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PAKS Hagyományos évzáró ebédet tartott december 18-án a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Az eseménynek Paks, az Erzsébet Nagy

Szálloda adott otthont. A rendezvényre meghívást kaptak a négy társulás polgármesterei, a társulás elszámolásában közreműködő szakem-

berek és a sajtó munkatársai. A vendégeket dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd előadást tartott a társa-

ság ez évi tevékenységéről. Fotó: Molnár Gyula 7. OLDAL

Találkozás a dévai árvákkal

MÓRÁGY-DÉVA A Böjte Csaba szerzetes által alapított Szent Ferenc
Alapítvány Gyermekotthonába utazott nemrég a Mórágyi Általános
Iskola felsõ tagozatos színjátszó csoportja. 

Agrárlogisztikai központ épül

BÁTASZÉK Tavaszra elkészül az az agrár-logisztikai központ, amelynek
alapkövét nemrég tették le, és amellyel a város a helyi és környékbeli
zöldség- és gyümölcstermelõket kívánja segíteni.

Minden kedves olvasónknak 
meghitt, szép karácsonyt 

és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak 
meghitt, szép karácsonyt 

és boldog új évet kívánunk!
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BÁTAAPÁTI A Társadalmi Ellenõr-
zõ Tájékoztató Társulás idei mun-
kája szerepelt napirendi pontként
a múlt hét keddjének délutánján
Bátaapátiban, a mûvelõdési ház-
ban tartott közmeghallgatáson. A
rendezvényen Krachun Szilárd,
Bátaapáti polgármestere, egyúttal
a TETT elnöke köszöntötte a közön-
séget, valamint megjelent polgár-
mester társait, akik hivatalból tag-
jai a társulásnak. A három telepü-
lési vezetõ, azaz Bechli Erzsébet,
Glöckner Henrik és Tillmann Péter
Ófaluból, Mórágyról, illetve
Fekedrõl érkezett a helyszínre. Az
asztalnál ugyancsak helyet foglalt
Faragó László, a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelõ Kft. üzemeltetési
igazgatója, valamint Bakó
Józsefné, Bátaapáti önkormány-
zatának jegyzõje.

Krachun Szilárd bevezetésként
rövid áttekintést adott a TETT szem-
pontjából fontos ez évi események-
rõl. Egyebek mellett említést tett az
RHK Kft. szervezésében negyed-
évente megvalósuló tájékoztatók-
ról, amelyeken alkalom nyílt elsõ
kézbõl információkat szerezni 
dr. Kereki Ferenctõl, az RHK Kft.
ügyvezetõ igazgatójától. 

Ugyancsak szólt a márciusi
TETT ülésrõl, melyen a társulás el-
fogadta tárgyévi költségvetését és
megtárgyalta a feladatokat. Be-
szélt a májusi, XIX. TETT-re Kész
Napról, mint rendszeresen vissza-
térõ rendezvényrõl. Ismertette a
májusi TETT ülést, ahol megtörtént
a tárgyévi költségvetés módosítá-
sa, továbbá ugyanekkor adott tá-
jékoztatást a 2018. évi kommuniká-
ciós tevékenységrõl Honti Gabriel-
la, az RHK Kft. osztályvezetõje.
Visszatekintett a november 5-i,
tisztújító TETT ülésre, melyen átvet-
te az elnöki stafétabotot Darabos

Józsefné addigi vezetõtõl. Beszá-
molt egy másik személyi változás-
ról is, miután Metzné dr. Darabos
Orsolya, a Lakossági Ellenõrzõ
Csoport vezetõje lemondott tiszté-
rõl. A TETT Hírlapra térve közölte,
hogy a kiadvány, a kötelezettség-
nek megfelelõen évente hat alka-
lommal jelenik meg, decemberben
dupla számmal. 

Krachun Szilárd bejelentette,
hogy szándékában áll életre hívni
egy olyan, három tagból álló, füg-
getlen szakértõi bizottságot, mely
szakmai szempontból áttekinti, vé-
leményezi az RHK Kft. munkáját.
Ez ügyben már fel is vette a kap-
csolatot dr. Frigyesi Ferenccel, az
RHK Kft. volt beruházási igazgató-
jával. Ugyancsak örömmel látja a
csapatban dr. Ormai Péter ve-
gyészmérnököt, a radioaktív hulla-
dék tárolásának nemzetközi hírû
szakértõjét és dr. Rónaky Józsefet,
az Országos Atomenergia Hiva-
tal nyugalmazott fõigazgatóját is.
A testület létrehozását a TETT elnö-
ke azért tartja fontosnak, mert egy-
részt egy ilyen, kellõ iránymutatást
biztosító háttérre szüksége van a
társulásnak. Másrészt felmerült an-
nak lehetõsége, hogy a Püspök-
szilágyi Radioaktív Hulladék Fel-
dolgozó és Tároló területérõl Báta-
apátiba érkezzenek szállítmányok.
Van egy harmadik szempont is, ez
pedig nem más, mint Paks II maj-
dani megépítése.

A TETT elnöke kritikával beszélt
a tájékoztatást szolgáló pénz fel-
használásáról. Annak idején
ugyanis közös megállapodásnak
számított, hogy a hulladék befo-
gadása együtt kell járjon az életmi-
nõség javításával is. Ez egy ideig
mûködött is, ám az idõ elõreha-
ladtával ez a folyamat lelassult.
Krachun Szilárd egyértelmûen fo-

galmazott: nem tartja célszerûnek,
hogy ismét leaszfaltozzanak egy
már jól megépített utat, ha ez a
pénz a lakosság közvetlen gyara-
podását is szolgálhatja. 

Ugyancsak nehezményezte,
hogy a pénzügyi elszámolás a jo-
gosan elvárhatónál sokkal szigo-
rúbb, emellett körülményes és
hosszas is. Ezért elõfordulhat az,
hogy egy startra kész beruházás
az engedély megérkezésekor az
eredeti összeghez képest többe ke-
rül. A TETT elnöke nem kiskapukra,
hanem mindössze a törvény kere-
tein belüli, rugalmasabb eljárásra
tartott igényt.

Faragó László a Püspökszilá-
gyiból Bátaapátiba történõ hulla-
dékszállítás hátterét világította
meg. Erre a megoldásra azért van
szükség, mert a Pest megyei község
tárolója megtelt és tovább nem bõ-
víthetõ. Ezt a helyszínt alapvetõen
a kórházak és kutatóintézetek la-
boratóriumi, kis aktivitású izotóp-
hulladékainak tárolására alakítot-
ták ki. A további fogadókészség,
medencék felszabadítása érdeké-
ben innen hulladékot kell elszállí-
tani, logikusan oda, ahol van hely.
Bátaapátiba gyakorlatilag a pak-
si átvételi kritériumoknak megfele-
lõ, tömörített, hordózott hulladék
kerül. A kivitelezésnek természete-
sen megvannak a maguk jogsza-
bályban rögzített eljárási módjai.
Ez azzal jár, hogy a bátaapáti tá-
roló üzemeltetési engedélyét mó-
dosítani kell. Azaz, többek között
megfelelõ tanulmányok beadásá-
ra, lakossági közmeghallgatásra
van szükség. Faragó László becs-
lése szerint nagyjából egy éves el-
járás várható. Azt is hangsúlyozta:
a már említett független bizottság
a lakosság segítségére lesz annak
nyugtázásában, hogy a radioaktív

hulladékokkal kapcsolatos kocká-
zat nem fog növekedni. Mint
bátaapátiban letelepedett lakos
sem kívánna több gondot okozni
úgy a helybelieknek, mint magá-
nak a korábbi idõszakhoz képest.
S ennek a gondnak a mértéke gya-
korlatilag nulla. 

Tillmann Péter és Glöckner
Henrik egyaránt megjegyezte,
hogy az egy éves határidõ, mint
mielõbb útjára indítandó folyamat
szükségessége a korábbi tájékoz-
tatókon távlati célként merült fel.
Ezzel együtt ez a gyorsítás nem
okozhat megoldhatatlan gondot.
Sári József helybeli lakos arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy személy
szerint nem híve az ideszállításnak
Püspökszilágyiból. De ha mégis ez
történik, akkor ez kedvezõ feltéte-
leket eredményezõ tárgyalási alap
lehet nemcsak Bátaapáti, hanem
valamennyi TETT-es település szá-
mára. Ez utóbbi felvetéssel
Krachun Szilárd is egyetértett.

Közmeghallgatás egy bizottság tervével

Sári József

Tillmann Péter, Bechli Erzsébet, Glöckner Henrik, Krachun Szilárd, Faragó László és Bakó Józsefné
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Krachun Szilárd 1951-ben a Fejér
megyei Alsószentivánban született.
1955 óta él Bátaapátiban. 1985-tõl
1990-ig községi elöljáróként dol-
gozott a településen. 1990-ben,
még az önkormányzati választá-
sok elõtt néhány hónappal tanács-
elnökké választották, majd ugyan-
ebben az évben az õszi helyható-
sági választásokon polgármester-
ként kapott bizalmat a falu lakói-
tól. Nem volt szívderítõ a település
látványa, amikor a képviselõtestü-
let élére állt. Nem voltak szilárd
burkolatú utak, nem volt telefon,
nem volt iskola.

– Mindezek hiányát felszámol-
tuk – mondta egy korábbi interjú-

ban. – Útjainkat rendbe tettük.
Visszahoztuk iskolánk alsó tago-
zatát, s pályázaton nyert pénz-
zel épületét bõvítettük, korszerû
fûtéssel láttuk el, tornaszobát
alakítottunk ki vizesblokkal.
Óvodánkat is korszerûsítettük.
Rendeztük a faluközpontot, fel-
újítottuk a polgármesteri hiva-
talt. Megtörtént a szennyvízel-
vezetõ rendszer kiépítése. Sári
József vállalkozó kezdeménye-
zésére újjászerveztük a sport-
egyesületet, majd jelentõs anya-
gi támogatásával a sportpálya
mellé öltözõt építettünk.

Jelenlegi programjában ar-
ra mutatott rá: – A Radioaktív

Hulladékokat Kezelõ Kft.
befogadásakor azt val-
lottuk, hogy a befoga-
dásból származó támo-
gatás egy részét a lakos-
ság életkörüI-ményeinek
javítására és komfortér-
zetének növelésére for-
dítjuk.

Krachun Szilárd ígére-
tet tett arra, hogy megvá-
lasztása esetén ennek az
elvárásnak fog eleget ten-
ni, azaz a támogatás egy
jelentõs részét a lakosság
szolgálatába áIlítja. Meg-
gyõzõdése, hogy a csa-
ládok évei következnek!

HHáárroomm  tteelleeppüülléésseenn  úújj   ppoollggáámmeesstteerr
kkeezzddttee  mmeegg  aa  mmuunnkkáátt

BÁTAAPÁTI-CIKÓ-VÉMÉND Az õszi önkormányzati választás a TETT-hez kapcsolódó polgármesteri 
névsorban is változást okozott, három településnek új vezetõje lett. Õket mutatjuk be alább

Nagyszülei Cikón éltek, már gyer-
mekkorában erõs kötõdés alakult ki
benne a falu iránt. Férjével, Molnár
Józseffel 1995-ben kötött házassá-
got, három fiuk született. Bár közös
életüket Börzsönyben kezdték, de
2002-ben, amikor Cikóra költöz-
tek, úgy érezték, „hazatértek”.

– Általános iskolai és középis-
kolai tanulmányaimat Bonyhádon
végeztem, számvitel-gazdálkodás
szakon érettségiztem. 2003-ban
mérlegképes könyvelõi képesítést
szereztem, több évet töltöttem a
könyvelõ szakmában. Dolgoztam
Cikó Község Önkormányzatánál
igazgatási és pénzügyi ügyintézõ-
ként, a Bonyhádi Járási Hivatalnál
anyakönyvvezetõként. Polgármes-

terré való megválasztásomig
Szálka Község Polgármesteri Hi-
vatalában pénzügyi és anya-
könyvi feladatokat láttam el.

A polgármesteri tisztséggel já-
ró feladatokat igyekszem ugyan-
olyan odaadással és becsülettel
végezni, mint eddigi életem bár-
mely más területét.

A cikóiak érdekeit hosszú távon
szeretném méltón képviselni. Cé-
lom a megkezdett feladatok, pá-
lyázatok átvétele, megvalósítása.
Szeretném valamennyi pályázati
lehetõséget megragadni, a telepü-
lés fejlõdésének, fenntartásának és
mûködésének elõsegítésére. Fon-
tosnak tartom a járdák, az árkok,
valamint a bel- és külterületi utak
felújítását. Támogatom egy szín-
vonalas vendéglátó egység létre-
hozását, ami nemcsak az itt élõk
számára fontos, hanem az ide ér-
kezõ turisták, vendégek számára,
valamint a faluban megrendezés-
re kerülõ programok lebonyolítá-
sához is szükséges.

Nagyon fontos számomra az
értékek megõrzése, a hagyomá-
nyok ápolása. Ezért szeretném,
hogy megfelelõ figyelmet és támo-
gatást kapjon a német kisebbség
és a székely hagyományõrzõ
egyesület.

Az októberi választásokon a sza-
vazók többsége Szalonna Zoltánt
választotta meg Véménd polgár-
mesterének. Családja, felesége és
három fia az elsõk az életében.

– 14 éves koromig itt éltem
Véménden, itt jártam általános is-
kolába, itt sportoltam, zenéltem,
táncoltam. A Babits Mihály Gim-
náziumban érettségizem, bioló-
gia-fizika szakon, ezt követõen a
Budapesti Kandó Kálmán Mûsza-
ki Egyetemen kezdtem el a tanul-
mányaimat, de idõközben nyer-
tem egy ösztöndíjat Bécsbe, ahol
szociálpedagógia diplomát sze-
reztem. Késõbb átjelentkeztem
Pécsre, és itt, a Pollack Mihály Mû-
szaki és Informatikai Fõiskolán vé-
geztem villamosmérnökként. Má-
soddiplomás képzésben minõség-
irányítási szakmérnök képesítést is
megcsináltam. (...) Foglalkoztam
fogyatékos gyermekekkel, hátrá-
nyos helyzetû gyerekekkel, szülõ
nélkül nevelkedõkkel, drogosok-
kal. Sok tapasztalatot szereztem
ezen a területen is. Az utóbbi
években, az üzleti szférában dol-
goztam, kezdetben Budapesten,
majd Németországban. Jelenleg
a KÉSZ csoportban vagyok ta-
nácsadóként jelen, üzletfejlesztés-
sel, innovációs és technológiai

projektekkel foglalkozom. (...) Tu-
lajdonképpen, az hogy indultam
a választáson, közös döntés volt.
(...) Szerintem nagy elõny, hogy
sokszínû a falu összetétele. Fontos,
hogy ne csak egymás mellett él-
jünk, hanem egymásért is, formá-
lódjunk igazi közösséggé. Beleért-
ve ebbe mindenkit, aki itt él
Véménden. Hiszek a kisközössé-
gek jövõjében. (...) Amit még nagy
értéknek gondolok, a turizmus ki-
építése. Csodálatos környezetben
fekszik Véménd, ebben nagy le-
hetõségeket látok, erre lehet épí-
teni.

(A Véméndi Krónika és Till Ju-
dit hozzájárulásával)

Cikó, Molnár Józsefné: 
„Fontos az értékek megõrzése”

Szalonna Zoltán, Véménd: 
„Hiszek a kisközösségek jövõjében”

Krachun SSziláárd,, BBáátaapááti: „„A ccsaláádok éévei kkövetkeznek!”
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Tanulságos találkozás a dévai árvákkal
MÓRÁGY Dévára, a Böjte Csaba szerzetes ál-
tal alapított Szent Ferenc Alapítvány Gyermek-
otthonába utazott nemrég a Mórágyi Általános
Iskola felsõ tagozatos színjátszó csoportja. A ta-
nulókat pedagógusok, iskolai dolgozók és szü-
lõk kísérték el Erdélybe. Mucska Melinda igaz-
gató osztotta meg lapunkkal azt, hogy mi is volt
az utazás kiváltó oka, célja és eredménye.

– Az ötlet úgy született, hogy színjátszó fog-
lalkozáson a karácsonyi mûsorunkra készül-
tünk, ahol ötven erdélyi kisgyermek levelét ol-
vastuk fel Wass Albert elõszavával – kezdte
Mucska Melinda. – Mindenkinek potyogott a
könnye... A gyerekek reakciója nagyon megle-
pett, nem számítottam rá, hogy az üzenet eny-
nyire mélyen érinti õket. Aztán megbeszéltük,
hogy milyen rohanó világot élünk, hogy sajnos
elsiklunk a mindennapokban a valódi emberi
kapcsolatok felett, egyre kevesebbet beszélge-
tünk embertársainkkal… S ebben a levélben, a
tartalmában végre valódi értékeket fedeztünk
fel. Így jött az ötlet, hogy látogassunk el a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthoná-
ba, melyrõl oly sokat olvashatunk és láthattuk
már a televízióban is. Az otthont alapító Böjte
Csaba és segítõinek munkássága példaértékû
mindenki számára. A mórágyi színjátszósok úgy
döntöttek, hogy szeretnének örömet okozni az
ott élõ gyerekeknek.

Levelet írtunk tehát Palkó Cecíliának, az ott-
hon vezetõjének és kértük, hogy tegyen lehe-
tõvé egy látogatást Mikulás napján. Jött is a vá-
lasz, hogy szeretettel várnak minket. Ezután
kértük a Tamási Tankerületet és Mórágy Köz-
ség Önkormányzatának képviselõ testületét,
hogy támogassák kezdeményezésünket és uta-
zásunkat. Ez meg is történt, amiért nagyon há-
lásak vagyunk. Ezután gyûjtésbe kezdtünk. Bol-
dogok voltunk, mert láttuk az iskolában, sõt az
egész faluban az összefogást, ami egy jó ügy
érdekében történt. Hiszen a falubeliek, a szü-
lõk, a környezõ településekrõl bejáró tanulók
szülei, hozzátartozói és ismerõsei rengeteg tar-
tós élelmiszert, tisztálkodó szereket, édességet,
ruhákat és pénzadományt hoztak be az isko-
lába, hogy elküldjék velünk azoknak az árva
gyerekeknek, akiknek mindezekre nagy szük-
ségük van.

Hajnali négy órakor kelt útra lelkes csapa-
tunk a mórágyi kisbusszal, melyet egy bátaszéki
úriember elõzõ nap megtankolt nekünk, ezzel
is segítve küldetésünket. Kora délután érkez-
tünk Dévára, a kolostor elé, ahol rögtön egy kí-
sérõt is kaptunk Radu személyében. Azonnal ki-
pakoltunk, gyermekeink olyan boldogan hord-
ták a csomagokat, hogy öröm volt nézni. Radu
pedig minden forduló után ezt mondta: Kö-
szönjük! Isten fizesse meg! Utána meginvitáltak
bennünket az ebédlõbe, ahol már gyülekeztek
az otthonban élõ gyerekek és kíváncsian tekint-
gettek felénk. Mi pedig azonnal szóba elegyed-
tünk velünk, hiszen ezt vártuk, a velük való ta-
lálkozást. Szépen és egyszerûen megterített asz-
talnál fogyasztottuk el az ízletes ételt. Miután
megebédeltünk, papírszínházzal, mesével szó-
rakoztattuk az összegyûlt társaságot. A közön-
ség némán, a mese minden pillanatát megélve
hallgatta elõadásunkat. Különös volt a mély
csend, a megtisztelõ figyelem, ami az egészen
kicsi gyermekeket és a tizennyolc éves fiatalo-
kat egyaránt jellemezte. A mese befejeztével
egyik tanulónk Mikulásnak öltözve minden
egyes gyermeknek és felnõttnek ajándékot és
szaloncukrot osztott.

Késõbb megérkezett Palkó Cecília, az otthon
vezetõje is, aki a templomba, az este hét óra-
kor kezdõdõ Mikulás ünnepségre hívott ben-
nünket. Nagyon jó érzés volt belépni a csodá-
latos templomba, ami tele volt Mikulásváró da-
lokat zengõ gyerekekkel és felnõttekkel. Az
éneklés megtette hatását, mivel hamarosan két
Mikulás is érkezett. Az óvodásoktól kezdve egé-
szen a nagy gyerekekig mindenki mûsorral ked-
veskedett a fehér szakállú ajándékosztónak, aki
néhány tanulót és nevelõt név szerint szólított.
Nagyon jó érzés volt látni, hogy a 17 éves fiúk
is milyen boldogan mentek ki a Mikulás hívó
szavára. Alázattal, fejüket lehajtva álltak meg
elõtte, õszintén és komolyan válaszoltak a fel-
tett kérdésekre. Legnagyobb meglepetésünkre
a Mikulás a mórágyi gyerekeket is szólította és
maga mellé hívatta. Rövid bemutatkozás és be-
szélgetés után a templomi ünnepség véget ért
és onnan kilépve minden gyermek, beleértve a
mórágyiakat is, óriási csomagot és egy Miku-
lás sapkát vehetett át.

Az ebédlõbe visszatérve gyönyörûen meg-
terített ünnepi asztal jelezte, hogy vacsoraidõ
van. Ismét a gyerekek terítettek meg, sõt õk szol-
gáltak ki minket és a vacsora elkészítésében is
õk segédkeztek. Itt ugyanis ez a természetes,
már kis korban megtanulják a házimunkát. Õk
mosogatnak és törölgetnek el maguk után a

konyhán, õk tisztítják a zöldségeket, elõkészítik
az alapanyagokat és minden pénteken egyfaj-
ta közösségi szolgálatot teljesítenek, ami azt je-
lenti, hogy rendbe teszik a környezetüket. Mind-
ezt örömmel vállalják, mert tudják, hogy saját
magukért csinálják.

Reggel alig vártuk, hogy az ebédlõteremben
újra találkozzunk a gyerekekkel és nevelõkkel,
folytatva a beszélgetéseket. Reggeli után kap-
tunk egy értékelõ ívet, ahol azoknak a gyere-
keknek a munkáját kellett értékelnünk, akik ki-
szolgáltak minket étkezéseink alkalmával. Ezek
a gyerekek ugyanis pincérnek tanulnak és az ér-
tékelések alapján kapják minden hónapban a
kisebb összegû zsebpénzüket. Egy órás búcsú-
beszélgetésünkkor megismerkedtünk néhány
család és gyermek, valamint nevelõk történeté-
vel. Megtudtuk, hogy a gyerekek négy nyelvet
tanulnak, a magyar mellett latint, románt, an-
golt és németet. Kiderült, hogy a gyerekek több-
sége milyen hányattatott körülmények között
élt, hogy hogyan kerültek az otthonba. Az étke-
zések alkalmával azt tapasztaltuk, hogy nincs
maradék és nincs otthagyott falat a tányéron.
Hiszen vallják, hogy az ételt nem szeretni kell,
hanem megenni. Nem válogatnak és nincs pa-
zarlás. Elénk sem raktak roskadásig megrakott
tálakat, csak annyit, ami pont elég. És valóban
mindig pont elég volt.

A beszélgetések után a szállásra igyekez-
tünk, ahol bepakoltunk a buszba, majd elmen-
tünk, hogy megnézzük a híres dévai várat.
Telekabinnal mentünk fel a várba, ahol egy kis
hó is fogadott minket. Csodálatos volt a lát-
vány, ráláttunk a városra. Ezután visszamentünk
az ebédlõbe, hogy leadjuk a szálláshelyünk
kulcsát és egy nagy öleléssel elbúcsúzzunk leg-
kedvesebb kísérõnktõl, Radutól, akinek köszön-
hettük, hogy bepillantást engedett nekünk min-
dennapi életükbe. Fájó szívvel és rengeteg él-
ménnyel, tapasztalattal hagytuk el Dévát…

Mindent összegezve valójában mi szeret-
tünk volna adni, mégis úgy látom, hogy mi kap-
tunk. Ezek az árva gyerekek boldogok, jóked-
vûek, szeretnek tanulni, örömmel munkálkod-
nak, megbecsülik az ételt, tesznek magukért,
vannak életcéljaik, vágyaik, amiket rendszerint
meg is valósítanak, nem panaszkodnak, szere-
tettel fordulnak egymás iránt és még sorolhat-
nám... A dévai gyerekektõl megtanulhattuk,
hogy jobban meg kell becsülnünk azt, ami ne-
künk megadatott, a családot, az iskolát, a tanu-
lást, a meleg szobát, az ételt. Nekünk ez tanul-
mányút volt és valóban: nyugtázhattuk azt,
hogy mi tanulhattunk a dévai árváktól.

Szeretetért nagyobb szeretet
Ferenczi Katalin, a mórágyi iskola pedagógu-
sa így látta:

– Szeretettel mentünk Dévára és még na-
gyobb szeretetet kaptunk! Bár vittünk több ki-
lónyi lisztet, cukrot, konzervet, íróeszközöket és
még sorolhatnám, úgy érzem, hogy inkább mi
kaptunk ajándékot a kinti gyermekektõl. Az
odafigyelésükkel, a tiszteletükkel, a végtelen
nagy szeretetükkel, amivel hozzánk fordultak.

Az étkezõben a gyerekeket figyelve kicsi
anyukákat és apukákat láttam. Mindenki min-
denkinek a rokona – még, ha ez a valóságban
nem is így van –, ezért önzetlenül gondoskod-
nak egymásról. Mindenki kiveszi a részét a ta-
karításból, a fõzésbõl és egyéb teendõkbõl.

A mórágyi csapat 

„magos Déva vára”

falainál

A gyermekotthon néhány lakója, lent: közös tánc
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BÁTASZÉK A jövõ év tavaszára el-
készül az az agrár-logisztikai köz-
pont, amelynek alapkövét nemrég
ünnepélyes keretek közt tették le
Bátaszéken. A város életében egye-
dülálló vállalkozás elsõsorban a
helyi és környékbeli zöldség- és
gyümölcstermelõket kívánja segíte-
ni, illetve munkalehetõséget bizto-
sít közel huszonöt embernek.

A fejlesztéseket legfõképpen az
a tényezõ indokolja, hogy a város
környezetében lévõ gyümölcs és
zöldség kultúrák termõterülete nõ,
így a növekvõ termés mennyiség
közvetlen piaci értékesítése egyre
nehezebb, vagy csak nagyon ala-
csony áron lehetséges. Ezt a termés
többletet már a belföldi fogyasztói
kör nem fogja tudni felvenni, min-
denképpen szükséges lesz a gyü-
mölcs termés nagyobb arányú ex-
portra történõ értékesítése, illetve
hosszabb ideig történõ eltartható-
ság biztosítása, amely csak szaksze-
rû hûtõ-tároló kapacitások kiépíté-
sével lehetséges. Becslések szerint a
környezõ gazdák jelenlegi 150-200
hektár teremõ területe pár éven be-
lül elérheti a 300-350 hektárt is.

A projekt megvalósítási helyszí-
néül ideális helyszínt jelent a
mikrotérségben Bátaszék Város

Önkormányzata tulajdonában lé-
võ ipari terület, melyet közúton va-
lamennyi településrõl jól meg lehet
közelíteni és logisztikai szempont-
ból a környezõ termõterületektõl
közel azonos távolságra helyezke-
dik el. Az önkormányzat az agrár-
logisztikai központ üzemeletetését
vállalkozói partner és termelõ cso-
port szakmai együttmûködésével
kívánja megvalósítani.

A szolgáltatásokat mindazon
mezõgazdasági vállalkozók igény-
be vehetik, akik tevékenységük so-
rán gyümölcstermesztéssel, zöld-

ségtermesztéssel foglalkoznak és
nem áll módjukban a terméküket az
eladhatóság érdekében hûvös he-
lyen tárolni, vagyis rá vannak kény-
szerítve, hogy a terméküket közvet-
lenül a szabadföldrõl értékesítsék.
Az agrárlogisztikai központ megter-
vezését megelõzõen jelentõs piac-
kutatást végeztek, melybõl kiderült,
hogy Bátaszéken és környékén szá-
mos mezõgazdasági vállalkozó
foglalkozik gyümölcstermesztéssel
és a meglévõ gyümölcstárolók,
zöldségtárolók kapacitása a piaci
igényeket nem tudja kiszolgálni,

ezért bõvítésre szorulnak. A gyü-
mölcsértékesítés, zöldségértékesí-
tés során célpiacnak számítanak
a helyi és környékbeli magánsze-
mélyek, közintézmények és a kül-
földi piac. A környék mezõgaz-
dasági vállalkozói, õstermelõi, he-
lyi termelõi, magánszemélyei a tá-
rolási szolgáltatást igénybe tudják
venni, a termékértékesítés során
együttmûködéssel elõnyösebben
és könnyebben tudnak termékeik-
kel a piacon megjelenni.

A kivitelezés várható befejezé-
se: 2020 májusa.

FEKED A borítóval együtt tizen-
három megkapó felvétel mutatja
be a települést Feked 2020. évi
naptárában. A Fekedi Szülõföl-
dünk Baráti Kör – karöltve Feked
önkormányzatával és a Bethlen
Gábor Alapítvánnyal – tavaly év
végén hirdette meg fotópályáza-
tát, azzal a szándékkal, hogy a
legjobb fényképek szerepelnek
egy majdan elkészülõ kalendári-
umban is. A beérkezett, összesen
száznyolcvan pályamûbõl három-
tagú szakmai zsûri választotta ki
azokat, melyek a 2020-as fekedi
naptárba bekerültek. Az eredmény
kihirdetése egy kis fotókiállítás
megnyitásával együtt zajlott le. A
bírálóbizottság Cseke Rixy, Kótsch
Petra, Gász Róbert, Kovács Tibor,
Peck Domokos és Szeifert Balázs
mûveit ítélte kimagaslónak. A
nagyalakú, nagyjából A3 méretû
naptár tartalmazza nemcsak a hi-
vatalos ünnepnapokat, hanem a
régi, mezõgazdasági események-
hez kapcsolódó, illetve egyházi ün-
nepeket is, valamint a 2020-as év
fõbb fekedi rendezvényeinek idõ-
pontjait. A naptár borítólapján ol-
vasható németül a hagyományos
fekedi újévköszöntõ: Ich wünsch euch
ein glückseliges Neues Jahr, langes

Leben und Gesundheit, Friede und
Einigkeit. Das neugeborene Jesulein,
das wünsch' ich euch ins Herz hinein,
das soll euer Neujahr sein.

Azaz: Boldog új évet kívánok
nektek, hosszú, egészséges életet,
békét és egységet. Az újszülött Jé-
zuskában, ezt kívánom szívetekbe,
ez legyen a jövõ évetek!

FFFFeeeessssttttõõõõiiii   ffffoooottttóóóókkkk  
aaaa  ffffaaaalllluuuunnnnaaaappppttttáááárrrrbbbbaaaannnn

Tillmann Péter polgármester 

a naptárral

Agrárlogisztikai központ épül Bátaszéken

Atlétikában bizonyítottak
MÓRÁGY Út a csúcsra! Ezzel a címmel tartotta meg tehetségkutató ver-
senyét a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.
A rendezvényen a Dél-Dunántúli régió felsõ tagozatos tanulóinak bizto-
sított egyedi versenylehetõséget az intézmény atlétika sportágban. 

A Mórágyi Általános Iskolából 19 tanuló vett részt a rangos megmé-
rettetésen, 17 helyezést begyûjtve. 

A III. korcsoportos Komiáti Dalma medicinlabda hajításban és súlylö-
késben egyaránt második lett. Flóra Kristóf távolugrásban harmadik, 60
m-es síkfutásban második helyezést ért el. Mezei Bence súlylökésben
aranyérmet, medicinlabda hajításban ezüstérmet szerzett. Súlylökésben
Pulcz Viktor harmadik, Biró Dominik második lett, utóbbi medicinlabda
hajításban bronzérmet is nyert. 

A IV. korcsoportosok mezõnyében Flóris Sarolta medicinlabda hají-
tásban elsõ, magasugrásban második, súlylökésben harmadik lett. Flóris
Beatrix súlylökésben és 1000 m-es síkfutásban egyaránt elsõ helyezést
ért el. Szilágyi Tamás, mint igazolt versenyzõ medicinlabda hajításban,
súlylökésben és 60 m-es  síkfutásban ezüstérmet vehetett át. Felkészítõ
pedagógusok: Sóvári Gábor és Mucska Melinda.

Valóságos éremesővel tértek haza a mórágyi diákok
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CIKÓ Ez alkalommal is különleges
programokat kínált az adventi idõ-
szak a Perczel Mór Általános Iskola
kisdiákjai számára. – Az ünnepre
való ráhangolódás, a készülõdés
hangulata minden évben összeko-
vácsolja tanulóinkat – hangsúlyozta
Hernerné Szõts Hajnalka igazgató.
– A négy gyertya szimbólumaként
ilyenkor igyekszünk növendékeinket
négy rendezvénnyel megajándé-
kozni. A várva várt sorozat – az
EFOP 3.1.8. pályázat keretében – bu-
dapesti kirándulással indult. A
cikóiak délelõtt a Budai Várnegyed
hangulatos utcáin sétáltak. A fõvá-
rossal való ismerkedés este, a fény-
árba borult Vörösmarty tér színpom-
pás adventi vásárában zárult.

A következõ állomást Pécs je-
lentette. Baranya székhelyén az al-
só tagozatosok a Jégvarázs, a fel-
sõsök az Álomnagyi címû filmet te-
kintették meg. Este felsétáltak az
aznap megnyílt adventi vásárba.
December 6-án az alsósok Váral-
jára, a szép természeti környezet-
ben található Mikulásházba láto-
gattak, a nagyok pedig korcso-
lyázni mentek Szekszárdra. Váral-
ján a tábla csoki mellé szamovár-
ban fõzött teát is kínált a vendég-
szeretõ Mikulás. December 13-án
karácsonyi disco és ajándékozás
várt az iskola minden gyermekére. 

Hétfõnként reggelente az osztá-
lyok meggyújtották az adventi gyer-
tyákat, versekkel, énekekkel eleve-
nítve fel a fényt adó viasz hengerek
történetét. – Több mûsorral készü-
lünk az iskolai karácsonyra – mond-
ta az intézmény vezetõje. – Köszö-
nettel fogadjuk a helyi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat gyümölcs,
illetve Cikó Önkormányzata édes-
ség ajándékát, mindkettõ sokat je-
lent a gyermekek számára. Emellett,
mint korábban, most is színpadra
lépünk a mõcsényi falukarácso-
nyon, ott leszünk a cikói karácsonyi
koncerten és a már hagyománynak
számító Német Gálán is.

ÓFALU Tóni bácsi, azaz Bachmann Antal
rekordot mondhat magáénak a települé-
sen. Ófalunak ugyanis, tudomásunk sze-
rint, még nem volt száz éves kort megért
lakója. Tóni bácsi nemrég ünnepelte ezt a
kerek évfordulót. Ebbõl az alkalomból az
ország miniszterelnöke is küldött neki ok-
levelet és természetesen megköszöntötte
õt Bechli Erzsébet polgármester is.

Szeibert Jánosné, lánykori nevén
Bachmann Erzsébet lapunknak elmondta,
hogy édesapja 1919 november 20-án szü-
letett Ófaluban, tehát tõsgyökeres hely-
beli. Eredeti szakmája szerint kõmûves
volt. A második világháború idején behív-
ták katonának, majd szovjet hadifogság-
ba került, Fehéroroszországba. Kislánya
négy éves volt, amikor 1948-ban hazatér-
ve újra láthatta.

Az erdõgazdaságban kapott munkát,
elõször mint favágó, késõbb mint hosztoló.
Innen ment nyugdíjba hatvan éves korá-
ban, de ezután még tizenhét éven át, az-
az hetvenhét éves koráig dolgozott ugyan-
itt. Véleménye szerint ez a hosszú élet tit-
ka, azaz a szabad levegõ, az erdõ, az ott
végzett munka. Jelenleg is jól van, csak
már gyengébbnek érzi magát, mint ko-
rábban. Szellemileg tökéletesen friss. Min-
den ennivalót jó étvággyal elfogyaszt,
nem hagy maga után maradék ételt az
asztalon. Egyetlen gyermeke, azaz Erzsé-
bet - Lizi néni - gondozza, illetve ahogy
tréfásan megjegyezte, neveli is. A lakás-
ban hárman élnek, Tóni bácsi, valamint
Lizi néni és férje, Szeibert János, otthon né-
metül, még pontosabban svábul beszél-
nek egymással.

MŐCSÉNY Kézmûves foglalkozás, valamint a szülõk által
elõadott bábjáték elõzte meg a Mikulás jöttét Mõcsényben.
A mûvelõdési házban tartott rendezvényen közel negyven
kisgyermek várta a fehér szakállú vendéget, aki késõ
délutánra meg is érkezett. Nem volt hiábavaló a várakozás,
hiszen valamennyi nebuló egy-egy, csokoládéval és más
édességgel teli csomagot vehetett át. 

A településen két korosztály karácsonyi ajándékban is
részesült. A 0-6 év közöttiek 3000 forint, a 65 év felettiek
10 000 forint értékû élelmiszer-utalványt kaptak, a
szelvényekkel a helyi boltban lehet vásárolni.

MIKULÁSCSOMAGOT KKAPTAK AA NNEBULÓK MMÕCSÉNYBEN

Tóni bácsi száz éve született a faluban

Bechli Erzsébet, a száz éves Bachmann Antal és

Erzsébet nevű lánya, azaz Szeibert Jánosné

FFeellffeeddeezzõõ  úúttoonn  jjáárrttaakk  aa  ffõõvváárroossbbaann

A cikói iskolások a budai vár déli részén található Mátyás-kút előtt

Váralján a Mikulás szamovárban főzött teával kínálta a nebulókat
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PAKS, 2019. december 18. – A
paksi atomerõmûbõl szárma-
zó sugárzó hulladékok és el-
használt fûtõelemek, valamint a
különbözõ oktatási, egészség-
ügyi, mezõgazdasági tevé-
kenységek során keletkezõ ra-
dioaktív hulladékok szállítása
és tárolása idén is nagyfokú
biztonság mellett valósulhatott
meg Magyarországon. Annak
érdekében, hogy ez a jövõben,
hosszú távon is biztosítva le-
gyen, a 2020. évben is továb-
bi fejlesztéseket hajt végre a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Kft. az általa üzemeltetett lé-
tesítményekben.

A bátaapáti Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tárolóban a biz-
tonságos üzemeltetés mellett,
250 méterrel a felszín alatt, je-
lenleg a harmadik kamra vas-
beton medencéjének kialakítá-
sa zajlik. A már elkészült II.
kamrába a jövõ évben kezdõd-
het meg az új, úgynevezett
kompakt hulladékcsomagok
(KHCS) betárolása. A KHCS vé-
kony merevített acélkonténer,
amelybe 4 darab radioaktív
hulladékkal teli hordó kerül, és
a közöttük fennmaradt üres te-
ret már folyékony radioaktív
hulladékból készített cement-
péppel töltik ki. A szilárdítás
fontos mozzanat a radioaktív-
hulladék-kezelésben, hiszen a
hulladékot nem lehetséges fo-
lyékony halmazállapotban
véglegesen elhelyezni. A most
készülõ harmadik kamra szin-
tén az új technológiának meg-
felelõen lesz kialakítva.

A nem atomerõmûvi erede-
tû, úgynevezett intézményi ere-
detû – az oktatásból, egészség-
ügybõl, mezõgazdaságból,
iparból származó – hulladékok
tárolására szolgáló püspök-
szilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolóban idén
is folytatódott a biztonságnö-
velõ program, amelynek kere-
tében elkészült a hulladéktáro-
ló medencék lefedését biztosí-
tó csarnoképület és a benne lé-
võ acélszerkezetû védõépít-
mény, azaz konténment. Erre
azért van szükség, hogy bizton-

ságosan elvégezhetõ legyen az
a munkafolyamat, amelynek
keretén belül az RHK Kft. meg-
alakulása elõtt, nem a jelenle-
gi szabályozás szerint eltárolt
hulladékokat termelik ki, válo-
gatják, tömörítik, újracsoma-
golják.

A paksi atomerõmû mellett
található Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolójában jelenleg
mintegy 9577 elhasznált fûtõ-
elem „pihen” az erre a célra ki-
alakított acél tárolócsövekben.
Az idei esztendõben összesen
270 db fûtõelemet szállítottak
át ide az erõmûbõl. Ebben a
modulszerûen bõvíthetõ létesít-
ményben 4 újabb, a tároló-
csöveket körülölelõ vasbeton
kamra kialakítása kezdõdhet el
jövõre, a meglévõ 24 mellé. A
folyamatos bõvítéseknek kö-
szönhetõen, Magyarországon
hosszú évtizedekre megoldott

az elhasznált üzemanyag-
kazetták biztonságos, átmene-
ti tárolása.

„A munkánkat felügyelõ ha-
zai és nemzetközi szakmai szer-
vezetektõl idén is sok pozitív
visszajelzést kaptunk tárolóink
üzemeltetése kapcsán. Azon-

ban fontos látni, hogy az álta-
lunk végzett munka sikere ak-
kor tud teljes lenni, ha a telep-
helyeink környezetében élõk is
elfogadják, sõt támogatják te-
vékenységünket. Ezt a célt szol-
gálják lakossági tájékoztató
napjaink, kiadványaink és az
érintett településeket tömörítõ
információs és ellenõrzõ társu-
lásokkal fenntartott szakmai
kapcsolat” – nyilatkozta dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügy-
vezetõ igazgatója a társaság
évzáró eseményén.

További fontos fejlemény,
hogy a társaság a 2020-as

esztendõben is folytatni kíván-
ja a geológiai kutatómunkát a
Nyugat-Mecsekben, annak ér-
dekében, hogy minél megala-
pozottabb és pontosabb infor-
mációi legyenek az itt találha-
tó aleurolit kõzetrõl. A követke-
zõ évek feladata, hogy kiderül-
jön, alkalmas lehet-e földtani-
lag ez a terület arra, hogy ké-
sõbb más szempontok alapján
is itt vizsgálják tovább egy, a
század második felére terve-
zett nagy aktivitású hulladéktá-
roló megépítésének lehetõsé-
geit. A társaság idén nyáron
kapta meg az Országos Atom-
energia Hivataltól azt a
telephelykutatási keretprog-
ram-engedélyt, amely alapján
2032-ig több szempont (pl. a
földtani környezet, a vízföldta-
ni viszonyok,  természetföldraj-
zi és társadalmi-gazdasági jel-
lemzõk) alapján is vizsgálni
tudják azt a jelenleg 87 négy-
zetkilométeres területet, ame-
lyet a következõ több mint 10
éves kutatási szakaszban pró-
bálnak majd egyre kisebbre
szûkíteni. A tervek szerint, a kö-
vetkezõ évben három mélyfú-
rással folytatódik a munka.

Idén is biztonságosan üzemeltek 
a hazai radioaktívhulladék-tárolók

Évzáró rendezvényt tartott Pakson az RHK Kft.

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a társaság ez évi tevékenységét Fotó: Molnár Gy.
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A RRadioaktív HHulladékokat KKe-
zelõ KKft. ((RHK KKft.) ttöbb mmint 220
éve ffelelõs MMagyarország rra-
dioaktívhulladék-kkezeléséért.
Ahogy aaz aatomtörvény iis ffogal-
maz, eelsõdleges sszempont
munkájukban aa bbiztonság,
amelyhez llényeges aanyagi rrá-
fordítás sszükséges. AAz éévtize-
dek aalatt öösszegyûlt ttapasztala-
tok éés aaprólékos ttervezõmunka
eredményeként ssikerülhet ccsök-
kenteni aa ffeladattal jjáró kköltsé-
geket úúgy, hhogy aa mmegszokott
biztonsági sszintet ttovábbra iis
szavatolni ttudja aa TTársaság. 

Az RHK Kft. nonprofit szervezet,
a tevékenységükhöz szükséges
pénzügyi keretet a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap
(KNPA) biztosítja, amelybe a
radioaktív hulladékot termelõ
cégek fizetnek be, legnagyobb
mértékben az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. Mivel a hulla-
dékkezeléssel járó feladatok
túlmutatnak az atomerõmû
üzemidején, ezért pontos ter-
vezésre van szükség, hogy mi-
után leállították a blokkokat,
biztosítva legyenek a megfele-
lõ források az elvégzendõ fel-
adatokra. A hulladékok bizton-
ságos elhelyezése országos ér-
dek, így a KNPA-ban felhalmo-
zott összeget is felelõsségtelje-
sen kell használnia a Kft.-nek –
ezen szemlélet vezetett számos
innovációhoz, amelyek megva-
lósítása már kezdetét vette és
amelyektõl jelentõs megtakarí-
tásokat várnak az RHK Kft.
munkatársai. 

A Püspökszilágy és Kis-
némedi határában található
Radioaktív Hulladék Feldolgo-
zó és Tároló (RHFT) a nem
atomerõmûbõl származó kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladékokat fogadja. A tároló
több mint 40 éves létesítmény,
így megalakulása óta számta-
lan szabályozás változott. En-
nek következményeként a kez-
deti idõkben elhelyezett hulla-
dékok, hulladékcsomagok nem
minden esetben felelnek meg
a modernkori követelmények-
nek. Az RHK Kft. feladata, hogy
a mai kor színvonalának meg-
felelõ körülményeket biztosít-
son a hulladékoknak a telephe-

lyen. Ezért indította el a Társa-
ság biztonságnövelõ program-
ját, amelynek során az RHK Kft.
alapítása elõtt a tárolóba került
hulladékokat kitermelik, válo-
gatják, tömörítik és újra csoma-
golják õket. A program hozo-
mánya, a fentieken túl, hogy a
tömörítés és az újracsomagolás
következményeként jelentõs tá-
roló-térfogat szabadul fel,
amely lehetõvé teszi, hogy a jö-
võben is tudja fogadni az RHFT
az intézményi hulladékokat. 

A bátaapáti tárolóban alkal-
mazott technológia is fontos újí-
tások elõtt áll. Az NRHT fogad-
ja a paksi atomerõmû kis és kö-
zepes aktivitású radioaktív hul-
ladékát, amelyeket föld alatti
tárolókamrákban tárolnak vég-
legesen, 250 méteres mélység-

ben. Az elsõ tárolókamra már
megtelt 537 vasbeton konténer-
rel. A konténerekbe egyenként
9 darab hordó került, a közöt-
tük fennmaradt üres teret pe-
dig cementpéppel töltötték ki.
Ennek a tárolási módnak az
esetében a tárolókamrák térfo-
gatának mindössze kb. 20 %-át
töltötte ki ténylegesen hulladék.
Ezt, a régi koncepciót váltják fel
új tárolási móddal 2020-tól,
amely során úgynevezett kom-
pakt hulladékcsomagokat
(KHCS) helyeznek el a kamrák-
ban. A KHCS vékony merevített
acélkonténer, amelybe 4 darab
radioaktív hulladékkal teli hor-
dó kerül, és a közöttük fennma-
radt üres teret már folyékony
radioaktív hulladékból készített
cementpéppel töltik ki. A szilár-

dítás fontos mozzanat a radio-
aktívhulladék-kezelésben, hi-
szen a hulladékot nem lehetsé-
ges folyékony halmazállapot-
ban véglegesen elhelyezni. Ter-
mészetesen a vasbeton konté-
ner nyújtotta, hosszú távú véde-
lemrõl sem feledkeztek meg, a
második kamrába egyetlen,
nagy vasbeton medencét épí-
tettek, ebbe kerülnek hamaro-
san az új hulladékcsomagok, és
a további kamrák technológiai
kiépítése is így történik majd. 

A Paksi Atomerõmû és az
RHK Kft. szakembereinek kö-
zös, innovatív megoldásának
köszönhetõen az erõmû 50
évnyi kis és közepes aktivitású
radioaktív üzemviteli hulladé-
kát – a leszerelési hulladékot is
beleértve – az eredeti tervek-

Innováció a radioaktí
Bátaapáti aknák, kamrák, konténerek, Fent az első kamra és a

vasbeton konténer, lent az új, hatékonyabb megoldás
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hez képest kb. fele annyi kam-
rában lehet véglegesen elhe-
lyezni. Ehhez olyan további
újításra is szükség volt, mint a
nagyon kis aktivitású hulladék-
kategória bevezetése. A nem-
zetközi tapasztalatok szerint
ezeknek a hulladéktípusoknak
a biztonságos végleges el-
helyezése megoldható fel-
színi tárolókban, amely
sokkal költséghatékonyabb
a föld alatti megoldásnál. 

Magyarországon a hul-
ladékkategóriát még 2018-
ban vezették be, az RHK
Kft. munkatársai pedig már
dolgoznak a tároló kialakí-
tásának megvalósítási le-
hetõségén. Az atomerõmû
leszerelésekor keletkezõ
hulladékok kb. 80 %-a na-
gyon kis aktivitású kategó-
riába fog tartozni, így szin-
tén jelentõs összegeket ta-
karíthat meg Magyaror-
szág egy felszíni tároló ki-
alakításával. 

A Kiégett Kazetták Átme-
neti Tárolójának (KKÁT)
esetében ugyancsak inno-
vatív megoldásokat vezet-
tek be. A paksi telephely az
atomerõmû szomszédságá-
ban helyezkedik el, és az el-

használt üzemanyagot fogad-
ja és biztosítja annak több év-
tizedig tartó átmeneti tárolását.
A KKÁT egy moduláris létesít-
mény, amely az atomerõmû
igényeihez igazodva, folyama-
tosan bõvíthetõ, úgy, hogy köz-
ben az üzemeltetés is zavarta-

lanul folyik. Az eredeti tervek
szerint 33 kamrában 14 850
tárolócsõ sorakozott volna,
mindegyikben 1-1 kiégett fûtõ-
elem (450 tárolócsõ/kamra).
Azonban, a Paksi Atomerõmû
üzemidõ hosszabbítását is fi-
gyelembe véve az atomerõmû
teljes 50 éves üzemideje alatt
összesen 17 716 kiégett üzem-
anyag kazetta keletkezik majd,
amelyek átmeneti tárolását biz-
tosítani kell. 

A kapacitásnövelés tervezé-
se során szempont volt az, hogy
a megemelkedett darabszám
elférjen az eredetileg tervezett
33 kamrában. Ez úgy valósul
meg, hogy az elsõ 16 kamrában
450 darab tároló-csõ/kamra
található, a 17-24. számú kam-
rák már 527 darab fûtõelemet
képesek befogadni kamrán-
ként, míg a jövõben megépülõ
9 darab kamra már 703 kazet-
ta tárolását teszi lehetõvé min-
den egyes kamrában. Mivel a
kamrák térfogata változatlan,
ezért a tárolócsövek közelebb
kerülnek egymáshoz, így külö-
nösen oda kell figyelni a kazet-
ták hõtermelésére a tárolás fo-
lyamán. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy a 26 éve pihente-
tett kazetták, melyeknek már ki-
sebb a hõtermelésük, az elsõ

kamrákból majd fokozatosan
átkerülnek az újabb kamrákba,
ahol nem okoz problémát,
hogy közelebb helyezkednek el
egymáshoz. Az újonnan a
KKÁT-ba szállított fûtõelemek
pedig majd ismét az elsõ kam-
rákba kerülnek. 

A program megvalósítása
során a már megszokott biz-
tonsági feltételek adottak ma-
radnak, miközben számottevõ
megtakarítást eredményez a
fejlesztés. 

Ami igazán nehézzé teszi a
költségcsökkentést a radioaktív
hulladék vagy kiégett fûtõele-
mek tárolása során, hogy a
megszokott biztonsági szintet
továbbra is szavatolni kell. A
fenti fejlesztések mögött sokév-
nyi tervezõmunka áll, a sikerek
igazi gyümölcse pedig csak év-
tizedek múlva mutatkozik meg,
a programok befejeztével. Az
elmúlt évek innovációi több tíz-
milliárd forintnyi megtakarítást
jelentenek majd a jövõben. 

Amennyiben személyesen is
szeretné megismerni az RHK
Kft. tevékenységét, megtekinte-
né a Látogatóközpontjukat, úgy
az alábbi elérhetõségen kérhet
további információt: 

latogatas@rhk.hu

ívhulladék-kezelésben

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
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A hhagyományoktól eeltérõen PPécsen ttartot-
ta aa RRoszatom, aa PPaks 22 bberuházást mmeg-
valósító oorosz áállami eenergetikai kkonszern
az AATOMECO 22019 eelnevezésû ffórumát.
A ccégnek eez mmár aa ttizenharmadik iilyen
rendezvénye vvolt, dde aaz eelsõ, aamit kkül-
földön sszerveztek. AA pprogramon kkörülbe-
lül 4400, aa nnukleáris iiparban ddolgozó
szakember vvett rrészt, kközöttük aaz RRHK KKft.
munkatársai iis.

A magyar nyelven „Nemzetközi nyilvános
fórum-párbeszéd és kiállításként” aposzt-
rofálható rendezvény többek között olyan
témakörök köré épült fel, mint:

– Nukleáris ipari technológiák az em-
beriség fenntartható fejlõdéséhez

– A társadalom az alacsony szén-dio-
xid-kibocsátású energia felé vezetõ
úton

– Biztonság a nukleáris üzemanyag-
ciklus minden szakaszában 

– Új nukleáris technológiák
– Orosz új generációs atomerõmûvek 
– Atomenergia és társadalom – új szin-

tû párbeszéd 
– A nukleáris létesítmények területei-

nek gazdasági fejlõdése 
A résztvevõk között hatóságok, nukleá-

ris ipari vállalkozások, az állami és kör-
nyezetvédelmi szervezetek érdekelt felei,
nemzetközi szervezetek (NAÜ, OECD
NEA, WNA), tudományos körök és szak-
értõk, tömegmédia, valamint a nukleáris

iparral, radioaktívhulladék-kezeléssel érin-
tett területek önkormányzatai vettek részt.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
részérõl Honti Gabriella kommunikációs
osztályvezetõ tartott elõadást az RHK Kft.
kommunikációs tevékenységérõl. Prezen-
tációja az együttmûködés, párbeszéd és
felelõsség témáját járta körbe, mindezt a
Társaság tevékenységével érintett lakos-
ság tájékoztatásának összefüggésében.
Többek között ismertette az ellenõrzési és
információs célú önkormányzati társulá-
sokkal való együttmûködés magyarorszá-
gi gyakorlatát, kiemelve, hogy a két éven-
te, 4 000 ember megkérdezésével elvég-
zett közvélemény-kutatások alapján az
RHK Kft. tevékenységének ismertsége az
érintett területeken 77%, az elfogadottság
pedig 74%. Kiemelten fontos a lakossággal
való közvetlen kapcsolatteremtés, amelyet
olyan események és eszközök segítségével
valósít meg a Társaság, mint a nyílt és gyer-
meknapok, bárki számára megtekinthetõ
bemutatóterem és látogatóközpont, köz-
meghallgatások, de ide sorolható akár az
RHK Kft. közremûködésével lebonyolított
önkéntes véradás is a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tároló Látogatóközpontjában. A
felelõsség kapcsán a fiatalok bevonásának
fontosságát hangsúlyozta az osztályveze-
tõ, hiszen ahogy fogalmazott: „a radioak-
tívhulladék-kezelés generációkon átívelõ
feladat”. Olyan események során próbál-
nak eljutni az ifjú generációhoz, mint pá-

lyaorientációs napok, rendhagyó fizika-
órák, elõadások, tanulmányi versenyek és
vetélkedõk, valamint a legkisebbek szá-
mára rajzversenyeket is szerveznek. 

Az RHK Kft. Stratégiai és Mûszaki Igaz-
gatóságát Nõs Bálint igazgató képviselte,
aki a kiégett üzemanyag biztonságos táro-
lásának gyakorlatáról számolt be a hallga-
tóságnak. Elõadásában hangsúlyozta,
hogy a nukleáris energetika fenntartható-
sága szempontjából fontos, hogy megol-
dást kínáljunk a társadalom számára a ki-
égett üzemanyag kezelésére. Ennek fontos
lépése az átmeneti tárolás, amely a Pakson
üzemelõ Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló-
jában valósul meg. A Paksi Atomerõmû ki-
szállítási igényeihez igazodóan modulári-
san bõvíthetõ létesítményben a kiégett ka-
zettákat száraz körülmények között, egye-
sével tárolják. Többek között ismertette a
konzervatív módon meghatározott terve-
zési alapot, a sugárvédelmi követelménye-
ket és az azoknak való maradéktalan meg-
felelést, valamint az innováció terén elért
sikereket is kiemelte, amely során költség-
csökkentést érhetnek el a biztonsági szint
megtartása mellett. 

Az elõadásokkal párhuzamosan a nyil-
vánosság számára megtekinthetõ volt az a
kiállítás, amelynek során a nukleáris ipar-
ral kapcsolatban álló cégek, szervezetek
mutatták be munkájukat. Az RHK Kft. ezen
a platformon is ismertette tevékenységét
az átláthatóság jegyében. 

AATTOOMMEECCOO  22001199
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MŐCSÉNY TETT-es polgármester-
ként egyedülálló rekordot mond-
hat magáénak Krachun Elemér.
Mõcsény elsõ számú vezetõje im-
már hatodik ciklusát kezdi meg a
település élén. Ez azt jelenti, hogy
1998 óta, azaz huszonegy éve fo-
lyamatosan nyugtázhatja a község
döntõ többségének bizalmát.

Amennyiben csak a fõbb cso-
mópontokat kellene kiemelni az el-
múlt huszonegy esztendõ "termé-
sébõl", akkor is a bõség zavarával
kellene megküzdeni. Ugyanis hosz-
szasan lehetne sorolni azokat a be-
ruházásokat, fejlesztéseket, melyek
megvalósultak Mõcsényben. Csak
néhány példa a sok közül: a teljes
ivóvíz hálózat kiépítése, vezetékes
gáz bekötése, a szennyvízkezelés
megoldása, azaz a csatornaháló-
zat létrehozása, az utak aszfaltozá-
sa, portalanítása, a vízelvezetõ ár-
kok tisztítása, burkolása, a közös-
ségi ház, a polgármesteri hivatal,
az orvosi rendelõ felújítása, kor-
szerûsítése, a temetõ és ravatalo-
zó rendbehozatala, bolt és presszó
kialakítása, a méhnyakrák elleni
oltás költségeinek átvállalása és
így tovább.

Nem túlzás azt állítani, hogy ez
a két évtized egyúttal Mõcsény
összkomfortossá válásának idõ-

szaka is. A település nemcsak kel-
lemes környezetben található, ha-
nem rendezett, jól karban tartott is.
Krachun Elemér a hatodik ciklust a
helybeliek életminõsége további
javításának igyekszik szentelni, eb-
be beletartozik a lakossági szociá-
lis ellátás bõvítése, illetve az elsõ la-
káshoz jutók támogatása is.

Mint mondta, ifjú korában nem
gondolta volna, hogy a sors ilyen
szerepet szán neki. Hiszen nem-
hogy nem is Mõcsényben, de még
csak nem is Tolna megyében látta
meg a napvilágot, hanem a Fejér
megyei Alsószentivánon. 1982-ben
kezdte meg munkáját Mõcsényben
a téesz agronómusaként, majd
1998-ban több helybeli felkérésé-
re vállalta, hogy az agrárium után
a politika színterére lép. Az idõ iga-
zolta döntését. 

A TETT kebelén belül is elisme-
rik munkáját, ezt bizonyítja a nem-
rég számára megítélt Gránit-díj.
Fontosnak tartja a TETT mûködé-
sét, az RHK Kft.-vel való jó kapcso-
latot, amit a korrekt tájékoztatás,
egyeztetés és õszinteség talapza-
tára épít. De ugyanez vezérli pol-
gármesterként is, mert – mint meg-
jegyezte – csak így lehet az embe-
rek, a választópolgárok bizalmát
elnyerni és megtartani.

ÓFALU Az önkormányzat két kisbusza indult út-
nak nemrég kora reggel Ófaluból és meg sem
állt a legközelebbi állomásig, azaz Bécsig. A ti-
zennégy utas késõ délutánig az adventi vásár al-
kalmával ismerkedett nemcsak az osztrák fõvá-
ros ünnepi kínálatával, hanem néhány neveze-
tességével is. Lippert Anikó is a csapat tagjai kö-
zött volt és akárcsak a többieknek, neki is tetszett
az elsõként megtekintett látványosság.

– Schönbrunnban található az a kastély, mely
a néhai császárné, Sissi nevét viseli – mondta el
lapunknak. – Miután rengetegen álltak sorba és
kevés idõnk volt, az épületbe nem mentünk be,
csak kívülrõl néztük meg. Emellett sétáltunk a
kastély klasszikus szobrokkal övezett, díszes park-
jában is.

Az ófalui utazók megálltak a Mária Terézia
téren található, magyar vonatkozásokat is mu-
tató, monumentális szoborcsoport elõtt is. Ezután
a Városháza melletti Bécsi Adventi Varázslat,
avagy más néven a Christkindlmarkt forgataga
fogadta õket.

– Ilyen óriási nyüzsgéssel talán még soha nem
találkoztam – idézte fel a színpompás kavalká-
dot Lippert Anikó. – Elõfordult, hogy négyesével
haladva egymás kezét kellett fognunk, mert kü-
lönben elsodort volna bennünket a folyamatos
mozgásban lévõ tömeg. A bécsi vásárban járva
szinte kötelezõ megkóstolni a helyi különlegessé-
get, a forralt bort és a puncsot, így tettünk mi is.
Emellett természetesen vettünk néhány emlék-
tárgyat és más apróságot is. Az én három uno-
kám is innen, azaz Bécsbõl kapott ajándékot.

Séta a bécsi vásár forgatagában

Rövid megálló a Mária Terézia szoborcsoport előtt, balról a harmadik Lippert Anikó

EEzz   mmáárr   aa   hhaattooddiikk   cc iikk lluuss !!

Krachun Elemér és Potápi Árpád János államtitkár a felújított

községháza átadásakor
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BÁTASZÉK Két éves építkezés vé-
gére ért Bátaszék, miután nemrég
projektzáró rendezvénynek adott
otthont a Városháza. Lajvér, Kö-
vesd, a Gauzer telep és az
Orbánhegyi úton készült el a
szennyvízhálózat, amely beruhá-
záshoz kapcsolódóan korszerûsí-
tették a már meglévõ szennyvízte-
lepet is. A városhoz tartozó telepü-
lésrészeken, valamint még a fej-
lesztésben részt vett Bátán hat hó-
napon át tesztelték a szakembe-
rek a beépített berendezéseket.
Emellett beállították és finomították
a különbözõ üzemállapotokat, to-
vábbá kialakították a megfelelõ
mûködéshez szükséges vegysze-
rek arányát. A tesztelés és próba-
üzem végére érve egy igen régen
várt beruházás valósulhatott meg,
ami több száz embernek biztosít
komfortosabb és élhetõbb lakha-
tást.

Dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a projektet vezetõ cég, a
Colas Alterra Kft. az elképzelések-
nek és terveknek megfelelõen elsõ
osztályú minõségben végezte el a
munkát. A szennyvíz elvezetési
rendszer 100 százalékban kiépült

és jelenleg már a szolgáltatás
igénybevétele zajlik.

Az érintett lakosság teljes körû
tájékoztatása megtörtént, így a kö-
zel 150 háztartásból szeptember
közepétõl 50 ház már használat-
bavételi engedéllyel rendelkezik és
ténylegesen használja a kiépített

hálózatot. A használatbavételi en-
gedélyek folyamatosan kerülnek
kibocsájtásra, és amíg az idõjárás
még engedi, folytatják a rákötése-
ket.

Az ÉKDU 1 projekt településeit
érintõ szennyvíztisztító telepek bõ-
vítéséhez és korszerûsítéséhez kap-

csolódó munkálatok befejeztével -
ami az Európai Uniós és hazai tá-
mogatásokból megvalósuló beru-
házás volt - az érintett településré-
szeken hosszú távon biztosított lesz
a keletkezõ szennyvíz jogszabály-
ban elõírtak szerinti kezelése és ár-
talmatlanítása.

CIKÓ Példaértékû összefogással va-
lósult meg a szüreti felvonulás a te-
lepülésen. Molnár Józsefné polgár-
mester elmondta, hogy rengeteg tá-
mogatást kaptak helyi vállalkozók-
tól és lakosoktól is. Sokan sütöttek, kí-
nálgattak, terített asztalokkal várták
a felvonulókat. Körülbelül négyszá-
zan vettek rész a programban, eb-
bõl százat tett ki a fellépõk, ötvenet
a lovasok száma. Többen is beöltöz-
tek viseletbe, a szekrények mélyérõl
elõkerültek a régi ruhák. Az anyukák
csereberélték a ruhadarabokat,
hogy mindenkinek jusson a neki
megfelelõ méretbõl.

Az idei felvonulást, mint szü-
reti gazda, Ömböli Zoltán hi-
dasi lakos vezényelte le. A bíró
és a bíróné szerepét Bíró Fe-
renc és felesége, Bíró Ferencné
Nagy Anikó helyi lakosok ala-
kították. A hagyományoknak
megfelelõen felvonulás után
szekértoló verseny várta az
erõs férfi és nõi csapatokat. Az
elsõ helyezettek díja egy ván-
dorbot volt, amit László József
helyi lakos faragott. A rendez-
vény után a résztvevõket bab-
gulyás várta a kultúrházban,
az estét szüreti bál zárta.

Idõsek Napja 
ajándékkal, mûsorral
FEKED Odafigyelnek a településen az idõs emberekre. Ezt
bizonyítja az is, hogy a Márton napi búcsú alkalmából im-
már visszatérõen megemlékeznek a szépkorúakról. Néhány
éve a hagyományos megvendégeléshez, a vacsorához mû-
sor is csatlakozott. A kultúrházba invitált vendégek a helyi
néptánccsoport, a vegyeskar, Borka Anna, valamint a Peck
család produkciójának tapsolhattak. A kerek évfordulós
idõskorúak oklevelet, virágot, édességet és bort kaptak aján-
dékba. A két legidõsebb helybeli, Dorn Gáspár és Dorn
Gáspárné - házaspárról van szó - egyaránt betöltötte a 90.
életévét. Mindketten külön köszöntésben is részesültek.

EEllkkéésszzüülltt   aa  sszzeennnnyyvvíízzeellvveezzeettééssii   
ééss  --kkeezzeellééssii   ffeejj lleesszzttééss  BBááttaasszzéékkeenn

Sajtótájékoztató a városházán, az asztalnál középen dr. Bozsolik Róbert

Szekértolás követte a szüreti felvonulást
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ÓFALU Vanyek Bernadette a leg-
nagyobb közösségi portálon sze-
mélyes hangú bejegyzésben kö-
szönte meg azt a szívélyes és ked-
ves fogadtatást, amiben neki és
csapatának része volt Ófaluban. A
küldöttség elég messzirõl, Pest me-
gyébõl látogatott a Baranya me-
gyei községbe, Páty Német Nem-
zetiségi Önkormányzata szervezé-
sében.

– Olyan települést, települése-
ket kerestünk az országban, ahol
svábok laknak – mondta Vanyek
Bernadette, Páty Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatának alelnöke.
– Az sem jelentett gondot, hogy tá-
voli helyszíneket találtunk. Így utaz-
tunk el egy különbusszal Fekedre
és Ófaluba, mint két egymáshoz
közeli településre. Mindkettõ él-
ményt jelentett számunkra. Úgy

éreztük magunkat, mintha otthon
lennénk.

A pátyiak azt is nagy elisme-
réssel nyugtázták, hogy elevenen
élnek a hagyományok, melyek át-
öröklõdnek az utódokra is. Az al-
elnöknek kifejezetten tetszett mind-
két helység külleme is, mindegyik
olyan, mint egy-egy ékszerdoboz.

Ófaluban ebéddel és helyi kü-
lönlegességnek számító sóskiflivel
várták a pátyiakat, akik a Tájházat
is megtekintették. Sok élménnyel és
számos hasznos ötlettel gazda-
godva tértek haza és már most úgy
tûnik, hogy a látogatásnak lesz
folytatása. Ugyanis Bechli Erzsé-
bet, Ófalu polgármestere is meg-
hívást kapott Pátyra, a jövõ évi pin-
cesori rendezvényre, ahol alkalom
nyílik egy kezdõdõ barátság erõ-
sítésére. 

VÉMÉND A helyi általános isko-
la a geresdlaki iskolával együtt
harmadszor nyerte meg a Ha-
tártalanul pályázatot. Mint azt
Falusi Krisztina pedagógus el-
mondta, a véméndi tanulók jár-
tak már a Felvidéken, a Délvidé-
ken, idén pedig a 7. osztályosok
eljuthattak Erdélybe. A kirándu-
lást megelõzte egy elõkészítõ óra.
Ekkor fogadtuk a geresdlaki diáko-
kat és tanárnõjüket. A tanulók cso-
portmunkában ismerkedtek meg
Erdély történelmével és több híres
erdélyi magyar történelmi és iro-
dalmi személlyel. Ez az óra alkal-
mat adott arra is, hogy a késõbbi
utastársak megismerjék egymást.

A pályázat kiemelt részeként
megtekintettük Szovátán a sós Med-
ve-tavat, és két sóbányában is jár-
tunk. A tordai sóbányában érdekes
sóképzõdményeket láthattunk. Ide-
genvezetõnk segítségével szinte
megjelentek elõttünk a bányászok
is. (A hangjukat jól hallottuk.)

A 4 nap alatt csodálatos élmé-
nyekben volt részünk Megnéztük
Segesvár, Székelyudvarhely és
Marosvásárhely nevezetességeit.
Jártunk Tamási Áron sírjánál
Farkaslakán. A legnagyobb szé-
kely, Orbán Balázs sírjánál érde-
kes történeteket hallottunk a felál-
lított székely kapukról.

Utunk félelmetes részeként sé-
táltunk a Békás-szorosban, és ellá-
togattunk a rejtélyes nevû Gyilkos-
tóhoz. Esténként hosszasan baran-
goltunk Székelyszentléleken, ahol a
szállásunk volt.

A program részeként ellátogat-

tunk a székelyszentléleki általános
iskolába. A helyi 8. osztályosokkal
elénekeltük a Székely himnuszt. A
gyerekek éppen az õszi bálra ké-
szültek, így szünetben még spon-
tán táncbemutatót is láttunk.

A négy nap alatt nagyon sok
fénykép és filmfelvétel készült. A
fényképek már megtekinthetõk az
iskola honlapján. Ugyanott olvas-
ható a gyerekek élménybeszámo-
lója is.

Néhány részlet 
a fogalmazásokból:
„Miközben a busszal a szállás fe-

lé hasítottunk a festõi tájban, meg-
tekintettük a tordai hasadékot,
amelyrõl még alsóban olvastuk a
legendát, miszerint Szent László
választotta szét a hegyet a mene-
külés okából. A hasadékot odafe-
le, és visszafele is láttuk, és szerin-
tem nagyon szép volt, és örültem,
hogy már ezt is láttam.”

(Kaiser Donát)

„Székelyszentléleken volt a szállá-
sunk. Már mindenki nagyon várta,
hogy odaérjünk, mert látni szeret-
tük volna a szobákat és az egész
panziót. Leosztották a szobákat, és
boldogok voltunk. A panzió is tet-

szett mindenkinek.” (Kaiser Dorka)
„A Békás szoros volt az egyik ked-
vencem: nagyon szép volt, és so-
kat sétáltunk a nagy hegyek kö-
zött. A másik kedvencem pedig a
Gyilkos-tó volt: rettenetesen jó ké-
peket tudtunk csinálni, és maga
az egész gyönyörû volt. 

Voltunk még két sóbányában
is, ahol nagyon szép só-
képzõdmények voltak. A Tordai
sóbányába egy komplett óriáske-
rék is befért.”

(Török Andi)

(A Véméndi Krónika és Falusi
Krisztina hozzájárulásával)

Határtalanul Erdélyben
„Vannak vidékek, gyönyörû tájak” (Kányádi Sándor)

Pátyi csapat a Tájházban

A pátyiaknak nagyon tetszett az ófalui Tájház is

A véméndi általános iskola 7. osztályos tanulói Erdélyben  Fotó: Baracs Dénes
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Elkészült éés üünnnneppélyes kkerretek
között áát iis aaddták aa mmûffüves ppá-
lyát, mmely aa BBátaaszéki SSpporrt
Eggyesület ((BSE) bberruuházásaa vvolt
és nnaaggy ttárrsaaddaalmmi öösszeffoggás
erreddmménnye.

BÁTASZÉK Nagy Ákos, a BSE el-
nöke elmondta, hogy két projekt-
bõl áll az átadott beruházás,
melynek együttes összege megha-
ladta a 116 millió forintot. Az egyik
projekt maga a mûfüves pálya, a
másik a hozzá kapcsolódó kerítés
és a világítás. A beruházás össze-
gének jelentõs része a vállalkozók
által befizetett TAO-ból áll, illetve
az önkormányzat közel negyven
millió forinttal támogatta a létesít-
ményt, mely megyei bajnoki mér-
kõzésekre kiválóan alkalmas, sõt
egyedi kérésre akár nagy csapat
is játszhat ezen a pályán.

Nagy Ákos elmondta, összeil-
lesztették a két projektet, hogy egy-
szerre tudjon elkészülni a komple-
xum. Sok segítséget kapott az egye-
sület a munkálatok során a helyi
vállalkozóktól, az országgyûlési
képviselõktõl és az önkormányzat-
tól. A beruházás egyik szervezõje,
irányítója Varjas Zoltán, a BSE el-
nökhelyettese hozzátette: Horváth
István országgyûlési képviselõ köz-

remûködésével sikerült például kö-
zel negyven milliós támogatást a
társasági adóból megszerezni.

A kivitelezõ egy veszprémi cég,
az Átrium Bau Kft. volt, akiknek
nagy tapasztalatuk van ezen a te-
rületen is. A munkálatok idõre el-
készültek, így a múlt héten a Bozsik
program keretében már az óvodá-
sok és kisiskolások ki is próbálhat-
ták a pályát.

A mûfüves pálya avatóján részt
vett Süli János tárca nélküli minisz-
ter, aki a megyei labdarúgó szö-
vetség társadalmi elnöke is, vala-
mint Horváth István, a térség or-
szággyûlési képviselõje, Dunai An-
tal volt válogatott labdarúgó, aki a
Magyar Labdarúgó Szövetséget
képviselte és Krausz Márton, a me-
gyei labdarúgó-szövetség titkára,
valamint dr. Bozsolik Róbert,

Bátaszék polgármestere és szám-
talan érdeklõdõ.

A november végét meghazudto-
ló idõjárás is kedvezett annak, hogy
a pálya ünnepélyes átadása után
elkezdõdhetett a BSE-Paks U8-9
korosztályos mérkõzés, majd a BSE-
Szedres U19 megyei I. bajnoki mér-
kõzés. Az elsõ hivatalos mérkõzést
a bátaszéki focisták és a bajai öreg-
fiúk összecsapása jelentette.

A legkisebbek
gyümölcsöt

kaptak
CIKÓ Lovas hintóval érkezett a gyerekekhez a tele-
pülésen a Mikulás. A szülõk szervezte ünnepségnek
a kultúrház adott otthont. Összesen ötvenhét gyer-
mek örülhetett a sok finomságnak. Három éves ko-
rig gyümölcs volt az ajándék a képviselõ-testület fel-
ajánlásában. A három évnél idõsebb gyermekek
egységes csomagot vehettek át, köszönhetõen a szü-
lõknek. A kultúrházban az anyukák és a testületi ta-
gok fánkot sütöttek, teát fõztek a nebulóknak, a fel-
nõttek pedig forralt borral melegíthették fel magu-
kat. Az ajándékok átadását zene és tánc követte.

Felhőtlen öröm a jóságos Mikulás társaságában

FEKED Adventi kórustalálkozón zengett az
ének Fekeden. Méghozzá nem is egy, hanem
összesen négy csapat ajkáról. Ugyanis a
meghívást a már második alkalommal meg-
tartott rendezvényre elfogadta Lánycsók,
Liptód és Somberek énekkara is. A négy
együttes a helyi katolikus templomban lépett
fel az ünnephez kapcsolódó szerzemények-
kel. Rajtuk kívül Borka Anna és a Peck csa-
lád is a közönség elé lépett hangszeres ze-
nével, jelesül furulyával, illetve gitárokkal kí-
sért énekkel. A záró képet közös fellépés je-
lentette: valamennyi résztvevõ együtt adta
elõ a Stille Nacht, heilige Nacht kezdetû,
népszerû karácsonyi dalt.

A szervezõk képviseletében Schrempf Jó-

zsef német nemzetiségi önkormányzati el-
nök elmondta, hogy szeretnének hagyo-
mányt teremteni a kórustalálkozóból. 

A Peck család is fellépett a rendezvényen

Négy kórus együtt énekelt a templomban

Együtt szólt a Stille Nacht

ÁÁttaaddttáákk  aa  mmûûffüüvveess   ppáállyyáátt

Süli János, Dunai Antal, Nagy Ákos és dr. Bozsolik Róbert a műfüves pálya átadásán
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Iddénn mmárr kkilennceddik aalkaalommmmaal nnyílt llehe-
tõséggük aa tteleppülésenn éélõ, aavaaggy bbátaaszéki
kötõddésû ccsaaláddoknnaak aarrrraa, hhoggy kkisbaabá-
juuk sszületését eeggy ffaacsemmete eelültetésével iis
mmeggünnnneppeljék. AA kkezddemménnyezés eeggy-
aarránnt ffonntos aa hhelyi öönnkorrmmánnyzaat vvezetõ-
séggénnek, aa rrennddezvénny sszerrvezõinnek éés eel-
sõsorrbaann aa ccsaaláddoknnaak, aakiknnél aa kkisbaabaa
érrkezése nnemmcsaak aa ccsaaládd bbõvülését jje-
lennti, hhaannemm aa sszülõvárroshoz vvaaló kkötõddés
mmeggerrõsítését iis.

BÁTASZÉK Idén harmincöt facsemetét ültettek
el a Bonyhádi úton. A családokat dr. Bozsolik
Róbert polgármester köszöntötte, majd közre-
mûködésével sorsolással választották ki a kõris
és hársfa csemetéket. Minden évben lehetõség
van arra, hogy a családba most érkezõ baba
fájának névtáblájára a nagyobb testvér vagy
testvérek nevei is felkerülhessenek. Az idén öt
testvérpár kaphatott így fát, de ez évben a vá-
ros egy különleges fával is gazdagodott. Miu-
tán a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete
idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, a
kerek évforduló alkalmából a szervezõdés kép-

viselõi is ültettek facsemetét. Ehhez a fához min-
denkit szeretettel várnak megpihenni, emlékez-
ni vagy akár a jövõt tervezni.

Az esemény lebonyolításában fõszerepet
vállaló Keresztély Gyula Városi Könyvtár, mi-
ként minden esztendõben, most is ajándékkal
kedveskedett a családoknak. A Bátaszéki Nagy-
családosok Egyesülete jóvoltából pedig forró

tea és zsíros kenyér segítette az ültetõk munká-
ját. A rendezvény sikeréhez a Bát-Kom 2004.
Kft., a helyi tûzoltóság és Tanner Vilmos techni-
kus is hozzájárult. 

A faültetés egyetlen feltétele az, hogy a csa-
ládok ugyanúgy gondozzák az elültetett facse-
metéiket, mint amilyen szeretettel saját kisgyer-
mekeikrõl gondoskodnak.

Harmincöt kisgyermeknek ültettek fát

MŐCSÉNY Nem igazán
köztudott, hogy Mõcsény is
adott Kossuth-, Széchenyi-
és Sir Geoffrey Jellicoe-
díjas kiválóságot a hazá-
nak. Száz éve született a te-
lepülésen az a Mõcsényi
Mihály, aki nemzetközi hírû
kertészmérnökként, tájépí-
tészként írta be magát a
magyar és nemzetközi tu-
dományosság történetébe.
Hosszú élete folyamán – ta-
valyelõtt hunyt el 97. éves
korában – többször is fel-
idézte mûveiben Mõcsényt,
ahonnan elindult. Az Egye-
di tájérték – Mõcsényi esz-
szék 14. címû írásában is ezt tette:

„Szülõfalumra gondoltam. Arra,
hogy annak idején a malomárokból
merítettem a vizet a paprikapalántá-
kat locsolni. Malomárok. Ember ásta,
hogy vize malmot hajtson, gabonát
õröljön. Ívelõdõ fasorával jellegzetes,
szép tájelem, sajátos érték. 

A malomárok felõl a falu felé men-
ve Rókus-szobor fogad. Az útelága-
zásnál Szentháromság áll, felette a
dombon Kálvária. A falut Bátaszék fe-
lé elhagyva Vendel szobor búcsúztat.
A hitvilág karakterisztikus emlékei, ér-
tékei. A templomdomb temetõjében a
jobbágykor földesurának - Alexander
Kliegl - síremléke helytörténeti, kultu-
rális hagyaték, érték.

A falu mellett – a vízválasztó domb
alatt – vasút-alagút. Felette a régi pá-
lya, Mõcsény elõtt majdnem Zsibrikig,
mögötte közel Szálkáig kanyarog,

hogy megfeleljen az
'emelkedés' korabeli
elõírásainak. A közle-
kedéstörténet táji ta-
núi, elemei, netán érté-
kei.

Eszembe jutottak a
dûlõnevek (persze ré-
gi frank megnevezé-
sük): Bükk-dûlõ, Pap-
dûlõ, Rác-kút – mind-
egyik tájtörténeti, táj-
alakítási emlék. Emlé-
keztem rájuk, arra is,
miért. A Bükk-dûlõben
egymástól eltérõ mé-
retûek voltak a szántó-
tagok, illetve szõlõk, és

tulajdonosi sorrendjük nem felelt meg
a falu házszám-sorának. A dûlõ törté-
nete? Összeálltak néhányan a falu-
ból és megállapodtak a földesúrral a
bükkerdeje egy részének irtásáról,
megszerzésérõl. A Rác-kút? A szom-
szédos Grábóc községben van a rá-
cok hét magyarországi kolostorának
egyike. Nagy birtokukból úgy tûnik,
adtak el 'tagokat'.

Szülõfalum – a háromezret meg-
haladók között – kicsiny település. (...)
A második világháború után lakóinak
kétharmadát kitelepítették, mert 1941-
ben német nemzetiségûnek vallották
magukat, és 'Volksbundisták' voltak.
Helyükre csángó-székelyek települtek.
Pár évvel késõbb a szlovák területrõl
kitelepített magyaroknak kellett 'hely'.
Hogy legyen, kitelepítették a faluból a
magukat magyar nemzetiségûnek val-
lott frankokat.”

Mőcsényi Mihály

Fotó: Máté Réka

Zsúfolt terem a 
közmeghallgatáson

VÉMÉND Zsúfolásig megtelt a házasságkötõ terem a közmeg-
hallgatás alkalmából. Volt, aki a terembe sem fért be. Honti Gab-
riella az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetõje és Bagdy Lász-
ló a Lakossági Ellenõrzési Csoport vezetõje tájékoztatta a lakos-
ságot. Honti Gabriella gratulált az újonnan megválasztott képvi-
selõinknek illetve elmondta, hogy milyen fontos a felek közti bi-
zalom. Beszámolójában a Bátaapáti mellett létrehozott tározóról
volt szó. Elmondta, hogy 2017-ben az elsõ kamra megtelt, a má-
sodik kamrába a jövõ évben kezdenek kis és közepes aktivitású
hulladékot beszállítani. Itt már más tárolási technológiát fognak
alkalmazni jobb helykihasználással. A telephely szervezetten lá-
togatható. Májusban lesz nyílt nap.

Bagdy László a beszédében elmondta, hogy a TETT társulás
már évtizedek óta jól mûködik. A lakosság tájékoztatását fontos-
nak tartja, és úgy látja, hogy egyre elfogadóbbak az emberek a
tárolóval kapcsolatban, egyre nagyobb a bizalom feléjük. El-
mondta továbbá, hogy a tároló további mûködtetésére az épü-
lõ Paks 2 miatt is szükség lesz. Létezik egy lakossági ellenõrzõ cso-
port, akik között minden településrõl jelen vannak és õk a beszál-
lítások alatt évi 8-10 alkalommal ellenõrzést is tartottak. Amióta
a beszállítás szünetel, azóta a tagok oktatásokon vesznek részt,
hogy mire kell figyelniük. Az atomenergia jelenleg a leghatéko-
nyabb és leggazdaságosabb energiaforrásunk, szükségünk van
rá az elektromos áram elõállításához.

(A Véméndi Krónika és Weintraut Zoltán hozzájárulásával)

A közmeghallgatáson Bagdy László is tájékoztatta a közön-

séget Fotó: Weintraut Zoltán

Az elültetett fákkal 

tovább zöldül Bátaszék
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Hírlap Megjelenik Bátaszék, BBátaapáti, CCikó, FFeked, MMórágy, MMõcsény, ÓÓfalu, VVéménd ttelepüléseken. 

FEKED Az „„õshaza” ffelfedezé-
sére iindult õõsszel nnégy nnap eere-
jéig FFeked hharmincnyolc ttagú
csapata. EEz aazt jjelenti, hhogy aa
résztvevõk NNémetország HHessen
tartományával, aazon bbelül FFulda
városával éés kkörnyékével iismer-
kedtek mmeg. AA FFeked NNémet
Nemzetiségi Önkormányzata
szervezésében ttett úútról SSchmidt
Zoltán kképviselõ, aa kküldöttség
vezetõje aadott éélménybeszámo-
lót llapunknak.

– Õseink Fulda vidékérõl érkeztek
Fekedre, ezért céloztuk meg ép-
pen ezt a területet – kezdte Schmidt
Zoltán. – Korábbi, jól mûködõ sze-
mélyes kapcsolatra támaszkodhat-
tunk, annak is köszönhetõ, hogy
nemcsak elõre tudtak rólunk, de
mindenütt szívélyesen is fogadtak
bennünket. Már rögtön az elején
kellemes meglepetések értek ben-
nünket a meglátogatott falvakban.
Elõször is a használt nyelv jelentõs
hasonlósága hatott a felismerés
erejével és örömével. Baden-
Württembergben vagy Bajoror-
szágban járva mi, fekediek nem
mindig értjük pontosan az ottani
német nyelvjárást. Ám itt, a fuldai
vidéken úgy éreztük, mintha
Fekedrõl Véméndre mentünk vol-
na át. Tudtuk persze, hogy felme-
nõink innen származnak, mégis
örömmel nyugtáztuk ezt a hason-
latosságot. Emellett olyan család-
nevekkel is találkozunk, melyek

Fekeden ugyancsak máig léteznek.
Sõt, ott is él az a szokás, melynek
értelmében a házakon egy ódon
tábla mutatja az egykori építtetõ
nevét. Ez akkor is így van, ha né-
hány nemzedékkel késõbb már

nem a leszármazottak élnek a ház-
ban. Fekeden magam is egy ilyen
épületben lakom családommal. 

A csapat egyébként jórészt a
Klumpenjäger Tánccsoport és a
Fekedi Vegyeskar tagjaiból állt, s

ez a tény módfelett gyümölcsözõ-
nek bizonyult. A község küldöttei
ugyanis több alkalommal is fellép-
tek, örömmel fogadott és nagy si-
kerû ízelítõt adva a dél-dunántúli,
baranyai németek kultúrájából,
hagyományaiból. Az útipoggyász
tartalmát képezte egy különleges,
szakrális tárgy is. Feked kincsei kö-
zé tartozik az a mintegy három-
száz éves, fa kötésû Biblia, melyet
annak idején Augsburgban nyom-
tattak. Ezt a Bibliát a fekediek Ried
településen, az ottani templomban
tartott szentmisén az oltárra he-
lyezték, ilyen módon teremtve spi-
rituális összeköttetést a két térség,
az elszármazottak és a helybeliek
között.

– Úgy tûnik, lesz folytatás is - kö-
zölte Schmidt Zoltán. – Schmalnau
énekkarának tagjai kijelentették,
hogy szívesen meglátogatnának
bennünket. Ezt nagy örömmel
nyugtáztuk és meg is hívtuk õket a
jövõ évi, fekedi stifolder fesztiválra.
Természetesen meghívtuk kinti
szervezõinket, kapcsolat tartóinkat,
akik mint említettem, régi, jó isme-
rõseink. Mindent összegezve, bár
anyagi szempontból elég sokat
kellett áldozni, a hozadék még je-
lentõsebb volt, mindannyian mara-
dandó élményekben részesültünk.
Akik nem jöhettek velünk, azok a
kultúrházban a közelmúltban tar-
tott film és fénykép vetítéses úti be-
számolón tekinthettek be fuldai ki-
rándulásunkba. 

ÓFALU Advent második vasárnapján, amikor
újabb gyertyák gyúlnak ki, már hagyomány a
községben a mézeskalács díszítés. Ez a foglal-
kozás délután kezdõdött a kultúrházban, Szitó
Magdi vezetésével. A Hidason élõ, ismert kéz-
mûves visszatérõ vendég Ófaluban. Érkezése
után a helyi ügyes kezû asszonyok a rendelke-

zésre bocsátott recept alapján megsütötték a
mézeskalácsokat. 

Szitó Magdi bemutatta azt, hogy miként kell
nekifogni a máz elkészítésének, mekkora meny-
nyiségû cukorra és tojásfehérjére van szükség
ahhoz, hogy úgymond írásképes legyen az
anyag. Ha minden megfelelõ, kezdõdhet az

írókázás, azaz a máz felvitele. A helyi lakoso-
kon kívül a környezõ településekrõl is érkeztek
érdeklõdõk. Sok iskoláskorú gyermek is úgy
döntött, hogy részt vesz a díszítésen, mely a
saját hagyományokon alapuló, kifinomult for-
mavilágával a valós mûvészetbõl ad szó sze-
rint ízelítõt.

Remekül szót értettek a fulda vidéki németekkel

Fulda főtere

A fekedi csapat
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Kicsik és nagyok 

egyaránt mázazták 

a mézeskalácsokat

Bechli Erzsébet polgármester és Hufnágel Ádám 

alpolgármester gyújtotta meg az adventi gyertyát


