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TETT HHÍRLAP

TETT Kiemelt jelentõségû nemzeti kér-
dést oldottak meg a bátaapátiak az-
zal, hogy befogadták a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolót (NRHT). A
TETT révén naprakész, hiteles infor-
mációkhoz jut a lakosság a létesítmény
mûködésérõl, a kis és közepes radio-
aktivitású hulladék elhelyezésének
technológiájáról. 

A társulás minden eddiginél jobb és
szorosabb kapcsolatot alakított ki eb-
ben a ciklusban a Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel (RHK Kft.). Közös munkájuk
gyümölcse az az országos és nemzet-
közi elismertség, amely a TETT-et, az
RHK Kft.-t és az NRHT-t övezi. 

A törvényi szabályozás értelmé-
ben a társulás – így annak tagtelepü-
lései – pluszforráshoz jutnak vállalt
feladataikért a központi költségve-
tésbõl, amelyet a tájékoztatás mellett
mûködésre és fejlesztésre fordíthat-
nak. 4-5. OLDAL

A tartalomból:
RHK ÉVZÁRÓ
FEKEDI DISZNÓVÁGÁS
BÁTASZÉKI FOGADÁS

Eredményekben 
bõvelkedõ cikluszárás

MÛVÉSZEK A GYEREKEKÉRT – Nagy szeretettel köszöntöm
Miklósa Erika Kossuth, Liszt és Prima Primissima díjas
operaénekesnõt, Horváth István operaénekest, (akit im-
máron falunk díszpolgáraként láthatunk viszont), örülök,
hogy Huszics Ibolya mûvésznõ zongorajátékát is halla-
ni fogjuk, és külön öröm, hogy egy valódi tehetségkuta-
tó mûsor virtuózát, Mohai Zsófit is üdvözölhetjük – emel-
te ki köszöntõjében Barta Erzsébet polgármester a
véméndi jótékonysági hangversenyen. 8. OLDAL

KARÁCSONYRA VÁRÓ Mórágy önkormányzata minden év-
ben megajándékozza az idõs embereket, a nehéz anya-
gi helyzetben lévõ családokat. A nyugdíjasok ajándék-
csomagját Koch Józsefné élelmezésvezetõ nagy gondos-
sággal állította össze. A pedagógusok segítségével min-
den mórágyi óvodás és iskolás gyermek személyre szó-
ló ajándékot kapott. Az ajándékok átadása december
18-án zajlott: délelõtt a gyerekeknek, szülõknek, délután
az idõseknek ünnepélyes keretek között. 8. OLDAL

SIKEREKBEN GGAZDAG, BBOLDOG ÚÚJ EESZTENDO”T
KÍVÁNUNK KKEDVES OOLVASÓINKNAK!
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A ffolyaamaattoss kkorsszzerûssíttéss
tteremtti mmeg aazz eelvárhaattó
legnaagyobb bbizzttonsságott ééss
elegendõ ttárolóhely bbizzttossí-
ttássátt aa RRaadioaakttív HHullaadé-
kokaatt KKezzelõ KKözzhaasszznú
Nonproffitt KKfftt. ((RHK KKfftt.) tte-
lephelyein. 22014-bben iiss eezz
voltt aazz eelvégzzetttt mmunkák
mozzgaattórugójjaa.

Vizin Balázs 

Már több mint 3200 hordót
szállítottak betonkonténerek-
ben végleges helyére Bá-
taapátiban, a Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló (NRHT)
föld alatti kamrájába. Csaknem
8080 kiégett fûtõelem átmene-
ti tárolását végzi a Kiégett Ka-
zetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
Pakson. Minderrõl és a többi
telephelyrõl részletesen tájé-
koztatta az újságírókat az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója, dr.
Kereki Ferenc december 10-én
Budapesten. 2014 mérlegéhez
hozzátartozik még egy fontos
változás: a radioaktív hulladék
átmeneti tárolását és végleges
elhelyezését júliustól új bizton-
sági követelmények szerint kell
végezni.– A radioaktívhulla-
dék-kezelés hazai gyakorlatát
és az RHK Kft. létesítményeiben
folyó munkát a nemzetközi
szakmai közvélemény is elisme-
ri. Ugyanakkor a folyamatos
fejlesztések mellett a külföldi ta-
pasztalatok hasznosítása is
szükséges ahhoz, hogy a kö-
vetkezõ év és a távolabbi jövõ
feladatait meg tudjuk oldani –
jelentette ki a társaság ügyve-
zetõ igazgatója. Hozzátette,
2014-ben mintegy 12 milliárd
forintot fordítottak létesítménye-
ik üzemeltetésére, fejlesztésére,
kutatásaik finanszírozására.
Nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy tevékenységükrõl még
több információval szolgálja-
nak az érintett lakosság számá-
ra, ehhez nagy segítséget je-
lent a helyi társulások munkája
is. Programjaik végrehajtásá-
hoz a Központi Nukleáris Pénz-

ügyi Alap nyújt fedezetet,
amelynek legnagyobb befize-
tõje a paksi atomerõmû – vilá-
gított rá dr. Kereki Ferenc, aki a
tárolók biztonságának növelé-
sét célzó, folyamatos fejleszté-
sekrõl is beszélt az évzáró saj-
tótájékoztatón. 

A telephelyeken folyó mun-
ka értékelésekor kiemelte: az
NRHT felszín alatti létesítmé-
nyében év végéig 3249 hordó
atomerõmûbõl származó kis és
közepes aktivitású hulladék ke-
rült betonkonténerekben a vég-
leges helyére. A már meglévõ
két tárolótér mel-
lett zajlik a 3-as és
a 4-es kamra ki-
alakítása. Több
éves fejlesztési
program eredmé-
nyeként pedig az
RHK Kft. 2014-
ben engedélyt ka-
pott egy olyan új
hulladékelhelyezési rendszer
bevezetésére, amely a
tárolókamrák kihasználtságát
közel a duplájára növeli. A vi-
lágszínvonalú létesítményre to-
vábbra is sokan kíváncsiak. A
hazai látogatók mellett külföld-

rõl, fõleg szakemberek érkez-
nek tapasztalatcserére. A Ra-
dioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tárolóról (RHFT) szólva –
amely kizárólag nem atomerõ-
mûbõl származó radioaktív
hulladékot fogad – arra emlé-
keztetett az ügyvezetõ, hogy a
püspökszilágyi tároló befoga-
dóképessége több mint 5000
köbméter, ami a tervezett beru-
házások nyomán hosszú ideig
elegendõ lesz. Idén jelentõs fej-
lesztések zajlottak az RHFT-
ben: megtörtént a diszpécser-
központ korszerûsítése és a la-

boratórium épü-
letének átalakítá-
sa, s ezen kívül
biztonságnövelõ
beruházások is
elkészültek. A
nagy aktivitású
hulladék végle-
ges elhelyezését
célzó nyugat-me-

cseki program újraindulását
részletezve dr. Kereki Ferenc
azt mondta, a Boda környékén
található agyagkõ – kiváló víz-
záró tulajdonsága miatt – al-
kalmas lehet arra, hogy néhány
évtized múlva befogadjon egy

mélységi geológiai tárolót,
amelyben a nagy aktivitású
hulladék és a kiégett fûtõele-
mek biztonságosan elhelyezhe-
tõek. Ebben az évben két kuta-
tófúrást végeztek el a szakem-
berek, ezek 913, illetve 474 mé-
ter mélyre hatoltak a kõzetbe. A
még évekig tartó földtani kuta-
tás célja, hogy a bodai agyag-
kõ kiterjedési területén belül
meghatározható legyen a to-
vábbi, részletes vizsgálatok
helyszíne. Ide épülhet a késõb-
biekben a föld alatti laborató-
rium, az ottani kutatások lebo-
nyolítására.

Elhangzott, a paksi atom-
erõmûben elhasznált fûtõele-
meknek a létesítmény szom-
szédságában található Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója
nyújt 50 évre biztonságos elhe-
lyezést. Itt jelenleg 8077 kazet-
ta található a mostani 20 kam-
rában. Az atomerõmû igényei
szerint modulszerûen bõvíthe-
tõ létesítményben 4 újabb
kamra építését kezdték meg
idén a szakemberek. Az elõké-
szítõ munka során elõször ta-
lajcserét kellett végezni, ugyan-
is a tervek szerint végül 36

Eredményekben és feladatokban  
VISSZATEKINTÉS Nemzetközileg is elismert a társaság létesítményeiben

Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató részletes tájékoztatást adott az RHK Kft. mûködésérõl, mögötte a
sajtótájékoztatót levezénylõ Honti Gabriella, a társaság kommunikációs osztályvezetõje
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kamrásra bõvül a létesítmény,
és az új modulok biztonsága
szilárd alapok építését tette
szükségessé.

A nyílt párbeszéd 
az elfogadottság alapja
Ebben az évben került az RHK
Kft.-hez a Mecseki Környezet-
védelmi és Kutató Bázis
(MKKB), amely Baranyában,
Kõvágószõlõs közelében talál-
ható. Tevékenysége közép-
pontjában az uránipar okozta
környezeti hatások végleges
felszámolása áll. Ez a felszíni és
felszín alatti vizek tisztítását, a
bányászati területek helyreállí-
tását jelenti. Idén megkezdõ-
dött a bányavízkezelõ rend-
szer korszerûsítése, kapacitá-
sának bõvítése. Végezetül az
RHK Kft. vezetõje arra tért ki, a
társaság számára fontos a te-
lephelyek környezetében lakók
folyamatos tájékoztatása. Sze-
repvállalásuk magas társadal-
mi elfogadottsága annak is kö-
szönhetõ, hogy minden érintett
területen kapcsolatot ápolnak

a helyi önkormányzatok rész-
vételével alapított térségi társu-

lásokkal, illetve azok lakossági
ellenõrzõ csoportjaival.

Bakó Józsefné jegyzõ (balról), Darabos Józsefné elnök, Haures Csaba Cikó, Barta Erzsébet Véménd és
Glöckner Henrik Mórágy polgármestere képviselte a TETT-et a rendezvényen

 bõvelkedõ évet zárhat az RHK Kft.
folyó szakmai munka, az ott alkalmazott technológia

Zökkenõmentes munka. Már több mint 3200 hordót szállítottak betonkonténerekben végleges helyére
Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld alatti kamrájába

Naprakész, hiteles 
információkhoz jut

a lakosság
– Minden eddiginél szorosabb
kapcsolatot alakítottunk ki ebben a
ciklusban az RHK Kft.-vel. Közös
munkánk gyümölcse az az orszá-
gos és nemzetközi elismertség,
amely a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulást, az RHK Kft. és
az NRHT-t övezi – nyilatkozta Da-
rabos Józsefné, Bátaapáti polgár-
mestere, a TETT elnöke, aki a tár-
sulás polgármestereivel részt vett a
budapesti sajtótájékoztatón. Le-
szögezte, kiemelt jelentõségû nem-
zeti kérdést oldottak meg a
bátaapátiak azzal, hogy befogad-
ták a Nemzeti Radioaktívhulladék-
tárolót. A TETT révén naprakész
információkhoz jut a lakosság a
létesítmény mûködésérõl, a kis és
közepes aktivitású radioaktív hul-
ladék elhelyezésérõl. – A közvéle-
mény-kutatások eredményeibõl az
szûrhetõ le, támogatják az embe-
rek az NRHT-t.
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Fonttoss ffelaadaattott: aa rraadioaakttív-
hullaadék-eelhelyezzéssssel kkaapccsso-
laattoss llaakossssági kkommunikácciótt
láttjjaa eel aa TTárssaadaalmi EEllenõrzzõ
Tájjékozzttaattó TTárssuláss ((TETT),
aamelynek ttaagttelepüléssei ––
Báttaaaapátti, BBáttaasszzék, CCikó,
Feked, MMórágy, MMõ-ccssény,
Véménd –– aazz eelmúltt iidõsszzaak-
baan iiss öösssszzehaangoltt ccssaapaattkéntt
mûködttek.

Vizin Balázs

Bátaapáti

Darabos Józsefné

Jelentõs fejlesztéseket hozott a
cikluszárás Bátaapátiban. Dara-
bos Józsefné a KEOP-os pályá-
zat keretében megvalósult közvi-
lágítás korszerûsítést, a Kossuth
utca vízelvezetése mellett zajlott
járdaépítést és „fekvõrendõr” ki-
helyezést, valamint a temetõben
elkészült esõbeállót sorolta a leg-
fontosabb beruházások közé. A
település polgármestere, a TETT
elnöke ugyancsak kiemelendõ-
nek tartja az önkormányzat épü-
letein (Teleház, sportöltözõ, ön-
kormányzati bérlakás, Apponyi
Kúria, Községháza, Mûvelõdési
Ház, iskola, óvoda) elhelyezett
hófogók elkészültét, és az
Apponyi Kúria csatornázását.
Mindezek mellett elbontották a
Községháza udvarán lévõ régi
garázst, kapu és kõkerítés épült.
A Deák utcában a Naspolya für-
dõház melletti partfal, pince hely-
reállítása is befejezõdött vis maior
pályázat keretében.

Az Ady utca 15. elõtt kiemelt út-
szegély és folyóka épült, a Dózsa
utca 19-20. elõtt megvalósult a
földpadka burkolása. Az emlék-
mû mellett, a Hûvösvölgy utcai
járda megépítése is elkészült

2014-ben, akárcsak a Petõfi utcá-
ban a Kúria épületénél lévõ jár-
daburkolat. Szintén idén valósult
meg a Közösségi Ház felújítása,
az udvari féltetõ cserepezése. Az
említetteken kívül eszközbeszer-
zésre és az Apponyi Kúriát érin-
tõ egyéb felújításra is biztosított
forrást az önkormányzat. Ahogy
a Deák utcai vízelvezetõ árok és
az Ady utcai vízgyûjtõ elkészíté-
sére, a település elején található
körforgalom térfigyelõ kamerá-
val való ellátására, a vízlágyító
berendezés beüzemelésének
elõkészítésére, továbbá a Dózsa
utca felújításának elkezdésére.

A fejlesztések, beruházások
mellett a lakosság támogatására
is nagy hangsúlyt fektettek, és a
jövõben is mindent megtesznek
annak érdekében, hogy szép, fej-
lõdõ, élhetõ település maradjon
Bátaapáti.

Bátaszék

Dr. Bozsolik Róbert

– Az elmúlt idõszak várospolitiká-
ját alapvetõen a nyugodt, békés
és kiegyensúlyozott építkezés,
Bátaszék fejlõdése iránti elkötele-
zettség határozta meg. Ezen
alapelveket szem elõtt tartva sze-
retnék tenni településünk életfel-
tételeinek további javításáért –
nyilatkozta dr. Bozsolik Róbert.
Bátaszék újonnan megválasztott
polgármestere úgy fogalmazott,
munkája során azt tartja szem
elõtt a szükséges döntések meg-
hozatalakor, hogy az itt élõ em-
berek, a település érdeke érvé-
nyesülhessen.

Egy település – folytatta – éle-
tének különbözõ területére vonat-
kozó stratégia megfogalmazása
és lehetõség szerint ciklusokon át-
ívelõ tudatos végrehajtása elen-

gedhetetlen követelmény ahhoz,
hogy jó, eredményes munkát le-
hessen végezni. Ennek tükrében
a következõ idõszak egyik leg-
fontosabb feladatának a foglal-
koztatás növelését, új munkahe-
lyek teremtését nevezte. De az ok-
tatás, nevelés és az egészségügyi
alapellátások biztosítása, a köz-
mûvelõdés-idegenforgalom, a
szociális- és idõskori ellátások, a
családsegítés, gyermekvédelem,
a közbiztonság és vagyonvéde-
lem, a sportolási és szabadidõs
tevékenységek biztosítása, a fia-
talok felé történõ nyitás, a helyi ci-
vil élet tovább erõsítése, az egy-
házakkal való együttmûködés, a
testvértelepülési kapcsolatok
ápolása, a városüzemeltetési fel-
adatok, vagy éppen a városfej-
lesztés minél magasabb színvo-
nalon történõ ellátása egyaránt
elválaszthatatlan alkotóeleme
Bátaszék ciklusprogramjának.

– Pontosan kidolgozott elkép-
zelésekkel tekintünk a következõ
öt évre, de a szavakból csak ak-
kor lesznek tettek, eredmények,
ha mi, bátaszékiek akarjuk azok
megvalósulását – szögezte le dr.
Bozsolik Róbert.

Cikó

Haures Csaba

– Már négy évvel ezelõtt is meg-
kerestek, hogy induljak el a vá-
lasztásokon, akkor nemet mond-
tam. Most viszont éreztem ma-
gamban annyi ambíciót, hogy
teljes odaadással dolgozzak a te-
lepülésért – mondta Haures Csa-
ba, akinek október 12-én bizal-
mat szavaztak a cikóiak. A pol-
gármesteri tisztséget társadalmi
megbízatásban ellátó községve-
zetõ megjegyezte, mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy szé-

püljön, épüljön településük, s
hogy az ott élõk könnyebben bol-
doguljanak a mindennapok so-
rán.

Haures Csaba Bonyhádon
született, az óvodát és az általá-
nos iskolai tanulmányait Cikón
végezte, Lengyelen tett szakmun-
kás vizsgát. Ezután a megyeszék-
helyen folytatta tanulmányait, itt
érettségizett le és szerzett techni-
kusi minõsítést közlekedés-gépé-
szeti szakon. Még az érettségi
elõtt beiratkozott Budapesten az
Optikai, Akusztikai, Film- és Szín-
háztechnikai Tudományos Egye-
sület kameraman szakára, ahol
szintén bizonyította felkészültsé-
gét.

A Tarr Kft.-nél kezdett dolgoz-
ni, mielõtt külföldi munkalehetõsé-
get kapott Németországban. Ez-
után két évig egy bonyhádi Kft.-
nél dolgozott, majd 2007-ben
megvett egy betéti társaságot.
2008-ban kötött házasságot fe-
leségével, családot alapítottak,
egy négy éves kislány és egy 22
hónapos kisfiú boldog édesapja.

Feked

Tillmann Péter

– Összességében eredményes
esztendõt tudhatunk magunk
mögött – válaszolta Tillmann Pé-
ter. Feked polgármestere, a TETT
alelnöke részletezte, az év végé-
re sikerült megoldaniuk a telepü-
lés alsó szakaszának csapadék-
víz-elvezetését. Szintén jelentõs si-
kernek könyvelte el annak a szo-
borútnak az elkészítését, amely
egyedülállónak számít a környé-
ken, de talán országos viszonylat-
ban is.

Emlékeztetett, a falu rendez-
vényei is nagy sikerrel zárultak, a
tavaszi disznóölés és a nyári sti-

Újabb fontos lépéseket  
TÁJÉKOZTATÁS ÉS ELLENÕRZÉS A társulás révén naprakész, hiteles információkhoz jut
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folderfesztivál híre, látogatottsá-
ga már túlmutat a község hatá-
rain. A beruházásokra áttérve azt
mondta, sikerült olyan helyzetbe
hozniuk az önkormányzat gaz-
dasági épületeit, hogy azok már
biztonsággal használhatók – és a
közmunka program keretében, a
növénytermesztést és az állatte-
nyésztést tekintve hasznosítva is
lesznek. Emellett az intézményei-
ket is igyekezték karban tartani,
az IKSZT létrehozása különösen
fontos volt, többek között azért,
mert ezáltal egy új munkahely is
létrejött, de a látogatottsági sta-
tisztika is azt igazolja, hogy jó
döntést hoztak a közösségi tér ki-
alakításával. Ugyan tavaly év vé-
gérõl húzódott át, de mindenkép-
pen az idei év sikereihez könyvel-
hetõ el a templom belsõ felújítá-
sának elsõ üteme. És szintén a
2014-es eredmények sorát bõví-
ti a kocsma épületének megvá-
sárlása, a helyiségben egy ve-
gyesbolt kialakítása, amelyek
várhatóan jövõ tavasztól mûköd-
hetnek. – A mostani ciklus egyik
legfõbb feladata a csatornázott-
ság hiányának megszûntetése,
de ami még ennél is nagyobb ki-
hívást jelent, az a település né-
pességmegtartó-képességének
erõsítése – tette hozzá.

Mórágy

Glöckner Henrik

– Örömömre szolgál, hogy foly-
tathattuk azt az értékteremtõ
munkát, amelynek révén szebb
és élhetõbb környezetet biztosít-
hattunk a mórágyi embereknek –
jelentette ki Glöcknek Henrik. A te-
lepülés polgármestere a civil és a
közösségi élet tovább erõsítését
nevezte a ciklus egyik sarkalatos
pontjának. Ennek szellemében

készült el az új fogadókapu, ame-
ly Mórágyot, annak értékeit, az itt
élõk lokálpatriotizmusát szimbo-
lizálja. A falu elején a gyönyörû
sportpályát és annak felújított,
klubhelyiséggel bõvített épületét is
láthatják az érdeklõdõk, amit
szintén idén adtak át a lakosság
számára. Tovább haladva pedig
a felújított, a civilek által rendsze-
resen használt Gránit Közösségi
Ház, valamint az irigylésre méltó
és a turizmust erõsítõ központi tér
vonzza a tekinteteket. Ugyancsak
a település arculatát javítja a köz-
világítás korszerûsítése, a térfi-
gyelõ rendszer kiépítése, a Kultú-
rotthon csapadékvíz elvezetésé-
nek fejlesztése, a roma nemzeti-
ségi önkormányzat számára
klubhelyiség kialakítása, valamint
az iskolánál, illetve a sportpályá-
nál létrehozott kerékpártárolók.
A hatalmas sikert aratott nyári
Gránit Fesztivál pedig a közössé-
gi életet erõsítette.

Szükségszerû beruházások is
megvalósultak Mórágyon. Így
például a rendkívül csapadékos
idõjárás okozta károk miatt a Pe-
tõfi utca padkáit, vízelvezetését
kellett megoldania az önkor-
mányzatnak.

Mõcsény

Krachun Elemér

– Amit az önkormányzati ciklus
elején célul tûztünk ki, azt mos-
tanra sikerült megvalósítanunk.
Az eredmények a lakosság és a
képviselõ-testület összefogásá-
nak gyümölcse – vélekedett Kra-
chun Elemér. Mõcsény polgár-
mestere részletezte, folytatták, il-
letve befejezték a támfalépítési
projektet a Béke utcában, ame-
ly fontos célt szolgál. Akárcsak
az újonnan elkészült, gyönyörû

Közösségi Ház, amelyet elõsze-
retettel vesznek igénybe a helyi-
ek. A civil szervezetekkel össze-
fogva megvalósult a ravatalozó
felújítása, a temetõbe pedig tér-
kõ és padok kerültek.

A kicsik nagy örömére mo-
dern játszótérrel és focipályával
is gazdagodott a község, Palat-
incán pedig esõbeállót építtetett
az önkormányzat. A térfigyelõ
kamerarendszert is beüzemelték
már, amely a közbiztonság to-
vább erõsítését szolgálja. Idõköz-
ben a közvilágítás korszerûsíté-
sére is lehetõségük nyílt.

Ugyancsak a mostani ciklus
kronológiájához tartozik, hogy
az óvoda udvarán térköves be-
állót alakított ki a község. Lehe-
tõségeikhez mérten a közmun-
kaprogramban is igyekeztek
részt venni. A támogatásoknál
maradva a polgármester megje-
gyezte, ebben a ciklusban is biz-
tosították a lakosoknak azokat a
szociális juttatásokat, amelyeket
a TETT-tõl érkezõ pluszforrásnak
köszönhetõen tehetnek meg. És a
közösségteremtésben fontos sze-
repet vállaló civil szervezetek
munkáját is segítették. Mindezek
mellett az utak, a járdák és a köz-
területek rendbe tételére is nagy
gondot fordítottak.

– Egy vegyesbolt kialakítása;
az utcakép javító pályázat kiírá-
sa; Palatincán az egészséges ivó-
víz kérdésének megoldása; a te-
metõben egy urnafal létrehozá-
sa; egy sportcentrum megépítése;
szociális bérlakás vásárlás helyi fi-
atalok számára; a létminimum
alatt élõk szociális étkeztetésének
támogatása; járdafelújítások; a
meglévõ értékek állagmegóvá-
sa; a lakosság komfortérzetének
javítása; részvétel a közmunka-
programban – sorolta fel a köz-
ség vezetõje a mostani ciklusra
vonatkozó sarokpontokat.

Véménd
– A választások óta eltelt idõben
egyetlen cél köré építem a min-
dennapokat: munkahelyet kell te-
remteni. A cél nemes és a meg-
határozása sokkal könnyebb volt,
mint a megvalósítása és mégis,

36 embert írattunk már be olyan
mezõgazdasággal összefüggõ
tanfolyamra, amely jövõ évben a
START munkaprogramhoz kap-
csolódik – tudtuk meg Barta Er-
zsébettõl. Véménd újonnan meg-
választott polgármestere arra is
kitért, hogy felkutattak cégeket a
megyében, valamint a megye-
határon túl is, és továbbiakkal is
keresik a kapcsolatot.

– Önkormányzatunk jelenleg
egy, a mai kor kihívásainak meg-
felelõen mûködõ szervezet, ame-
lyet a jövõ próbatételeihez kívá-
nok igazítani. Úgy gondolom,
hogy az elkövetkezendõ idõkben
gyorsabban, fiatalos lendülettel
kell a felmerülõ problémákat ke-
zelni, vagy éppen a lehetõségek-
re reagálni. Például a fejlesztési
források elosztásában nagy sze-
repet játszó pályázatoknál – tet-
te világossá Barta Erzsébet, aki a
polgármesteri tisztséget megelõ-
zõen 10 évig volt tagja családi
vállalkozásuknak. Ezen kívül több
évig rendezte a budapesti szék-
helyû F-Szer Kft. humánszolgála-
ti feladatait és részt vállalt egy
Ausztriában található hotel érté-
kesítési feladataiban is. Úgy lát-
ja, a Magyarországon kívüli
munkahelyei lehetõvé tették,
hogy másfajta látásmóddal is-
merkedjen meg, sok értékes és
hasznos tudásra szert téve. Belföl-
di és külföldi munkatapasztalatai
egyaránt segítik abban, hogy
Véménd fejlõdése érdekében
hatékonyan tudjon, tudjanak dol-
gozni. Nagyon szereti a községet,
a falu hangulatát, ezért sem
hagyta el soha hosszú idõre, és
ezért tervezi a helyi viszonyoknak
megfelelõen, itt élni az életét.

 TETT-ek közös céljukért
a lakosság a kis és közepes radioaktivitású hulladék kezelésérõl, elhelyezésérõl

Barta Erzsébet
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ÜNNEPVÁRÁS A bátaapáti önkormányzat idén is szép programmal kedveskedett a település lakóinak. December 18-án a szépko-
rúak-, 19-én pedig a falukarácsony zajlott a mûvelõdési házban, amelyeken Darabos Józsefné polgármester, a TETT elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. A szívmelengetõ mûsorok mellett a nyugdíjasok finom ételeket, italokat és 3000 forintot kaptak ajándékba, míg
a falukarácsonyon az óvodás és az iskolás gyermekek édességcsomagot. Továbbá – a képviselõ-testület döntése alapján – minden
házba 3000 forint értékû élelmiszer csomagot juttatott el az önkormányzat, a három éves, és az annál fiatalabb növendékek, illet-
ve az óvodások, az általános és a középiskolások, valamint a felsõoktatási intézményekbe járók pénzt is kaptak ajándékba. ■ V. B.

BÁTAAPÁTI A radioaktív hulladék szolgál
témául Bene Gergõnek a készülõ diplo-
mamunkájához, ezért, hogy még több is-
meretet szerezzen a nukleáris ipar mûkö-
désérõl, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoz-
tató Társulás (TETT) segítségét kérte a bá-
taszéki fiatal. Barátjával, Kostyál Elõddel
látogatott Bátaapátiba, ahol Bagdy Lász-
ló, a TETT kommunikációs referense fo-
gadta õket és osztott meg velük hasznos
gondolatokat. A Nemzeti Radioaktívhul-

ladék-tároló (NRHT) megtekintése után a
Közösségi Házba mentek, ahol a felújított
bemutatóteremben látható tablóknak kö-
szönhetõen átfogó képet kaptak a fiata-
lok a kis és közepes radioaktivitású hulla-
dék keletkezésétõl a végleges elhelyezé-
séig tartó folyamatról, továbbá a TETT és
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. szerepvállalásáról.

Az elmúlt két hónap eseményeit tekint-
ve arra is kitért összefoglalójában Bagdy

László, hogy november 11-én ellenõrzést
tartott az NRHT-ban a Lakossági Ellenõr-
zõ Csoport. Ezúttal Farkas Zoltán és Cseke
István cikói ellenõrök felügyelték a mun-
kát Bagdy László szakmai vezetõ jelenlét-
ében, aki november 18-án a bátaapáti
civil fórumon is részt vett elõadóként. Az
öt helyi szervezet megjelent tagjainak a
tárolóban zajló feladatokról, aktualitá-
sokról, valamint az atomerõmû bõvítésé-
rõl beszélt.  ■ V. B.

Segítõ kezet nyújtott Gergõnek a TETT
DIPLOMAMUNKA Hasznos információkkal gazdagodott a bátaszéki egyetemista

FEKED A program során erõsen
érintett, sõt, tulajdonképpen
jobblétre szenderített sertésen
kívül minden résztvevõ örült an-
nak, hogy idén is létrejött a feke-
di disznóvágás. Tillmann Péter
polgármestertõl megtudtuk, a
környezõ községek alkotta
mikrotérség jelenlegi és koráb-
bi vezetõi, jegyzõi vettek részt a
közösségteremtés jegyében
szervezõdõ eseményen, ame-
lyen a munka mellett lehetõség
nyílik a tapasztalatcserére, a te-
lepüléseket érintõ pozitívumok
és nehézségek átbeszélésére.

A cseverészés mellett szor-
gosan dolgoztak a résztvevõk:
amíg a férfiak a sertés feldolgo-
zását végezték, addig a hölgyek
a konyhában tüsténkedtek,

hogy finom falatok várják a
megjelent 12 település vezetõit.
Akárcsak korábban, idén is el-
készítették a polgármesterek kö-

zös szalámijukat,
amellyel benevez-
nek a jövõ nyári
fekedi Stifolderfesz-

tiválra. Tillmann Péter megje-
gyezte, bíznak benne, hogy
2015-ben már dobogós helye-
zést érnek el vele, mindeneset-
re a fûszerek mellett mindent
beleadtak ennek érdekében. A
fekedi programhoz csatlakozok
ezúttal is remek élményekkel és
kóstolóval gazdagodva zárták
az eseményt. ■ Vizin B.

Tillmann Péter (balra) ezúttal is jó házigazdának bizonyult, mindenki
remekül érezte magát a fekedi kapcsolatépítõ programon

A barátság elengedhetetlen fûszer
DISZNÓVÁGÁS Korábbi és a jelenlegi településvezetõk találkoztak Fekeden
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BÁTASZÉK A hatodik aranycsa-
pat. Ez a címe Rónai Gábor
könyvének, amely a megyei elsõ
osztályban szereplõ Bátaszék SE
elmúlt évi bajnoki címének állít
emléket. A bemutatót a közel-
múltban tartották a bátaszéki
könyvtárban. Mórocz Zoltán, a
BSE elnöke beszédében azt
mondta: történelmi esemény ez
az egyesület életében, hiszen a
helyi futballcsapatról ilyen kiad-
vány korábban még nem jelent
meg. A képekkel illusztrált könyv-
ben az elmúlt év összes eredmé-
nye, tabellái, a bajnoki címet ki-
harcoló játékosok bemutatása

mellett interjúk is helyet kaptak,
egy külön fejezetet pedig a baj-

nokavatásról készült fotók tölte-
nek be. A könyv fotóit Mártonfai

Dénes készítette, tördelését pe-
dig Árki Attila végezte.

Dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester köszönetét fejezte ki a
szerzõnek, hozzátéve, hogy a
város életében mindig fontos
szerepet töltött be a sport, ezen
belül a labdarúgás. Hangsú-
lyozta: az önkormányzat a le-
hetõségeihez mérten igyekezett
támogatni a sportolókat, ez a jö-
võben is így lesz. Dienes Pál
edzõ a bajnoki címhez vezetõ
utat elevenítette fel, Lieszkovszky
Larion csapatkapitány pedig a
játékosok szemszögébõl tekin-
tett vissza a sikeres szezonra. ■

A hhaagyományokaatt kkövettve
idén iiss éévzzáró ffogaadásson kkö-
sszzönttötttték BBáttaasszzék kkiemelke-
dõ eeredménytt eelértt ffiaattaaljjaaitt
éss ffelkésszzíttõikett. –– ÕÕk aa mmi PPri-
maa PPrimissssimáink –– mmondttaa aa
díjjaazzottttaakról ddr. BBozzssolik RRó-
bertt ppolgármesstter.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK „Télen a kõrisfa szám-
vetést készített magáról. Meg-
mérte a földet, amit a gyökere-
ivel átölelve tartott. Megmérte
magát, hogy az évek hosszú so-
rain át mit gyûjtött évgyûrûi kö-
zé, mennyi vihart és mennyi fa-
gyos éjszakát, mennyi napsu-
garat és mennyi madárdalt és
mennyi virágillatot. És végül

megmérte feje fölött a magas-
ságos eget, kereken, amit csak
képes volt belátni, s ami örökké
mozdulatlanul õrködött fölötte,

mint egy gazdag, jóságos apa.”
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék
polgármestere ezzel a Wass Al-
bert idézettel kezdte beszédét

az évzáró ünnepségen. Mint
mondta, az esztendõ végéhez
közeledve számunkra is eljön
az ideje annak, hogy megmér-
jük magunkat, leltárt készítsünk,
és átgondoljuk a jövõt. Azt is
hozzátette, rendhagyó, hogy
neki kell értékelnie, hiszen még
csak idén októberben vette át a
város vezetését. Azt azonban
leszögezte, hogy az elmúlt idõ-
szakra jellemzõ építõ, fejlesztõ
politikát szeretnék folytatni.

A beszédet követõen a ta-
nulmányi és sportversenyeken,
illetve a mûvészetek terén ki-
emelkedõt nyújtó fiatalokat és
felkészítõiket díjazták. Összesen
harminchatan vehettek át elis-
merést. Az ünnepi fogadáson a
Pántlika Zenekar adott mûsort.

A mi Prima Primissimáink
ÉVZÁRÓ Összefogással képzeli el a jövõt dr. Bozsolik Róbert

Óvodás korosztály: Heberling Dániel nagycsoport. Az általános
iskola díjazottjai: Horváth Enikõ (8. a), Rumbach Roland (8. a), Sza-
bó Csenge (8. a), Tóth Ágota (8. b), Sikabonyi Réka (8. b). A II. Gé-
za Gimnázium díjazottjai: Kocsis Fanni (12. a), Egle Károly Ken-
de (12. a), Bozsolik Dávid (12. a), Czippán Réka (12. a), Farkas Ta-
más Barnabás (12. b).
Díjazott táncos: Hollósi Bence, edzõje Cziner Eszter. Sakkozók:
Werner Anna és Werner Péter, edzõjük Rudolf László. A BSE Ko-
sárlabda Szakosztályának díjazottjai: Ruppert Edmond Mihály
(gyerek korosztály), Pap László (utánpótlás korosztály), Szabó Pé-
ter (utánpótlás korosztály), Matejcsek-Lerch Éva (felnõtt korosz-
tály). A kosarasok edzõje Pomsár Szilvia. Kiemelkedõ karate és
atlétika eredményeiért díjazott: Ludwig Róbert. Karate eredmé-
nyeikért díjazottak: Faller Martin, Mórocz Ákos, Mendi Noémi,

Gáll Péter, Schmidt Levente, Flóderer Károly. A BSE Úszó Szak-
osztályának díjazottjai: Mezei Réka és Kiss Levente. A karatékák,
az úszók és az atléták edzõje Nagy Ákos. A BSE Labdarúgó Szak-
osztályának díjazottjai: Puskorics Rajmund Péter (U7), Miklós Mar-
tin (U9), Hadi Zoltán (U11), Rózsahegyi Gábor (U13), Balogh Bo-
tond (U14), Baricsa Ferenc (U17), Kis Róbert (U21), Vituska István
(felnõtt csapat), Samu Péter (felnõtt csapat). Az U7-es korcsoport
edzõje Tenczlinger Tímea, az U9-es és az U11-es korcsoportok
edzõje Botos Tamás, az U13-as és az U14-es korcsoport edzõje
Samu Péter, az U17-es és az U21-es csapat, valamint a felnõtt csa-
pat edzõje Dienes Pál.
Elismerésben részesült az idén 15 éves Kismõdi Ferenc Énekegyüt-
tes (karnagya Jagicza József) és a 25 éves Bátaszéki Székelyek
Baráti Köre (elnöke Kismõdi István).

A jubiláló egyesületeket is elismerték a városházán tartott ünnepségen

Dr. Bozsolik Róbert polgármester 36 fiatalnak és felkészítõjének gratulált

Mórocz Zoltán mond köszöntõt Rónai Gábor (balról) könyvének bemutatóján

Történelmi kötet készült a bátaszéki bajnokcsapatról
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CIKÓ Az idõsek napjával vette
kezdetét az a programsorozat,
amely az elmúlt idõszakban
megvalósult Cikón. Az önkor-
mányzat vacsorával, a fellépõk
pedig mûsorral kedveskedtek a
szépkorúaknak. Adventhez
kapcsolódva vasárnaponként
gyertyát gyújtottak a községben
élõk a falu koszorúján, de miku-
lásünnepség, halottak napi
megemlékezés, és bábelõadás
is volt november, illetve decem-
ber hónapban. Legutóbb pedig

közmeghallgatást tartott az ön-
kormányzat, amelyen Haures
Csaba újonnan megválasztott
polgármester köszönetet mon-
dott a cikóiaknak, hogy a kép-
viselõ-testület tagjainak és sze-
mélyének bizalmat szavaztak.
Egyúttal arról biztosította a mû-
velõdési házban megjelenteket,
hogy mindent megtesznek a fa-
lu szebbé, élhetõbbé tétele ér-
dekében, jóllehet most még a
tervezésnél tartanak, ezért a la-
kosság türelmét kérte.■ Vizin B.

MINDENKI KARÁCSONYA Megpezsdült az élet a kis völgysé-
gi község, Mõcsény központjában, amikor a település lakói a
Mûvelõdési Házba igyekeztek. Beszélgetve, mosolyogva lép-
tek be a hidegbõl a fûtött helyiségbe, ahol nemcsak a kazánok-
nak köszönhetõen vette körbe õket a melegség. Krachun Elem-
ér polgármester mindenkihez intézett néhány jó szót, majd az
õ köszöntõjével kezdõdött a program. Beszédében elmondta,
nem élnek könnyû napokat a vidéki kistelepülések lakói, de a
karácsony közeledtével meg kell próbálni félre tenni a gondo-
kat és a haragot, hiszen a szeretet a legfontosabb ajándék a
kereszténység nagy ünnepén. Hozzátette, ez az elv vezérli az
általa vezetett önkormányzatot is, amely már 16. éve látja ven-
dégül a lakosságot a Mindenki Karácsonya elnevezésû rendez-
vényen.

A köszöntõ után az óvodások betlehemes mûsorral kedves-
kedtek a közönségnek. A vacsorát, az ízletes sertés pörköltet
Gergely Nándor vezetésével fõzték, mellé üdítõ, ásványvíz és
bor is járt. A TETT révén arra is lehetõsége volt az önkormány-
zatnak, hogy a 7 év alatti gyerekek szüleinek 3000, a nyugdí-
jasoknak pedig 3500 forinttal segítsék könnyebbé tenni a ka-
rácsonyt. ■ F. V.

(folytatás az 1. oldalról)

Mindkét esetben zsúfolásig
megtelt a kultúrház. Mucska Me-
linda, az általános iskola igazga-
tója „Gondolatok a karácsony-
ról” címmel a legfinomabb se-
lyempapírba csomagolt, szalag-
gal átkötött emlékeket bontogat-
va kívánt meghitt ünnepeket. Az
óvodások téli dalokkal, versek-
kel, az iskolások a „Lucázás” ha-
gyományát játszották el, versel-
tek, a világ egyik legnemesebb
meseírója Andersen: Gyufaárus
kislány meséjét adták elõ olyan

átéléssel, amit a nézõközönség
meghatottan, hosszantartó taps-
sal köszönt meg.

A mûsor összeállítói: Balogh
Borbála és Soós Mária voltak, az
általános iskola pedagógusai. Az
ajándékok átadása elõtt a kép-
viselõ-testület nevében Liesz-
kovszky Lászlóné köszöntötte a
megjelenteket, majd az önkor-
mányzati dolgozók segítségével
átadták az ajándékokat. A ha-
gyományõrzõ német nemzetisé-
gi egyesület mákos és diós kiflivel
ajándékozta meg az idõs embe-
reket és a gyerekeket. ■ V. B.

Megható pillanatokat
éltek át közösen

(folytatás az 1. oldalról)
– Leginkább az év vége felé ra-
gadja magával az embert a
gondoskodás vágya, az önzet-
len segítségnyújtás keltette érzé-
sek, a napjainkban halványan
pislákoló szeretet bizonyosságai.
A tél maga a mozdulatlan csen-
desség és üresség. Nagy öröm
számunkra, hogy a zord évszak
hangulatát a lelkük mélyébõl
táplálkozó, egyedülálló mûvé-
szek törik meg, és hozzák el nap-
jainkba mindazt a szépet, amire
a sötét és borongós évszak ide-
jén szükségünk van – mondta
Barta Erzsébet.

Véménd polgármestere úgy
fogalmazott, ritka alkalom, ami-
kor önfeledten elmerülhet a na-
pi teendõk közé szorult ember a
mûvészi élményekben. De mind-
ezek elõtt még felhívta a figyel-
met az elõadás jótékonysági mi-
voltára, ugyanis a rendezvény
teljes bevételét a véméndi óvo-
da javára ajánlották fel a mûvé-
szek.

Minden eddigit meghaladó
érdeklõdés mellett zajlott a
véméndi templomban a Hor-
váth István operaénekes szer-
vezte szívmelengetõ hangver-
seny. ■ V. B.

Minden eddigit
meghaladó érdeklõdés

Haures Csaba polgármester (balról a harmadik) azt mondta, a követke-
zõ idõszak a tervezésé lesz, a település mûködésének áttekintését köve-
tõen fogalmazzák meg Cikó rövid, illetve hosszú távú stratégiáját

Szívügyüknek tekintik a falu fejlesztését


