
Azz iidei éévben aazz uuttolssó hhordó iiss vvéglegess
helyére kkerül aa bbáttaaaapátti NNemzzetti RRaadioaak-
ttívhullaadék-ttároló ((NRHT) 22012-bben ááttaadotttt
elssõ kkaamrájjábaan, íígy jjövõre mmár aa mmássodik
kaamrátt iiss üüzzembe hhelyezzik aa RRaadioaakttív
Hullaadékokaatt KKezzelõ KKfftt. ((RHK KKfftt.) sszzaakem-
berei. ÉÉrdekesssség, hhogy aa ppaakssi aattomerõmû
kiss ééss kközzepess aakttivittássú hhullaadékaainaak vvég-
legess eelhelyezzéssére éépíttetttt, vvilágsszzínvonaalú
léttessíttmény eeddig mmár kközzel sszzázzezzer sszzaak-
maai ééss ccivil éérdeklõdõtt ffogaadotttt.

BÁTAAPÁTI „Hazánk egyetlen atomerõmûvé-
nek kis és közepes aktivitású hulladékából
eddig már 6536 hordót szállítottunk baleset-

mentesen és biztonságosan a
bátaapáti tárolóba. Tevékenysé-
günket számos hazai hatóság ellen-
õrzi, és mindig mindent rendben ta-
lálnak. Megannyi nemzetközi szak-
mai szervezet vendégeskedett már
nálunk, akik munkánkról és az
NRHT-ról a legnagyobb elismerés-
sel szóltak” – nyilatkozta Honti Gab-
riella, a létesítményt üzemeltetõ RHK
Kft. kommunikációs osztályvezetõ-
je, a tároló környezetében elhelyez-
kedõ települések közös tájékoztató
napján, a TETT-re Kész Napon. 

Folytatás a 3. oldalon

A TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS INGYENES
KIADVÁNYA. MEGJELENIK KÉTHAVONTA BÁTASZÉK, BÁTAAPÁTI, CIKÓ,

FEKED, MÓRÁGY, MÕCSÉNY, VÉMÉND TELEPÜLÉSEKEN

TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS

BÁTASZÉK
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Naprakész információval látják el a környékbelieket

A TETT a jövõben is TETT-re kész

A társulás legjelentõsebb rendezvénye minden esztendõben a TETT-re Kész Nap, amelynek idén Bátaszék adott otthont. Dr. Bozsolik Róbert
polgármester azt mondta, örömmel vállalták a házigazda szerepét. Hozzátette, a nagy hagyományú diákvetélkedõt új alapokra helyezve,
kihasználták a lehetõséget, és bemutatkoztak a társulás tagtelepülésein élõ fiataloknak. A városismereti vetélkedõvé alakított diákprogram
nyitotta a rendezvényt, amelyre a TETT minden tagtelepülésérõl érkeztek a tudásukat összemérni kívánó diákcsoportok. 2. OLDAL

Az eseményt

megelőző

sajtótájékoz-

tatón Darabos

Józsefné, a

TETT elnöke

(középen),

Honti Gabriella

és dr. Bozsolik

Róbert

BÁTASZÉK Az idei volt a tizenhatodik TETT-re Kész nap. Most éppen Bátaszéken, ahol az is kedrült:
szüntelenül TETT-re kész a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás, kiemelt figyelmet fordít 
a kommunikációra, a helyi közösségek naprakész információval való ellátására, lakossági ellenõrzõ
csoportot mûködtet, ismeretterjesztõ, tájékoztató munkát végez.

Újabb földalatti kamra nyitására készül az RHK Kft.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A felnõttek a már szokásos
tudományos tanácskozás
keretében Honti Gabriella
kommunikációs osztályve-
zetõtõl, László Zoltán mb.
üzemeltetési- és Nõs Bálint
stratégiai és mûszaki igaz-
gatótól hallhattak a
bátaapáti Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tárolóval
kapcsolatos aktualitásokról,
a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kft. eredményeirõl
és terveirõl. A lakossági el-
lenõrzõ csoport tevékeny-
ségérõl a szervezet vezetõ-
je: Kardos Zsuzsanna, a
TETT-településeken megva-
lósult fejlesztésekrõl Dara-
bos Józsefné, Bátaapáti
polgármestere, az érintett
hét települést tömörítõ szerve-
zet, a TETT elnöke számolt be.

A tároló mûködése tovább-
ra is élvezi a térségben élõk tá-
mogatását. A helyiek körében
nagyon magas az NRHT-ban
zajló munka, ahogy a társaság
tevékenységének ismertsége is.
– A kétévente végzett közvéle-

mény-kutatások friss adatai
adnak rendszeresen visszajel-
zést számunkra a térségi kom-
munikációnk eredményességé-
rõl – emlékeztetett Darabos
Józsefné, kitérve arra, hogy a
legfrissebb, tavalyi felmérés
szerint 90 százalékot megha-
ladó a tároló ismertsége.

Tájékoztatás 
és összefogás

– Társulásunk rövid, illetve
hosszú távú mûködési stratégi-
ájában egyaránt elsõ helyen
szerepel az értékteremtõ, a fo-
lyamatos párbeszédre épülõ
munka folytatása – hangsúlyoz-
ta a társulás elnöke. Darabos

Józsefné azt mondta, polgár-
mestertársaival azt tartják a leg-
fontosabbnak, hogy a települé-
sek ne veszítsék szem elõl az utat,
amely az ott lakók életminõsé-
gének javításához vezet. Ezen
célok valóra váltását a Közpon-
ti Nukleáris Pénzügyi Alapból ér-
kezõ forrás biztosítja, melyet – a
feladataikhoz hasonlóan – a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
mal kötött támogatási szerzõdés
rögzít. – Ezen túl az RHK Kft.
szakmai segítsége szükségeltetik
a társulás sikeres, eredményes
mûködéséhez – fogalmazott az
elnök megjegyezve, hogy a tájé-
koztatás mellett fontosnak tartja
az összefogást, a jó kapcsolattar-
tást és az együttmûködést. Hoz-
zátette, a jól megszervezett prog-
ram is bizonyítja, hogy miként a
tájékoztatási, fejlesztési felada-
taiknál, úgy a mindennapi élet-
ben is a közös gondolkodás a
célravezetõ. – Mi, a jövõben is
TETT-re készek leszünk erre,
ahogy a térség, az ország fejlõ-
dését szolgáló feladatok ellátá-
sára – biztosított Darabos
Józsefné a tudományos tanács-
kozást megnyitó köszöntõjében.

Decsi Kiss János példája
TETT Képzõmûvész-tanár, de leginkább nyug-
hatatlan kezdeményezõ. Úgy tartja: a hite min-
dig segíti. Valóban. A Fehér-Rózsa-díj, a Tolna
Megyei Mûvészetért, a Babits-díj, a Magyar
Kultúra Lovagja, Tolna megye Prima Díja és a
Szálka község díszpolgára kitüntetés mellett
immáron Gránit-díjjal is elismerték Decsi-Kiss
János példás közösségi szerepvállalását.
Pedagógus ugyan, csak – amint õ mondja –,
nem szereti a „kicsöngetéseket, becsöngetése-
ket”. A kezdetektõl nyomon követi az atomenergia békés célú felhasz-
nálásával kapcsolatos tevékenységeket, a Bátaapátiban zajló eseménye-
ket, a TETT és a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. munkáját. Újabban
egy online magazin szerkesztõjeként a kultúra, a környezetvédelem, a
kommunikáció témák köré csoportosítva készít  interjúkat, riportokat. Ez
sem ismeretlen a TETT-es települések önkormányzati tisztségviselõi, in-
tézményei elõtt, hiszen az általa vezetett szálkai ifjúsági tábor program-
ja is e témákhoz igazodik - ezért is kapta a 3K nevet. Ezt a programot
támogatja az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. is, az RHK Kft. pedig rendsze-
resen fogadja a szálkai tábor lakóit a Pakson és Bátaapátiban lévõ lá-
togatóközpontjaikban.
János képzõmûvészként is igen aktív, egyedi textilképei díszítik Bá-
taapátiban a mûvelõdési házat, Bátaszéken a polgármesteri hivatalt, ál-
landó kiállítása van Decsen, a szülõfalujában, Szálkán és Várdombon
is. Érdeklõdését a betegség sem törte meg, ahogy fogalmaz: az is a hit
próbája volt. Figyelmét most a reformáció kezdetének 500. évfordulója
köti le. Ezzel kapcsolatban rengeteg terve van, amirõl annyit már most
elárulhatunk: nem kell miattuk hátat fordítania eddigi munkájának, új-
fent megtalálta a kapcsolódási pontokat.

Egyetemi padból a polgármesteri székbe
TETT – Nagy idõknek voltam tanúja, örülök,
hogy itt lehettem – idézte fel Dr. Ferencz Már-
ton 12 éves polgármesteri pályafutását, ami
friss jogászdoktorként elsõ munkája lett. Majd
tizenkét évig volt Cikó elsõ embere, szinte az
egyetemi padból került a polgármesteri szék-
be szülõfalujában, és most, 2016-ban Gránit-
díjas lett, mert kiemelkedõ tevékenységével,
szerepvállalásával hozzájárult a TETT sikeres
mûködéséhez, ezt ismerte el most a társulás.
A cikói Perczel Mór Általános iskola, majd a bonyhádi Petõfi Sándor

Evangélikus Gimnázium elvégzése után került az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemre, ahol 2002-ben szerzett jogi diplomát. Akkor kapta a
felkérést, hogy induljon a polgármesteri posztért. 2014-ig volt a község
vezetõje, ez alatt elkötelezetten, meggyõzõdéssel támogatta a Radioak-
tív Hulladékokat kezelõ Kft. itteni programját, a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék elhelyezésére, és az érintett lakosság képviseletére,
tájékoztatására alakult TETT-et.  Büszke arra, hogy a bátaapáti tároló
ügyében, melynél az elõdök ugyan elvégezték a lakosság meggyõzése
terén a feladatok dandárját, a tényleges munka az alatt a 12 év alatt zaj-
lott, míg õ vezette Cikót: elkezdõdött az építés, elkészültek a lejtõsaknák,
megnyílt a tároló, megérkeztek az elsõ hordók Paksról. 
Dr. Ferencz Márton aktív szerepet vállalt a TETT tájékoztató tevékenysé-
gében, részese volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyek eredményekép-
pen létrejött a jelenlegi finanszírozási rendszer alapját képezõ megálla-
podás. A társulási támogatás és a pályázatok segítségével eredménye-
sen mûködtette községe önkormányzatát, számos fejlesztést valósított
meg kollégáival. 2015-tõl Budapesten dolgozik belsõ ellenõrként, felesé-
gével négy gyermeket nevelnek.

A TETT a jövõben is TETT-re kész

Darabos Józsefné TETT-elnök a friss Gránit-díjasokkal, dr. Ferencz

Mártonnal és Decsi Kiss Jánossal (a háttérben)

GRÁNIT-DDÍJASOK 22016
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Újabb földalatti kamra nyitására készül az RHK Kft.
Folytatás az 1. oldalról

A bátaapáti létesítménnyel
kapcsolatban emlékeztetett ar-
ra, hogy a föld alatt, véglege-
sen 2012 óta tárol kizárólag a
paksi atomerõmûben keletke-
zett kis és közepes aktivitású
hulladékot a Társaság. „A ter-
vek szerint még az idei év vé-
géig sikerül megtöltenünk a fel-
szín alatt 250 méterre találha-
tó egyes kamrát a Pakson, elsõ-
sorban 2007 februárja elõtt ke-
letkezett hulladékkal. Ez azt je-
lenti, hogy négy évvel az át-
adása után 537 betonkonténer-
ben, 4833 hordó hulladék lesz
végleges helyén, az elsõként ki-
alakított kamrában”.

A létesítmény kettes számú
kamráját a tervek szerint a jö-
võ év közepén helyezi üzembe
az RHK Kft. Ennél már egy új
hulladék-elhelyezési koncepci-

ót alkalmaznak majd, ami az
eddigi magas fokú biztonság
megõrzése mellett sokkal jobb
térkihasználást tesz lehetõvé.
Így az üzemeltetés is gazdasá-
gosabb lehet. Az új koncepció
bevezetésének elõkészítésével
párhuzamosan a tárolót befo-
gadó, kiváló vízzáró tulajdon-
ságú gránitban már a harma-
dik és negyedik kamra kiépíté-
sével is végeztek a szakembe-
rek. Így jó elõre, hosszú évekre
biztosítva van a kis és közepes
aktivitású hulladék (az atom-
erõmûben elhasznált szerszá-
mok, védõfelszerelések, segéd-
anyagok) elhelyezése.

Az NRHT mûködtetése és to-
vábbépítése mellett az ismeret-
terjesztésre, tájékoztatatási fel-
adataira is kiemelt figyelmet for-
dít a Társaság. Ennek, és a léte-
sítményt övezõ kiemelt figyelem-
nek köszönhetõen az idei évre

várhatóan a százezer fõt is eléri
majd az eddigi látogatók szá-
ma. Az építkezés kezdetétõl el-
telt több mint tíz évben számos
magas rangú delegáció járt már
a világszínvonalat képviselõ
komplexumban, illetve rengeteg
iskolai valamint lakossági cso-
port is saját szemével gyõzõdhe-
tett meg a hazai radioaktívhul-
ladék-kezelés és -tárolás bizton-
ságos megvalósításáról. Éppen
a fokozott érdeklõdés miatt ké-
szült el Bátaapátiban az a ta-
valy átadott interaktív látogató-
központ, amely igen népszerû
lett már a megnyitását követõ
hónapokban.

„A tároló mûködése tovább-
ra is élvezi az itt élõ lakosság tá-
mogatását. A helyiek körében
igen magas az NRHT-ban zaj-
ló munka, de a Társaság tevé-
kenységének ismertsége is. A
kétévente végzett közvéle-

mény-kutatások friss adatai ad-
nak rendszeresen visszajelzést
számunkra a térségi kommuni-
kációnk eredményességérõl –
a legutóbbi épp a tavalyi esz-
tendõben volt” – nyilatkozta
Darabos Józsefné, Bátaapáti
polgármestere, az érintett hét
települést tömörítõ szervezet, a
TETT elnöke. „Lakossági Ellen-
õrzõ Csoportunk is folyamato-
san nyomon követi a létesít-
mény mûködését, és ahogy ed-
dig, úgy legutoljára is rendben
talált mindent. A Társadalmi El-
lenõrzõ Tájékoztató Társulás
széles körû tevékenységet foly-
tat az itt élõ emberek informá-
lásának érdekében. Ezért is
rendeztük meg immár tizenha-
todik alkalommal a TETT-re
Kész Napot, amelynek prog-
ramjában természetesen az is-
meretterjesztõ elõadások is he-
lyet kaptak”.

BÁTASZÉK A paksi Energetikai Szakközép-
iskola diákjai által bemutatott látványos fi-
zika kísérletek indították a XVI. TETT-re Kész
Nap fiataloknak szóló programját a bá-
taszéki II. Géza Gimnáziumban. Bátaapáti,
Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd
és a házigazda, Bátaszék diákcsapatai ez-
után egy rövidfilmet néztek meg a TETT és
az NRHT tevékenységérõl. 

A meglepetés ezután következett,
ugyanis egy városismereti séta várta a csa-
patokat. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet,
a II. Géza Gimnázium tagintézmény-veze-
tõje kifejtette, habár közel élnek egymás-
hoz, nem biztos, hogy kellõképpen ismerik
egymás településeit. Ezért reformálták meg
a vetélkedõt. A diákok a bõséges reggeli
után nyakukba vették a várost, ahol ven-
déglátóik több állomást alakítottak ki. Eze-
ken a II. Géza Gimnázium diákjai fogad-
ták õket érdekes, a város történelméhez,
hagyományaihoz és mindennapjaihoz
kapcsolódó információkkal. Útjuk a temp-
lom, a romkert, a tájház után Bátaszék ma-
napság legtöbbet emlegetett büszkeségé-
hez, a Szent Orbán kápolna mellett álló
molyhos tölgyhöz vezetett, amely elnyerte
az Európa Év Fája címet. Az utolsó állomá-
son finom ebéd várta a hét településrõl
összesereglett diákokat. 

Városismereti túrán vettek részt Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd és Bátaszék diákjai

Diákok fogadták a diákokat

A paksi ESZI küldöttsége látványos

fizika kísérleteket mutatott be

A városismereti

séta érintette a

templom melletti

romkertet is
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Lakossági tájékoztatókat tartott az RHK Kft.
PAKS-BÁTAAPÁTI „A radioaktív-
hulladék-tárolók mûködésével
érintett településeken élõk tájé-
koztatása nem csak törvénybe
foglalt feladatunk, de a Társa-
ság alapvetõ hitvallását is hû-
en tükrözi”– hangsúlyozta dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügy-
vezetõ igazgatója a telephe-
lyek környezetében év elején
tartott lakossági fórumokon. Az
atomtörvényben elõírt informá-
ciós kötelezettségének eleget
téve a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (RHK Kft.) februárban nem-
csak a tárolók térségében, ha-
nem a nyugat-mecseki kutatá-
sok körzetében is megtartotta
év eleji beszámolóját, az érin-
tett területek képviselõinek rész-
vételével. A Társaság meghívá-
sára a bátaapáti telephelyen is
megjelentek a polgármesterek,
hogy a Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tárolóval (NRHT) kapcso-
latos tájékoztatást megkapják.

Elsõ elõadóként mindenütt
az ügyvezetõ igazgató mutat-
ta be az egybegyûlteknek a
Társaság elõzõ évben végzett
munkáját, az üzemeltetés és a

beruházás terén elért eredmé-
nyeket. Ezt követõen a vezetõ
beosztású kollégák részletesen
szóltak a szakterületükön zajló
tevékenységrõl, felvázolva a
kezdeteket és a terveket is. Vé-
gezetül a vendégek kérdeztek.
Általában az RHK Kft. mûködé-
sének a térség életére gyakorolt
hatása érdekelte õket. 

Az elõzetes terveknek meg-
felelõen a következõ, negyed-
évente esedékes lakossági fó-

rumot májusban is megtartot-
ták. Így  a lakosság valóban
naprakész információkhoz ju-
tott az õket is érintõ, aktuális
történésekrõl. A tájékoztatón
többek között szó volt arról,
hogy február óta milyen fel-
adatokat végzett el az RHK Kft.,
valamint a jelenlévõk megis-
merhették a Társaság közép-
és hosszú távú terveit, a térsé-
get érintõ jelentõs hatósági
ügyeket. Az érdeklõdõk meg-

tudhatták azt is, hogy mik az
elõirányzatai a Központi Nuk-
leáris Pénzügyi Alap költségve-
tésének, amelybõl a tájékozta-
tást segítõ társuláson, a TETT-en
keresztül a térség is támoga-
táshoz jut.

BÁTAAPÁTI A kis és közepes akti-
vitású hulladék végleges tároló-
ját, az NRHT-t úgy tervezték,
hogy a paksi atomerõmû üzem-
ideje, az üzemidõ-hosszabbítás,
illetve a majdani leszerelés ide-
jén keletkezett összes ilyen
anyag elhelyezését meg tudja
oldani. Ahhoz, hogy ezt a fel-
adatát el tudja látni, a tervek-
nek megfelelõ módon és ütem-
ben bõvíteni kell. Bertalan Csa-
ba, a létesítmény fióktelep-ve-
zetõje a lap kérésére összegez-
te a 2016-ban eddig megvaló-
sult munkálatokat és a hátrale-
võ idei terveket:

”Az idei évben 250 hulladé-
kos hordó beszállítását terveztük
az atomerõmûbõl, de a tényle-
gesen áthozott mennyiség 256
darab volt. A föld alatti tároló-

ba már csak 86 konténer kerül
majd le ebben az évben, mert
ezzel megtelik az elsõ, a K1 jelû
kamra.

Mivel a végleges elhelyezést
jövõre folytatni akarjuk, idei fel-
adat a második tárolókamra
technológiai  kialakítása. A ket-

tes tárolóba már újfajta hulla-
dékcsomagok kerülnek majd az
új hulladék-elhelyezési koncep-
ció szerint, ehhez még több ha-
tósági engedélyt is be kell sze-
reznünk. 

Az új hulladék-elhelyezési
koncepció röviden azt jelenti,
hogy az új kompakt hulladék-
csomagokban a hordók közötti
teret cementtel szilárdított folyé-
kony hulladékkal töltjük ki, a be-
tonkonténer szerepét a tároló-
térben kialakított betonmeden-
cék veszik át. A kompakt hulla-
dékcsomagok próbagyártása
2017 elején kezdõdik az erõmû-
ben, de fogadásukhoz még idén
meg kell oldani a daru, a leszál-
lító jármû és a targonca átalakí-
tását, valamint egy új nyerges
vontató beszerzését is.”

Az erőműből a hulladék 
először a technológiai 

épületbe kerül

A jelenlévők érdeklődve

hallgatták a tájékoztatást

Új kihívások elõtt az NRHT
Bertalan Csaba a létesítmény idei évérõl
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BÁTAAPÁTI Még nincs egy éve, hogy tavaly
júliusban, Bátaapátiban ünnepélyes kere-
tek között megnyitott a Nemzetei Radioak-
tívhulladék-tároló új Látogatóközpontja,
de már több mint ezer látogatót fogadott.
Ha számításba vesszük, hogy a tároló lé-
tesítmény továbbépítése miatt hosszabb
ideig szünetelt is az érdeklõdõk fogadása,
ez a szám még inkább büszkeségre ad
okot a létesítményt üzemeltetõ RHK Kft. szá-
mára.

Aki járt már a modern, futurisztikus épít-
ményben, tudja, hogy a bemutatótér az
interaktív, érintõképernyõs anyagokat, kor-
osztályra szabható rövidfilmet és a szemé-
lyes, felszín alatti bejárás élményét vegyít-
ve mutatja be, milyen munka folyik az
atomerõmûbõl érkezõ hulladék végleges
tárolójában. 

„A látogatók sokszínûsége és száma is

alátámasztja, hogy igény van a tájékozta-
tásra” – mondta el Honti Gabriella, a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.)

kommunikációs osztályának vezetõje. „Az
általános iskolásoktól a nyugdíjas korosz-
tályig, a laikusoktól a szakmai csoportokig
sokan fordultak meg már nálunk, sok láto-
gatónk külföldrõl érkezett.” 

Amikor kiderült, hogy már az ezredik
látogató lépi át az új központ küszöbét, aki
a Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyel-
vû Baptista Gimnázium tanulója, Bertalan
Csaba, fióktelep-vezetõ az egész csopor-
tot külön köszöntötte. 

A 2016-os évben eddig, a teljesség igé-
nye nélkül, az ENSZ nagykövetek, a szlo-
vák államtitkár, az Országos Atomener-
gia Hivatal munkatársai, külföldi szakem-
berek, afrikai újságírók, erõmûves dolgo-
zók, nyugdíjasok, diákok, tájfutók és külön-
bözõ konferenciák vendégei, de még a
Kossuth Rádió riportere is járt az NRHT-
ban.

Túl az ezredik látogatónTúl az ezredik látogatón

ENSZ nagykövetek a tárolókamrában

A dél-afrikai újságírók az NRHT-ban

Anda Dávid tanár úr Bertalan Csabától veszi

át az 1000. látogatónak járó oklevelet
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FEKED Aki Feked különleges látnivalóival
szeretne megismerkedni, vagy csak kirán-
dulni, pihenni vágyik, esetleg túrázik, ideá-
lis helyet talál itt magának. A településen
élõk mentalitását tükrözi az a szorgalom és
igényesség, amivel az üresen maradt és
pusztulásnak indult egykori paplakot mo-
dern turistaszállóvá alakították át. A mai kor
igényeinek megfelelõen berendezett turista-
szállóban egész évben lehet szállást kapni,
központi fûtés biztosítja a meleget. Szépen
berendezett ebédlõ (tv-vel) és modern fel-
szerelésû konyha szolgálja a kényelmet (mik-
rohullámú sütõvel, kenyérpirítóval, teafõzõ-
vel, hûtõ- és fagyasztószekrénnyel, de mosó-
gép és vasaló is van). A négy szobában tizen-
hatan tudnak pihenni egyszerre,  részben
emeletes ágyakon (a szobák 1, 2 és 3 ágya-
sak). Minden szobában van mosdó, közvet-
len mellette található a zuhanyzó és a WC.

A felszereltség  lehetõvé teszi, hogy
helyben fõzzenek a vendégek, de
elõzetes bejelentés alapján bizto-
sítanak ételt is a szomszéd telepü-
lésrõl. Az udvar tökéletesen alkal-
mas kempingezésre, sátrak állítá-

sára és a szabadban is lehet süt-
ni, fõzni. A volt paplak mellett
csörgedezõ kis patak, az ápolt fo-
cipálya, az új játszótér harmoni-
kus, kellemes hangulatot áraszt. A
falu közepén lévõ turistaszálló
szerencsés elhelyezkedésû - elég
távol van a lakóházaktól, s még-
is mindenhez közel van.

VÉMÉND Naponta akár száz to-
jást is tojhatnak a véméndi fürjek-
tudtuk meg Barta Erzsébet pol-
gármestertõl. Az történt ugyanis,
hogy az állattartó gazdaságba
megérkezett a fürjek újabb csa-
pata, s a madarak azonnal be-
kapcsolódtak a tojástermelésbe.
- Jó hír az is, hogy  május 23-án
végre elindult állatgondozó tan-
folyamunk. Mind az elméleti,
mind a gyakorlati képzési sza-
kasznak az Erdõ u. 1. szám alatti
gazdaságunk ad otthont. Így in-
dulunk neki a legforróbb évszak-
nak. Nagy öröm számunkra,
hogy a kertészetünk is eredmé-
nyes: az idei elsõ terményeinket,
a hónapos retket és a zöldborsót
a konyha már felhasználta. A fó-
liákból kikerült palánták helyére
kígyóuborkát és TV paprikát ültet-
tünk, miközben folyamatosan ha-
lad a betervezett öntözõrendszer
kiépítése, elõsegítendõ az állan-
dó termelést. A tavaszi vetések
mind szépen megindultak. Mivel
a Belügyminisztérium jóvoltából
ekével, tárcsával és pótkocsival is
gazdagodott mezõgazdasági
projektünk, képesek leszünk na-
gyobb hatékonysággal elvégez-
ni a szükséges munkálatokat. 

Azért nemcsak munkából áll a
világ…

Emlékezünk és ünnepelünk is
- hangsúlyozta Barta Erzsébet. -

Egykori tanítónk, Makay Ida, aki
örökre beírta nevét a magyar köl-
tészet emlékkönyvébe július 1-én
ünnepélyes keretek között szobrot
kap falunk egyik szép terén. Köl-
tészete és tanítói munkássága
nyomán Véménd már nem pusz-
tán egy falu Baranya háromszáz
településébõl. Bízom benne, hogy
sokan leszünk július 1-én a Tavasz
utcai szoboravatón, hogy tiszte-
lettel fejet hajtsunk költõnk elõtt –
és sokan leszünk másnap a Falu-
napon is, hogy vidáman és büsz-
kén felemeljük a fejünket, öröm-
mel ünnepelve a helyet és a kö-
zösséget, ahol és amelyben élünk. 

Mi a helyzet a kerékpárút ter-
vével?

Szándékunk egy Véméndet is
érintõ kerékpárút megépítésére
töretlen. Május 20-án, Nyíregy-
házán kicsit közelebb kerültünk
ehhez a célunkhoz is. Önkor-
mányzatunk elnyerte a
Kerékpárosbarát Munkahely

2016 díjat, melynek átadására
ünnepélyes keretek között került
sor a városháza Dísztermében.
Az ezt megelõzõ napon, május
19-én a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium és a Kerékpáros Ma-
gyarország Szövetség „Ökotur-
izmus két keréken” elnevezésû
szakmai konferenciát rendezett,
ahol Véménd szintén képviseltet-
te magát és nagyon sok hasznos
információval gazdagodtunk és
értékes kapcsolatokra tettünk 
szert. A konferencián szó volt az
EuroVelo hálózatról, melyben a
vasútvonalon tervezett kerékpár-
utunk is érintett, mivel csatlakozni
tud hozzá. Az EuroVelo, teljes ne-
vén az Európai Kerékpárút Háló-
zat az Európai Kerékpáros Szö-
vetség terve 14 hosszú távú, egész
Európát átszelõ kerékpárút kiala-
kítására. Ezen utak teljes hossza
több mint 70 000 kilométer,
melybõl több mint 45 000 kilo-
méter már elkészült. Az eddig
meglévõ kerékpárutak összeköté-
sére és a fejlesztésekre a kor-
mányzat mintegy 50 milliárd fo-
rintot biztosít. Miért lehet ez fon-
tos nekünk? Mert az utak össze-
kötnek, az utak közelebb hoznak
egymáshoz bennünket. Kapcso-
latok teremtõdnek, melyekbõl kö-
zös gondolkodás, közös és köl-
csönös elõnyökkel járó tettek szü-
lethetnek. 

2016. május 10. 
VÉMÉND – Madarak 

és fák napja 

A fa alatt 
Nyáron jól esik, ha egy fa
alatt fekhetek az árnyék-
ban. Egy pohár limonádé-
val a kezemben nézem a
fa lombját. Érdekes. A leve-
leket a nyári szellõ fújja,
amire a levelek összerez-
zennek. A fa törzsén apró
hangyák mászkálnak. Egy
madár szállt le éppen.
Hangosan csiripel, aztán
elrepül. Ketten maradtunk
a fával. Mintha jelezni
akart volna valamit. Levelei
hangosabban susogtak.
Felnéztem az égre. A fel-
hõk szinte feketék, vihar
lesz. Felkeltem és bemen-
tem. Az ablakból láttam,
ahogy a fa szinte kidõl a
nagy széltõl. Gondoltam
segítek neki. Lementem és
tettem mellé egy nagy ka-
rót, és a tetejére pedig egy
plüss állatot, hogy a fa ne
legyen egyedül. Elmúlt a vi-
har, a fa pedig egyben ma-
radt, és hálásan nyújtott új-
ra árnyékot a napsütésben. 

Galambos Réka 7. 
Véménd

Feked: paplak várja a turistákat

Véménd: jó a termés, újabb fürjek érkeztek

Turistaszálló bérleti díja:
Egy éjszakára: 2.000.-/fõ/éj  (500.-/háziállat/éj)
Sátorban vagy matracon: 1.000.-/fõ/éj
Kedvezmények:
10 éven aluli gyermek ha családdal jön: 50%
6 éven aluli gyermek ha családdal jön: díjtalan
"Magyar Turista" kártyával rendelkezõknek: 20%
Elõleg befizetése a teljes díj 30%-a 1.000 forintra
kerekítve postai csekken a hivatal címére.
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MŐCSÉNY Fontos és új szolgálta-
tással bõvült Mõcsény. A telepü-
lésen ugyanis sokak örömére el-
készült az önkormányzati bolt és
a presszó. A felújított, moderni-
zált épület üde színfolt lett a fa-
luban, amely egyébként is to-
vább szépült,ugyanis a közmun-
kások együttmûködésével befe-
jezõdött a tavaszi közterület-ren-
dezés.

A május 1-jei ünnepség az
idén is rendhagyó volt. A lakók
igényelhettek húst az önkor-
mányzattól, amelyet a jó han-
gulatú rendezvény helyszínén
fõztek meg. Emellett ajándék
üdítõt és sört is kaptak a meg-
jelentek. 

Az anyák napján Krachun
Elemér polgármester köszön-
tötte az édesanyákat, s beszé-

dében fontosságukat és pótol-
hatatlanságukat hangsúlyozta. 

Jó hír a településen élõknek,

hogy június 1-jétõl megindult a
szelektíven gyûjtött háztartási
hulladék szállítása. A civil szer-
vezetek pedig annak örülhetnek,
hogy az önkormányzat az idén
is írt ki olyan pályázatot, amely-
re beadhatják igényüket. A jól si-
került dolgozatokkal pénzügyi
támogatáshoz lehet jutni.

A legkisebbek nagy örömére
gyermeknap is zajlott május 28-
án a településen, amelyen volt
légvár, arcfestés  és sok más mó-
kás játék. A civil szervezetek is ki-
tettek magukért: szendvicseket,
palacsintát készítettek a gyere-
keknek, akik természetesen üdí-
tõt is kaptak, s desszertként, az
ebéd után fagylaltot is.

CIKÓ A Magyar Kórusok, Zene-
karok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA) 18. orszá-
gos népzenei minõsítési ciklusá-
ban már ötödik alkalommal ny-
ert Arany Páva díjat a Cikói
Székely-Német Hagyományõr-
zõ Egyesület székely kórusa áp-
rilis 23-án, az orosházai Petõfi
Mûvelõdési központban. Az
egyesület vezetõi reményked-
nek, hogy részt vehetnek majd
az Arany Páva díjasok meghí-
vásos versenyén is, ahol tovább
bõvíthetnék egy harmadig tag-
gal Arany Páva nagydíjaikat is.

Az egyesület 1995 óta mûkö-
dik, két népdalkör alkotja: egy né-
met és egy székely. 2000 tava-
szán alakultak újjá. Céljuk, hogy
a székely hagyományokat és ér-

tékeket megõrizzék, a bukovinai
székely népzenét sokakhoz eljut-
tassák, ezért is vesznek részt rend-
szeresen a magyarországi „Bu-
kovinai Találkozások” Fesztivá-

lon. Elõször 2005-ben értek el
Arany Páva díjat, 2006-ban pe-
dig Arany Páva nagydíjat a mi-
nõsítõ versenyen. 2008-ban a
KÓTA nemzetiségi kategóriák-

ban díjban részesültek, majd
ugyanebben az évben õsszel is-
mét Arany Páva díjat kaptak, me-
lyet folyamatos sikerek követtek.

MÓRÁGY 2016-ban mintegy 900 ezer forint
támogatásra pályázhattak a mórágyi civi-
lek – tudtuk meg Glöckner Henrik polgár-
mestertõl. Mórágy Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete elismeri és támogat-
ja azt a tevékenységet, amelyet a mórágyi
civil szervezetek végeznek az önkormányza-
ti feladatok megvalósítása, a polgárok köz-
életbe való bevonása, a település fejleszté-
se és szépítése, a kultúra és a hagyomá-
nyok ápolása, a rendezvények támogatása,
a lakosság mûvelõdése, oktatása, egész-

ségvédelme, sportolása, a nemzetközi
együttmûködés támogatása, az esélyegyen-
lõség megteremtése érdekében - hangsú-
lyozta a polgármester. Hozzátette: az a ci-
vil szervezet pályázhat, amely az elõbbi cé-
lok valamelyikének megvalósítására kéri a
támogatást, és mórágyi székhelyû, telephe-
lyû. Nem részesíthetõek támogatásban a
politikai pártok, azok helyi szervezetei, ille-
tõleg olyan civil szervezet, vagy ezek önál-
ló jogi személyiséggel rendelkezõ azon szer-
vezeti egysége, amely a pályázat kiírását

megelõzõ - egyedi támogatás esetén a tá-
mogatási döntést megelõzõ - öt éven belül
együttmûködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett
párttal, esetleg jelöltet állított országgyûlési,
európai parlamenti, vagy helyi önkormány-
zati választáson. 

Fontos, hogy az élelmiszer, étkezés költsé-
ge a kért támogatás 25 százalékát nem ha-
ladhatja meg. A támogatás feltétele a telepü-
lés érdekében vállalt önkéntes munka, amit a
pályázati adatlapon kellett megjelölni.

Pályázatok a mórágyi civileknek

Újabb Arany Páva került Cikóra

Mõcsény szépült és ünnepelt

Az önkormányzati bolt és presszó
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Trianon emlékmû
adományból

BÁTASZÉK Június 3-án, kora délután került sor
Bátaszéken a magánszemélyek felajánlá-
sával megvalósult Trianoni Emlékmû átadá-
sára. A megjelenteket Juhász Gyula Tria-
non címû verse fogadta Péter Péter elõadá-
sában. Majd dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter köszöntõje után leleplezték az emlékmû-
vet. Sümegi József történész tartott rövid tör-
ténelmi áttekintést, felidézte az ország vesz-
teségeit, amit ez az emlékmû is szimbolizál,
megjelenít. A nemzeti összetartozásért imád-
kozott Fekete Zoltán lelkész, majd Sümegi Jó-
zsef diakónus megáldotta az emlékmûvet.
Az önkormányzat nevében dr. Bozsolik Ró-
bert helyezett el koszorút.

BÁTASZÉK Május 25-én gyalo-
gos zarándoklat indult Bá-
taszéken a római katolikus temp-
lomtól a Szent Orbán kápolná-
ig. A misén, amelyet Mayer Mi-
hály nyugalmazott püspök ce-
lebrált, megáldották a molyhos
tölgy idõkapszuláját, majd dr.
Bozsolik Róbert polgármester el-
helyezte azt a kápolna padoza-
tában. Az idõkapszulába a
2016-os év Európai Év Fájával, a
bátaszéki molyhos tölggyel kap-
csolatos újságcikkek, rajzok, ver-
sek, mese, honlapok képe, a ne-
vezéssel és a versennyel kapcso-
latos információk, hanganyag-
ok, valamint videók kerültek.

A megjelenteket dr. Bozsolik
Róbert köszöntötte. Mint mondta:
az öreg tölgy több száz éve itt él

közöttünk, ezáltal megvannak a
képességei ahhoz, hogy láthatat-
lan hidakat építsen a tér és az idõ
távolságai közé, amivel embere-
ket és nemzedékeket köt össze.
Hozzátette: ez a mondat össze-
foglalja mindazt, amit az Év fája

verseny kapcsán az elmúlt hóna-
pokban átérezhettünk valameny-
nyien, akik részesei voltunk a
molyhos tölgy körül kialakult ese-
ményeknek. A tölgy története ál-
tal az elmúlt egy évben újra meg-
találtuk a múltba visszavezetõ lát-

hatatlan hidat. Képzeletben ezen
járva felidézhettük, hogy itt Bá-
taszéken hogyan élhettek, mivel
foglalkozhattak az elõzõ nemze-
dékek, megtudhattuk, hogy mi
késztethette õket arra, hogy ezt a
csodálatos helyet létrehozzák, és
hogy miként óvták meg napjain-
kig. Újra büszkék lehettünk õse-
inkre, akik településünkön szám-
talan értéket hoztak létre és hagy-
tak hátra nekünk, utódoknak.

A hagyományoknak megfe-
lelõen borral locsolták a tölgyet,
majd pedig ültettek egy molyhos
tölgy csemetét is a gyõztes fa
szomszédságába, amit szintén a
hegy levével öntöztek. 

A programon közremûkö-
dött a Bátaszéki Ifjúsági Fúvós-
zenekar.

MÓRÁGY A Mórágyi Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes kapta meg a zsûritõl a Glöckner
János-díj arany fokozatát május 8-án az
ugyancsakGlöckner Jánosról elnevezett Német
Néptánc Fesztiválon. A rendezvényt a Heimat
Iciri-piciri csoportja nyitotta meg, ezt követõen hét
együttes, összesen százharmincöt fellépõ mutat-
ta be tudását egy-egy fergeteges mûsorral. A
zsûri különdíját a bátaszéki Heimat Német
Nemzetiségi Tánccsoport nyerte el, a Glöckn-
er János Alapítvány Tánccsoportja (Bátaszék)
pedig a közönségdíjat kapta, míg a mórágyi-
ak lettek az elsõk a fesztiválon.

Glöckner János nívódíjas koreográ-
fus fia, Glöckner Attila édesapja mun-
kásságának továbbörökítését tûzte ki
célul. A település híres szülöttje 1934-
ben látta meg a napvilágot Mórágyon,
és 2010-ben bekövetkezett haláláig
azon fáradozott, hogy a birtokában lé-
võ hatalmas néptánc kincset ne csak a
koreográfiáiban adja tovább. Igyeke-
zett megtanítani másokat is az oktatás
fortélyaira, hogy legyenek újabb lánc-
szemek, melyek összekapcsolják a múl-
tat a jelennel.

Mórágy: arany a német néptánc fesztiválról

Megáldották a molyhos tölgy idõkapszuláját


