõen ennyit
tárolhattak ideiglenesen a tech-
nológiai épületben. 

A beszállítás szüneteltetésé-
vel azonban nem állt meg a

munka az NRHT-ban, sõt, új ki-
hívások vártak a kollektívára.
Ezek közé tartozott a három-
ezer hordó különbözõ szem-
pontok szerinti csoportosítása,
akárcsak a felszín alatti tevé-
kenységhez tartozó feladatok
és az új eszközök megismerése.
László Zoltán kiemelte, a szük-
séges munkálatokkal elkészült
a beruházó, az NRHT által fon-
tosnak tartott kritikus rendszere-
ket – például füstszivárgást imi-
táltak, a vízbe lúgot öntöttek –
az úgynevezett komplex pró-
bán teher alatt is tesztelték. 

A pozitív eredmények tük-
rében indíthatták el a tényle-

ges próbaüzemet, amely je-
lenleg is tart, a naponta szer-
zett tapasztalatok birtokában
teszik meg észrevételeiket a ki-
vitelezõ felé a lehetõ legjobb
eredmény elérése érdekében.
László Zoltán hangsúlyozta, az
eszközpark és a technológiai
feltételek megléte önmagában
nem elég ahhoz, hogy elkezd-
hessék a felszín alatti tárolást,
a felügyeletet ellátó hatóságok
hozzájárulása is szükséges. E
téren is kedvezõ a kép, hiszen
már az összes engedélyt be-
szerezték. 

A telephelyvezetõ arra is ki-
tért, hogy a hordók elhelyezé-

se bizonyos szempontból nem
jelent új feladatot a szakmai
stábnak, mert a technológiai
épületbe történt beszállítások
mechanizmusát – amelynek
alapvetõ pillére a rend, fegye-
lem és a nukleáris iparágra jel-
lemzõ szigorú szabályok betar-
tása – már elsajátították a kol-
légák. Ezt – néhány új informá-
cióval, feladatkörrel kiegészül-
ve – kell alkalmazzák a felszín
alatti tárolásnál is. 

– Annak ellenére, hogy már
több éve üzemel a bátaapáti te-
lephely, a kiterjedt radiológiai
és környezeti monitoring (vizs-
gálat) nem észlelt semmiféle vál-
tozást a környezetben – víz, le-
vegõ, talaj, növényzet, állatvi-
lág –, amely bizonyítja a kivá-
lasztott technológia életképes-
ségét és az itt dolgozók precizi-
tását, s ebbõl a jövõben sem en-
gedünk – biztosított a vezetõ. 

Azt is megtudtuk tõle, hogy a
leszállítások elkezdésével felsza-
badulnak helyek a technológiai
épületben, így 2013-tól újabb
hordókat fogadhatnak a paksi
atomerõmûbõl, éves szinten
nagyjából 900–1000 darabot. 

Ugyancsak jövõre, két újabb
kamra kialakítása is napirenden
van, amelyekkel várhatóan 2014-
re készülnek el a szakemberek.

A Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelõ Kft. minden programját,
így az NRHT-hoz kapcsolódót
is a nyilvánosság teljes bevoná-
sával, az itt élõkkel együttmû-
ködve valósítja meg. Kiemelt
partner ebben a környezõ hét
település szövetségeként 1997-
ben létrejött Társadalmi Ellen-
õrzõ Tájékoztató Társulás, illet-
ve a Lakossági Ellenõrzõ Cso-
port. A szervezetek szerepvál-
lalását is dicséri az a kiemelke-

dõ lakossági elfogadottság,
amelyet a 2005-ös, 75 száza-
lékos részvétel mellett tartott, 91
százalékos támogatottságot
hozó népszavazás is alátá-
maszt. Az RHK Kft. a felszín
alatti munkák megkezdésétõl
lehetõséget biztosított az érdek-
lõdõknek a folyamat figyelem-
mel kísérésére az elsõ kereszt-
vágatban kialakított bemutató-
teremben, ez idáig több mint
70 ezer látogatót fogadtak. 

A sikeres mûködés egyik alappillére a párbeszéd

László Zoltán: akárcsak az eddigi-
eket, az új feladatok ellátását is
maximális erõbedobással és pre-
cizitással végezzük a tárolóban.
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Szükség van az erõmû bõvítésére
PAKS II. Folyik az engedélybeszerzés, vannak megoldások a finanszírozásra 

A  megújjuló  energiaafforrássok
aarányánaak  emelkedésse  mel-
letttt  aazz  aattomenergiaa  megttaarttjjaa
sszzerepétt  aa  világ  energiaatter-
meléssében.  Azz  elõrejjelzzéssek
sszzerintt  2035-bben  aa  nukleáriss
energiaa  12  sszzázzaalékoss  aaránytt
képvissel  maajjd.  Haazzánkbaan
ebben  aazz  inttervaallumbaan  30
sszzázzaalékoss  energiaaffogyaasszz-
ttáss-nnövekedéss  várhaattó,  aami
sszzüksségessssé  ttesszzi  aa  paakssi
aattomerõmû  bõvíttéssétt.

Vida Tünde

-A paksi atomerõmû bõvítésé-
nek folyamatában meghatáro-
zó a 2009-es országgyûlési dön-
tés, amely 95 százalékos támo-
gatással elõzetes hozzájárulást
adott az elõkészületekhez. A 2011
októberében elfogadott Nemze-
ti Energiastratégia elõirányozta
az új atomblokkok építését és
idén júniusban a miniszterelnök
vezetésével létrejött a Nukleáris
Energia Kormánybizottság – vet-
te számba Baji Csaba azokat a
fontos momentumokat, amelyek
az MVM Paks II. Atomerõmû Fej-
lesztõ Zrt. létrehozásának elõz-
ményei voltak. Az MVM Zrt. el-
nök-vezérigazgatója az új pro-

jekttársaság bemutatkozó sajtó-
tájékoztatóján kiemelte, hogy az
MVM Csoport, mint nemzeti tu-
lajdonú energiatársaság bizto-
sítja a hazai gazdaság és lakos-
ság folyamatos és biztonságos
energiaellátását. Hogy a jövõ-
ben is olcsón, biztonságosan,
nagy mennyiségben elõállítható
energia álljon rendelkezésre,
fontos a paksi atomerõmû bõví-
tése - hangsúlyozta. A nukleáris
energiatermelés terén szerzett ta-
pasztalatokról Hamvas István, a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigaz-
gatója beszélt. Elmondta, hogy
biztonságos, gazdaságos, kör-
nyezetkímélõ, élvezi a társada-
lom bizalmát. 

Az MVM Paks II. Atomerõmû
Fejlesztõ Zrt. a Teller, majd a Lé-
vai projektek megvalósítása után
kilencmilliárd forintos alaptõké-
vel jött létre. Munkájáról Nagy
Sándor vezérigazgató számolt
be. Az elsõdleges cél, hogy az új
blokkok a legszigorúbb biztonsá-
gi elvárásoknak eleget tegyenek,
legyen szó akár külsõ hatásokról,
természeti katasztrófáról. A szó-
ba jöhetõ típusok megfelelnek
ennek az elvárásnak. További
cél, hogy ne prototípus legyen,
hanem már bevált, lehetõleg

nyomott vizes technológia. Ilye-
nek a paksiak és ilyen a világon
mûködõ reaktorok 70 százalé-
ka. A tervezési üzemidõ minden
esetben 60 év.

Nagy Sándor beszámolt ró-
la, hogy a tender mûszaki tar-
talmának, az értékelés metodi-
kájának meghatározásán dol-
goznak. Feladatuk a földtani
kutatási program és környezeti
hatástanulmány elkészítése, a
hálózati csatlakozás megterve-
zése, a finanszírozási koncepció
megalkotása csakúgy, mint a
beruházáshoz tartozó engedé-
lyezési, valamint a tájékoztatá-
si feladatok ellátása. A létesítés
kereteit is meg kell határozniuk.
Ezen azt értik, hogy szóba jöhet
a kulcsrakész szállítás, illetve az,
hogy a segédrendszereket –
beleértve a villamos csatlako-
zást, hûtõvízrendszereket - a
projekttársaság építi ki. Utóbbi
lényegesen nagyobb felkészült-
séget kíván, de nagyobb ará-
nyú részvételt biztosíthat a ha-
zai vállalkozóknak. 

Nagy Sándor azt mondta, az
MVM közgyûlése hagyja jóvá a
tendert, amelynek dokumentáci-
ója rövidesen elkészül. A finan-
szírozásra több megoldás is lé-

tezik, a költségek nagysága az
ajánlatok beérkezésével hatá-
rozható meg pontosan, hangsú-
lyozta a vezérigazgató, hozzáté-
ve, hogy minden potenciális szál-
lító számára fontos, hogy az Eu-
rópai Unió területén juthasson
reaktorlétesítési lehetõséghez,
ami kedvezõen befolyásolhatja
a kivitelezési költségeket.

Az atomerõmû bõvítése kap-
csán öt ajánlatra számítanak. A
koreai fejlesztésû APR 1400
elõnye, hogy olcsón, gyorsan
építhetõ, engedélyezett. A fran-
cia-japán ATMEA1 ebben a
formában még sehol nem mû-
ködik, de jól illeszthetõ a hazai
rendszerbe.  Az AP1000-es for-
radalmi fejlesztés, rövid építé-
si idejû, berendezései a külsõ
körülményeknek kiválóan el-
lenállnak. Az EPR nagy egység-
teljesítményû, alacsonyabb ön-
költségû, ismert technológia és
jól illik a hazai rendszerbe. Ötö-
dik lehetõség egy VVER reak-
tor, az AES-2006, amely ismert
technológia, kellõ hagyomány-
nyal, tudással megalapozva,
szintén jól illeszthetõ a hazai
hálózatba. 

Baji Csaba (balról), Nagy Sándor és Hamvas István az MVM Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. bemutatása alkalmából tartott tájékoztatón



Fejjlesszzttéss  éss  mûködéss.  A  Társsaa-
daalmi  Ellenõrzzõ  Tájjékozzttaattó
Társsulásshozz  (TETT)  ttaarttozzó  hétt
ttelepüléss  –  Báttaaaapátti,
Báttaasszzék,  CCikó,  Feked,  Mór-
ágy,  Mõccssény,  Véménd  –  erre
aa  kétt  ccélraa  haasszználhaattjjaa  ffel  aa
laakosssságsszzám-aarányossaan
nyújjttotttt  évess  ttámogaattásstt,  aame-
lyett  aa  raadioaakttívhullaadék-eelhe-
lyezzéssssel  kaapccssolaattoss  ttájjékozz-
ttaattássi  ffelaadaattokértt  kaapnaak  aa
Közzpontti  Nukleáriss  Pénzzügyi
Alaapból  aa  Raadioaakttív  Hullaadé-
kokaatt  Kezzelõ  Kfftt.  álttaal.  

Vizin Balázs

– Megfontolt, célirányos gazdál-
kodás, az önkormányzat és a
hozzá tartozó intézmények zök-
kenõmentes mûködtetése – utalt
a legfontosabb célkitûzésükre
Darabos Józsefné. Bátaapáti
polgármestere, a TETT elnöke ki-

fejtette, emellett arra törekedtek
az elmúlt egy évben is, hogy mi-
nél több olyan fejlesztést valósít-
sanak meg, amely az itt élõk
komfortérzetét növeli. A szociális
bolt megnyitása régóta dédel-
getett álma volt a falunak. Egy
italboltot és egy konditermet is ki-
alakítottak az üzlet mellett. Foly-
tatták a járdák és az utak felújí-
tását is. A Táncsics utca alatti föld-
út kõburkolatot kapott, hogy
megkíméljék az aszfaltot a sárfel-
hordástól. A temetõben, a hõsi
halottak sírjához utat építettek, és
az emlékhelyek felújítására is sor
került a Honvédelmi Minisztéri-
um Hadisírgondozó Hivatalának
köszönhetõen. A közösségi ház-
nál lévõ sportpályát újraaszfal-
tozták, és új focikapukat, vala-
mint kosárlabdapalánkokat is
vásárolt az önkormányzat. A ka-
tolikus kápolnát és a teleházat is
teljes égészében felújították. A

közterületek szépítésére is nagy
gondot fordított az önkormány-
zat, ennek részeként egy pavi-
lonnal gazdagított pihenõparkot
alakítottak ki az Anyák kútjánál.
Darabos Józsefné az idei évre
vonatkozó feladataik közül ki-
emelte a pályázatból megvaló-
suló vízelvezetõ rendszerek hely-
rehozatalát, amellyel több évtize-
des problémát orvosolnak. A Hu-
tai- és a Köves-patakot, illetve a
Hûvösvölgy-árkot és környékét
valamivel több mint 100 millió fo-
rintból újítják fel, a munkálatok
már megkezdõdtek, és várható-
an 2013 tavaszán fejezõdnek be. 

– Nagy feladatot vállalt
Bátaszék 2008-ban, amikor
megépítette az uszodát, öröm-
mel tölt el, hogy azóta is kihasz-
náltan mûködik a korszerû in-
tézmény, amelynek fenntartása
szinte elképzelhetetlen lenne a
támogatás nélkül – vélekedett

Bognár Jenõ. A város polgár-
mestere, a TETT alelnöke arra is
kitért, hogy a kisebb beruházá-
sok megvalósításához és a tele-
pülés zavartalan mûködtetésé-
hez is erõs támaszt nyújt a tár-
sulás által biztosított forrás. 

– Azt tûztük ki célul a képvise-
lõ-testület tagjaival, hogy az egy-
re kedvezõtlenebb gazdasági
helyzetben megtartsuk – lehetõ-
ségeinkhez mérten természete-
sen emeljük is – azt a színvona-
lat, amit ez idáig elért Cikó, en-
nek tudatában állítottuk össze a
község költségvetését is, amely
egyensúlyban van – összegezte
dr. Ferencz Márton. A település
polgármestere kifejtette, a TETT-
tõl kapott támogatásból
épületfelújításokat és közterület-
fejlesztést ütemeztek be az idei
évre, közel tízmillió forint érték-
ben. Az orvosi rendelõ és a pol-
gármesteri hivatal több helyisé-

TETT HÍRLAP

4

Krachun Elemér polgármester a felújított mõcsényi faluközpontban 

Hosszú Katinka olimpikonunk bátaszéki gyerekekkel a helyi uszodában A települések – a képen Cikó – mûködtetéséhez is hozzájárul a TETT 

A bátaapáti szociális boltnak is helyet adó épület a támogatásból újult meg 

TETT-ekre válthatták terveiket a
VISSZATEKINTÉS A társulás nyújtotta forrást mûködésre és fejlesztésre fo
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ge is új külsõt kapott. Elkészült a
ravatalozó épületének helyreho-
zatala, és egy parkolót is kialakí-
tottak a temetõnél. A faluközpont
egy új szabadidõs parkkal gaz-
dagodott, mindezek mellett az
árkok és az utak szebbé, bizton-
ságosabbá tételére is nagy gon-
dot fordított az önkormányzat. 

– Sikeresen megvalósítottuk
a beruházást, amely újabb fon-
tos mérföldkõ Feked életében –
hangsúlyozta Tillmann Péter. A
település polgármestere, a TETT
alelnöke a közelmúltban elké-
szült és üzembe helyezett
napelemparkra utalt, amelyet a
vízmû mellett, a község határá-
ban alakítottak ki. Baranya me-
gyében egyedülálló, országos
viszonylatban pedig a második
legnagyobb napkövetõs ener-
giaparkot hozták létre. A közel
60 milliós beruházást – amely-
nek fõ célja a vízmû mûködte-
téséhez szükséges energia al-
ternatív forrásból, környezetba-
rát módon történõ elõállítása –
a TETT-tõl kapott fejlesztési tá-
mogatásból és pályázati forrás-
ból finanszírozta a község.
Tillmann Péter a jelentõsebb fej-
lesztések közé sorolta továbbá
a kultúrház bõvítését, a zápor-
tározó kitisztítását és az optikai
hálózat kiépítését. 

– A belterületi vízrendezés
harmadik üteme, a pincebesza-
kadások és a támfalépítések mi-
att beadott vis maior pályáza-
tokhoz szükséges önerõk, az ön-

kormányzat épületének külsõ fel-
újítása és nyílászáróinak cseréje
– sorolta a TETT támogatásnak
köszönhetõ projekteket Glöckner
Henrik, Mórágy polgármestere.
A kultúrházba is a társulástól ka-
pott forrásból tudtak új ablako-
kat vásárolni, ahogy
Kismórágyon két buszmegállót
építeni. Mórágyon pedig a Kos-
suth utca felsõ szakaszán lévõ
járdákat hozták helyre. 

– Amit a 2010-es önkor-
mányzati választásokkor elter-
veztünk a ciklus feléig, azt ma-
radéktalanul teljesítettük – vette
át a szót Krachun Elemér.
Mõcsény polgármestere kifej-
tette, elõször a folyamatban lé-
võ beruházásokat kellett átte-
kinteniük, majd levezényelniük.
Ezek közé sorolta a faluközpont
felújítását és a vis maior pályá-
zatból megvalósult partfalépí-
téseket is, amelyek a 2011-es év-
re nyúltak át. Ugyancsak tavaly
láttak hozzá a régi kocsma épü-
letének átalakításához, amely a
jövõben közösségi házként
funkcionál majd. Idén
Palatincán a buszmegállóhoz
vezetõ földes szakaszt beton-
járdával látták el, megkönnyít-
ve ezzel az ott élõk közlekedé-
sét. Ezzel párhuzamosan a
mõcsényi templomhoz és teme-
tõhöz vezetõ régi járdát feltör-
ték, majd újrabetonozták, a lép-
csõket pedig felújították. Ehhez
a konstrukcióhoz tartozott még
a zsibriki kerékpárút rendbeté-

tele is. 
– Minden összefügg a társu-

lás biztosította támogatással,
Véménd mûködtetéséhez és fej-
lesztéséhez is jelentõs mérték-
ben hozzájárul – állapította
meg Váradi János. A baranyai
település polgármestere hang-
súlyozta, 2012-ben is azon vol-
tak, hogy minél élhetõbbé te-
gyék a községet. Örömmel szá-
molt be arról, hogy jól haladnak
a templom-felújítási munkála-
tokkal, amelyre azért van szük-
ség, mert az évek során moz-

gásnak indult az épület koszo-
rúja. A másik, jelentõsebb pro-
jektjükrõl is beszámolt, amely a
kábelrendszert érinti. A szolgál-
tató év végéig kiépíti az új,
üvegszálas optikai hálózatot,
amelynek révén korszerûbb
technikai feltételek állnak majd
a véméndiek rendelkezésére. A
közterületek szebbé tételét is
hangsúlyosan kezeli az önkor-
mányzat, a minél hatékonyabb
területgondozás érdekében ket-
tõ, nagy teljesítményû fûkaszát
vásároltak.

A tervek szerint halad a véméndi katolikus templom felújítása

Korszerû, követõs rendszerû napelemparkkal gazdagodott idén Feked A belterületi vízrendezés 3. ütemében elkészült a mórágyi Petõfi utca is 

a támogatásnak köszönhetõen
ordíthatja Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény és Véménd



TETT HÍRLAP

PAKS – A paksi atomerõmû
olyan szintre fejlesztette saját
biztonsági rendszereit, amely a
közelmúltban végzett stressz
teszt eredménye szerint Európa
egyik legjobbjává tett – mond-
ta Hende Csaba honvédelmi
miniszter Pakson, miután Ham-
vas István vezérigazgató meg-
hívására az atomerõmûbe láto-
gatott. – A Magyar Honvédség-
nek számos olyan feladata van,
amely kapcsolódik Paks bizton-
ságához, jóllehet maga az erõ-
mû felkészült mind az üzemza-
var, mind a külsõ támadás elhá-

rítására, kivédésére – fogalma-
zott Hende Csaba. Hozzátette,
számos területen mûködik
együtt az atomerõmû és a hon-
védség meghatározott tervek
alapján, amelyeket folyamato-
san egyeztetnek és rendszere-
sen gyakorolnak. Hamvas Ist-
ván vezérigazgató azt mondta,
egy sor biztonságnövelõ be-
avatkozást végeztek el, ezek
eredményét igazolta vissza a si-
keres stressz teszt, és ezekrõl tá-
jékoztatták a honvédelmi tárca
vezetõjét. – Lenyûgözött az a
tervszerûség, átgondoltság és

szakmai színvonal, amit láttam
– vélekedett Hende Csaba. –
Nem véletlen, hogy egész Euró-
pa valamennyi atomerõmûve
közül a legbiztonságosabbak
között van Paks. Beszélt arról is,
hogy a Magyar Honvédség az
ország, ezen belül az atomerõ-
mû légterének védelmében ját-
szik kulcsszerepet. – Ismert, hogy
évente több mint 500 ezer lég-
jármû használja hazánk légte-
rét, ezek figyelemmel kísérése, a
légtér rendjének biztosítása
nagy részben a Magyar Hon-
védség feladata, ezért is na-

gyon fontos, hogy ide nem
messze, Medinán megkezdtük
a harmadik háromdimenziós
radar felépítését. Hiszen, ha a
levegõbõl közelgõ veszélyre fel
akarunk készülni, látnunk kell,
hogy mi történik – jegyezte meg
a honvédelmi miniszter. Mint
mondta, maximálisan felkészül-
tek erre a feladatra, kiváló szak-
embereik, megfelelõ színvona-
lú eszközeik vannak. – A paksi
atomerõmû és az egész ország
számíthat a Magyar Honvéd-
ség oltalmára – szögezte le
Hende Csaba. ■ Vida T. 

BONYHÁD Énekkel, tánccal, pró-
zával léptek fel a Solymár Imre
Városi Könyvtár által szervezett
német nyelvû Ki mit tud?-ra ne-
vezett gyerekek. A bibliotéka ha-
gyományos programjához ez-
úttal 128 általános iskolás diák
csatlakozott, akik a két bonyhá-
di intézmény mellett Cikóról és
Mórágyról érkeztek. Egyéni és
csoportos kategóriában verse-
nyezhettek, remek produkciók-
kal rukkoltak elõ, megnehezítve
ezzel a Markovics Mihályné,
Ferencz-Szõts Szilvia és Udo
Pörschke alkotta zsûri dolgát. Az
egyéni kategóriát végül Glöckler
Éva nyerte meg, õt Bíró Bertalan
és Stein Félix követte a dobogón.

Mindhárom diák a BONI Vö-
rösmarty Mihály Általános Isko-
la ifjú reménysége. A csoportok
versenyében ugyancsak a Vö-
rösmarty iskola diadalmasko-
dott: a 3.b osztály által elõadott
darabot vélte a legjobbnak a
zsûri. A dobogó második foká-
ra a mórágyi általános iskola 2.
osztályosai állhattak fel, míg a
bronzérmet jelentõ helyet a Vö-
rösmarty iskola 2.c osztálya sze-
rezte meg. Külön jutalmazták to-
vábbá a BONI Széchenyi István
Általános Iskola két tanulóját:
Ábrahám Somát és Sebestyén
Adélt, illetve a cikói Perczel Mór
Általános Iskola 3. évfolyamos
diákjait. ■ Vizin B.
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Tóth Ferenc kormánymegbízott (balról), Hende Csaba, Hamvas István és Kovács Antal, a MVM PA Zrt. kommunikációs igazgatója 

Az erõmû védelme garantált 
VIZIT A honvédelmi minisztert lenyûgözték a Pakson tapasztaltak 

Nem idegenkedtek a német nyelvtõl 
KI MIT TUD? Völgységi kisdiákok vetélkedtek a bonyhádi bibliotékában 

Nagyon ügyesen szerepeltek a lelkes völgységi fiatalok 
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Azz  aattomerõmû  sszzámáraa  létt-
kérdéss  aa  ttárssaadaalmi  elffogaa-
dottttsság,  aami  sszzorossaan  össsszze-
ffügg  aa  ttájjékozzottttssággaal.
Hússzz  éve  vesszz  résszztt  ennek
bizzttossíttássábaan  aa  Társsaadaalmi
Ellenõrzzõ,  Infformáccióss  éss  Te-
lepüléssffejjlesszzttéssi  Társsuláss,
aamely  aalaapíttássaa  jjubileumátt
ünnepeltte  aa  közzelmúlttbaan.  

Vida Tünde

KALOCSA-PAKS Tizenhárom tele-
pülés részvételével alakult meg
1992-ben a Társadalmi Ellen-
õrzõ, Információs és Település-
fejlesztési Társulás. A TEIT célul
tûzte ki, hogy az atomerõmûrõl
hiteles és korrekt tájékoztatást
adjon a lakosságnak. A jubile-
um alkalmából konferencián
értékelték az elvégzett munkát. 

Dr. Kovács Antal, az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. kommu-
nikációs igazgatója azt mond-
ta, a tájékozottság és az elfo-
gadottság szorosan összefügg.
– Az atomerõmû számára a
biztonság, gazdaságosság és
mûszaki szempontok mellett a
társadalmi elfogadottság lét-
elem – hangsúlyozta. A közvé-
lemény-kutatások alapján ez

az érték tartósan 70 százalék
felett van, amit a fukusimai ese-
mények sem csökkentettek je-
lentõsen. – Mértük és látható,
hogy aki kellõen tájékozott az
támogatja az atomerõmûvet.
Nyilván a leginkább érintett la-
kosság az atomerõmû környé-
kén élõk köre, ez pedig a Tár-
sadalmi Ellenõrzõ, Informáci-
ós és Településfejlesztési Tár-
sulás területén élõ körülbelül
hatvanezer ember – mondta
hozzátéve, hogy azért született
a TEIT, hogy a meglévõ infor-
mációéhséget olyan hiteles
emberek útján elégítse ki, mint
az adott települések elsõ szá-
mú vezetõi. 

Alakulása, azaz 1992 óta
több kommunikációs kihívásnak
kellett eleget tennie a paksi
atomerõmû közvetlen közelé-
ben fekvõ településeket tömörí-
tõ társulásnak – mondta az el-
múlt húsz év munkájáról szóló
összefoglalójában Gáncs Ist-
ván, a szervezet társelnöke,
Tengelic polgármestere. Ezek
közé sorolta a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának megépí-
tését, majd bõvítését, a 2003-
as üzemzavart és a paksi blok-
kok tervezett üzemidejének
meghosszabbítását. 

Ugyanilyen kihívás lesz a
bõvítés is, amelyben szintén ko-
moly szerep hárul a TEIT-re –

emelte ki a társelnök mondván,
akkor már nem az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt.-vel kell majd
együttmûködniük, hanem az
MVM-mel, vagy a bõvítésre
alakult új társasággal, de sze-
retnék, ha a „tárgyalóasztalnál
a TEIT számára mindig lenne
egy szék”. 

Török Ferenc elnök, Kalocsa
polgármestere rávilágított: az
atomerõmû egy veszélyes
üzem, amely az elmúlt évtize-
dekben bizonyította, hogy ezzel
együtt biztonságos is. Fukusima
óta azonban bizonyos atom-
energia ellenes hangulat érzõ-
dik világszerte, így felértékelõdik
a hiteles tájékoztatás szerepe,
ezáltal az abban szerepet vál-
laló szervezeteké is. Arról is be-
számolt, hogy az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt.-vel, illetve a
szintén Pakson megépült Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolóját
üzemeltetõ Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelõ Nonprofit Kft.-vel
(RHK Kft.) meglévõ együttmûkö-
dés, illetve a szerzõdés alapján
számukra nyújtott támogatás
eredményeként a TEIT-telepü-
léseken rendkívül sok fejlesztés
valósult meg, közel 10 milliár-
dos nagyságrendben.

Dr. Kovács Antal (balra), Gáncs István, Török Ferenc és dr. Kereki Ferenc a Társadalmi Ellenõrzõ, Információs és Településfejlesztési Társulás ülésén

Az RHK Kft. ügyvezetõje, dr.
Kereki Ferenc azt emelte ki,
hogy nemzetközi szinten ki-
emelkedõnek számít az a tá-
mogatottság, amely a ki-
égett kazettákat befogadó
létesítményt övezi. Az érték a
mérések alapján 80 száza-
lék felett van, amelynek el-
érésében a TEIT-nek, illetve

a többi létesítmény körül
alakult hasonló társulások-
nak jelentõs szerepe van. A
jubileumi konferencián az
országban hasonló céllal
mûködõ társulások vezetõi
is részt vettek. A Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társu-
lást Darabos Józsefné elnök
képviselte. 

Kiemelkedõ a lakossági támogatottság

Két évtizede tájékoztatnak 
TEIT Konferencián értékelték az elmúlt húsz év eredményeit 
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Fejet hajtottak a hősi halált
halt katonák emléke előtt 

Új információkkal 
gazdagodtak a 
LECS tagjai 
BÁTAAPÁTI Bagdy László, a Tár-
sadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató
Társulás (TETT) kommunikációs
referensének vezetésével to-
vábbképzést tartott a Lakossá-
gi Ellenõrzõ Csoport a Nemze-
ti Radioaktívhulladék-tárolóban
a közelmúltban. Kardos Zsu-
zsannától, a LECS vezetõjétõl
megtudtuk, a látogatás apro-
póját az NRHT-ban hamaro-
san induló új folyamatok meg-
ismerése adta, hiszen decem-
berben elkezdõdik a hordók
végleges elhelyezése a felszín
alatti tárolóban. A program vé-
gén a következõ idõszakban
tartott közös programokról ta-
nácskoztak. ■ V. B. 

Nagy sikere volt 
az idei Márton 
napi búcsúnak 
FEKED Remek hangulatban telt a
Márton napi búcsú, amely a falu
apraját-nagyját megmozgatta. A
Kultúrházban tartott eseményen
több fellépõnek – köztük az Arad-
ról érkezett német nemzetiségi
tánccsoportnak – tapsolhatott a
közönség. Ekkor köszöntötte a
község a falu legidõsebb hölgyét
és férfiját: Scheich Bálintnét és
Klug Kornélt. Egy másik jelentõs
program is történt novemberben:
a Bundestag turisztikai bizottsá-
gának tagjai látogattak Fekedre,
hogy szemügyre vegyék a gyö-
nyörû értékekkel rendelkezõ ba-
ranyai falucskát – számolt be
minderrõl Tillmann Péter polgár-
mester. ■ V. B. 

„Azzértt  vaagyunk  aa  világon,
hogy  vaalaahol  otttthon  legyünk
benne”  –  ezz  voltt  aa  mottttójjaa  aa
Véméndi  Álttaalánoss  Isskolaa
sszzékely  éss  ffelvidéki  projjektt-
naapjjánaak,  aamely  aa  kétt  nép-
ccssoportt  gyönyörû  haagyomá-
nyaaitt,  ssoksszzínû  kulttúrájjátt  mu-
ttaattttaa  be.  

Vizin Balázs

– Véménden négy nemzetiség
él egymás mellett. Iskolánk min-
den évben nemzetiségi projekt-
napot rendez azzal a céllal,
hogy megismerjük, elfogadjuk
a velünk élõ emberek örökségét
– nyilatkozta lapunknak Hergert
Antalné. Az intézmény igazga-
tója hozzátette, a sváb és a ci-
gány projektnapok után ebben
a tanévben a székelyek és a fel-
vidékiek múltjával, hagyomá-
nyaival foglalkoztak. Arra is rá-
világított, hogy a két népcsoport
sorsa hasonló, hiszen mindkét
népnek el kellett hagynia hazá-
ját. – Hisszük, hogy a gyerekek-
nek ismerniük kell gyökereiket,
tudniuk kell, hogy szüleik, nagy-

szüleik melyik népcsoporthoz
tartoznak. Ennek értékét igye-
keztük erõsíteni bennük azáltal
is, hogy népviseletben vettek
részt a projektbemutatón. Elõze-
tes feladatként – folytatta az
igazgató – minden osztály ellá-
togatott a tájházba, ahol meg-
tekintették a felvidéki és a szé-

kely szobát. Az elsõsök és a má-
sodikosok szép rajzokkal rukkol-
tak elõ, amelyeket késõbb a
projektnapon bemutattak. Né-
hány tanuló interjút is készített
idõs felvidékiekkel, székelyekkel,
amelyek ugyancsak a kiállítá-
son voltak olvashatóak. A har-
madik osztály székely körtánco-

kat mutatott be a projektnapon,
a negyedikesek pedig egy hu-
moros felvidéki népmesével ké-
szültek. Az ötödikesek és a ha-
todikosok a székely-, illetve a
felvidéki karácsonyi népszokás-
okról meséltek és adtak elõ egy
darabot. A hetedikes és nyolca-
dikos tanulók pedig mindkét
népcsoport történetét elmesél-
ték. A produkciót az énekkar és
a Székely Népdalkör dalai szí-
nesítették. A projektbemutató a
hadikfalvi székely betlehemes-
sel zárult, amelyet nyolcadikos
és középiskolás diákok adtak
elõ. A szünetben a gyerekek és
a vendégek megkóstolhatták a
székely almáskalácsot, valamint
a felvidéki tejfölös-szalonnás le-
pényt és megcsodálhatták a ki-
állításon a két népcsoport nép-
viseletét, használati tárgyait. A
napot vidám táncház zárta,
amelyet a garai tánccsoport ve-
zetõje: Antal Zsolt irányított. A
Miklósné Kerekes Bernadett és
Galambos Jakabné szervezte
rendezvény sikerességéhez az
intézmény több dolgozója is
hozzájárult.

Felelevenítették hagyományaikat 
PROJEKTNAP A székely és a felvidéki kultúra került elõtérbe a rendezvényen

Közelebb kerülhettek a fiatalok õseik kultúrájához 

Darabos Józsefné beszédét
követõen dr. B. Stenge Csaba
hadtörténész, Tatabánya le-
véltárának igazgatója osztot-
ta meg gondolatait a hallga-
tósággal, majd dr. Szemlédy
Ferenc, Majoros Kornél özve-
gyének unokaöccse mondott
köszönetet az önkormányzat-
nak a szívhez szóló rendez-
vény megszervezéséért, tol-
mácsolva idõs nagynénje sza-
vait. Ezt követõen a megjelen-
tek lesétáltak a ravatalozótól
a hõsi halált halt katonák sír-
jaihoz, ahol Hegyháti Tibor
római katolikus plébános
mondott áldó imát. Elsõként
Darabos Józsefné és

Tornóczky Gábor alpolgár-
mester helyezett el koszorút az
önkormányzat nevében a sí-
roknál. A Honvédelmi Minisz-
térium Katonai Hagyomány-
õrzõ és Hadisírgondozó Osz-
tálya nevében Illésfalvi Péter
fõtanácsos, a Magyar Hon-
védség 86. szolnoki helikop-
terbázis képviseletében Kollár
József ezredes, parancsnok-
helyettes, valamint Kovács Im-
re alezredes, Majoros Kornél
özvegyének nevében dr.
Szemlédy Ferenc, a Horti Ist-
ván Mártírok és Hõsök Alapít-
vány képviseletében pedig
Szentgyörgyi Dezsõ nyugal-
mazott Malév pilóta. ■ Vizin B.


