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Immár huszonhárom esztendeje működik a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. A 
szerveződés tagjaira ezen több mint két évtizedben számos feladat megoldása várt. Az 
érintett polgármestereket arról kérdeztük, hogy mit tart a TETT legjelentősebb 
eredményének? 
 
Molnár Józsefné (Cikó): – A tavalyi választás, polgármesteri tisztem óta van lehetőségem 
részt venni a TETT munkájában. Eddigi tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy ez a 
munka hatékony. Hasznos kapcsolatot alakíthattam ki polgármester kollégáimmal, bátran 
fordulhatunk egymáshoz különböző kérdésekkel. A TETT révén Cikó is a fejlesztésére 
fordítható többletforráshoz jut. A TETT támogatásának köszönhetően kaphat új 
tetőszerkezetet év végére a művelődési ház. 
 
Dr. Bozsolik Róbert (Bátaszék): – A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a társulást 
alkotó települések a tárolóval kapcsolatban eddig mindig ki tudták alakítani azt a közös 
álláspontot, ami az összlakosság érdekét szolgálja. Ez a közös nevező valamennyi esetben 
szakmailag alátámasztott, hiteles volt. Ugyancsak ezek a jelzők érvényesek a 
tárolóberuházással és az üzemeltetéssel kapcsolatos kommunikációra. Azt se feledjük el, 
hogy a létesítmény építése és működtetése lehetőséget biztosít egy igen dinamikus 
kistérségi fejlődés megvalósítására. 
 
Krachun Elemér (Mőcsény): – Most, az idő előrehaladtával érezzük át igazán, hogy milyen 
fontos számunkra a tároló, és vele együtt, vele összefüggésben a TETT léte. A kezelő 
szervtől kapott tájékoztatásnak köszönhetően a társulás gyakorlatilag első kézből, azonnal 
és hitelesen képes informálni a lakosságot. Nem elhanyagolható az anyagi támogatás, mely 
hozzájárul a működéshez, a fejlesztéshez, a települések arculatának kialakításához. 
 
Szalonna Zoltán (Véménd): – Jelentős előnynek tartom, hogy a lehetőségekhez képest a 
TETT-települések, benne Véménd lakói is kellően tájékozottak a radioaktív hulladék tárolása, 
valamint az atomenergia témaköreiben. Ennek meg is van az eredménye, a döntő többség 
egyetért az atomenergia felhasználásának szükségességével. A társulásnak köszönhetően 
községünk fejlődése is erőteljesebbé vált. 



 
Glöckner Henrik (Mórágy): – A TETT szó szerint azt tette, amiért létrejött, ami a feladata: 
tájékoztatta a lakosságot a radioaktív hulladék elhelyezésének, tárolásának kérdéseiről. Ez a 
feladata a jövőben is. Nem utolsó szempont az sem, hogy a társulás támogatást kap a 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól. Ennek köszönhetően a TETT települései fejlődő 
pályára tudtak állni, valamennyi érintett helyszínen szemmel látható a rendezettség. Ám a 
legfontosabb, ezt nem árt ismételten aláhúzni, a hiteles tájékoztatás, és ennek a 
célkitűzésnek a társulás maradéktalanul eleget tesz. 
 
Bechli Erzsébet (Ófalu): – Többszöri kérelem után, nagy örömünkre, 2016-ban Ófalu is tagja 
lett a szerveződésnek. Azért jelentkeztünk, mert meggyőződésünk, hogy szomszéd 
településként itt a helyünk. A csatlakozás beváltotta reményeinket. A tájékoztatás teljes körű, 
önkormányzatunk továbbítja a lakossághoz az információkat. Bár a nyolc település között 
vannak különbségek, mégis sikerült olyan, személyes kapcsolatokat is kialakítani, melyek a 
legkülönbözőbb területeken is hozadékkal rendelkeznek. A támogatás révén pedig több 
fejlesztésbe foghattunk. 
 
Krachun Szilárd (Bátaapáti, a TETT elnöke): – A 2017-es felmérés szerint a lakosság száz 
százaléka tud arról, hogy Bátaapátiban van a tároló, melynek kilencvenkét százalékos az 
elfogadottsága. A hatékony kommunikáció és hiteles tájékoztatás mellett a legnagyobb 
tettnek azt tartom, hogy a támogatás egy részét, pályázat útján, el tudtuk juttatni a 
lakossághoz. Az évek során jelentős összeget fordíthattunk a település infrastruktúrájának 
fejlesztésére. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a támogatási összeg felhasználásában 
szigorítás történt, ez nem szolgálja a települések érdekét. Hiszen azokat rövidítjük meg, akik 
annak idején a tároló mellett szavaztak. Ezen a helyzeten változtatni kívánunk. 
 
Tillmann Péter (Feked): – A TETT révén olyan szerveződés jött létre, mely a kezdetek óta 
hatékonyan működik, bizonyítva az összefogás hasznosságát. Mi itt, a szomszédos 
Baranyában is azt vallottuk, hogy az embereknek pontosan tudniuk kell, mi történik és mivel 
lehet számolni a jövőben. Példaértékű, hogy ilyen egységben és egyetértésben dolgozunk: 
ha ez nem így történne, akkor már rég megszűnt volna ez a szerveződés. Ám a mai napig 
fennmaradt, önmagán túlmutató szövetségben. Azon dolgozunk, hogy együtt, hatékonyan 
kezeljük a felmerülő problémákat. Lesz munkánk bőven, hiszen épül Paks 2, és válaszolni 
kell azokra a kérdésekre is, melyek a püspökszilágyi tárolóval kapcsolatban merülnek fel. 
 
Borítóképünkön: A TETT-társulás legutóbbi, augusztus 24-i ülése, amelyen arról is döntöttek, 
hogy idén elmarad a nyílt nap és a TETT-re Kész Nap 


