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TETT HÍRLAP
Fogalmazásíró versenyt hirdet a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoz-
tató Társulás általános és középiskolások részére. A kezdemé-
nyezéshez a TETT tagtelepüléseinek � Bátaapáti, Bátaszék, Cikó,
Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd � diákjai csatlakozhatnak.
Három kategóriában: alsó, felsõ tagozat és középiskola zajlik
a tudáspróba. A pályázat témája: miként vélekednek a fiatalok
a TETT-rõl, közvetlen környezetükrõl, miért kötõdnek települé-
sükhöz. A dolgozatok terjedelme maximum egy A/4-es gépelt
oldal lehet. 

A pályamunkák beérkezésének határideje 2014. május 16.
A dolgozatokat elektronikus úton a balazs.vizin@axel-
springer.hu e-mail címre, vagy a Tolnai Népújság szer-
kesztõségébe (7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.) lehet el-
juttatni. A fogalmazások végén szerepeljen a pályázó ne-
ve, hogy melyik évfolyamra és intézménybe jár, illetve a
települése. A kategóriák legjobbjai a május 30-án Mõc-
sényben rendezendõ TETT-re Kész Napon vehetik át ju-
talmukat.

�EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM...�
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Miközben a kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladék-
nak biztonságosan mûködõ
tárolói vannak Magyarorszá-
gon � az intézményi eredetû-
nek Püspökszilágy határában,
a Radioaktív Hulladék Feldol-
gozó és Tárolóban, az atom-
erõmûbõl származónak pedig
Bátaapátiban, a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolóban �,
a kiégett fûtõelemek és a nagy
aktivitású hulladék végleges
elhelyezésére még évtizedeket
várni kell.

Munkatársunktól

Az atomerõmûvekben elhasz-
nált fûtõelemek végleges, biz-
tonságos elhelyezésére a vilá-
gon sehol sincs még kész meg-
oldás. Csupán néhány állam
(például Svédország) nyit meg
a közeljövõben nagy aktivitású
radioaktív hulladékot befoga-
dó végleges tárolót.

A hazánkban keletkezõ
nagy aktivitású radioaktív hul-
ladék és a paksi atomerõmû ki-
égett fûtõelemeinek elhelyezé-
sére az elõzetes kutatások
alapján a Nyugat-Mecsek tér-
sége bizonyul a legalkalma-
sabbnak. Ám a tároló helyszí-
nének kiválasztásához még to-
vábbi vizsgálatok szükségesek.
Ezek elõkészítését az utóbbi né-
hány évben elvégezte a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelõ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
Az elkövetkezendõ hónapok
történéseirõl az RHK Kft. ügyve-
zetõ igazgatóját, dr. Kereki Fe-
rencet kérdeztük.

� Társaságunk egyik felada-
ta, hogy találjunk egy jó végle-
ges megoldást a hazánkban
keletkezõ nagy aktivitású radio-
aktív hulladék és a paksi atom-
erõmû kiégett fûtõelemeinek el-
helyezésére � nyilatkozta az
ügyvezetõ igazgató. � Az elõ-
zetes eredmények összegzését
� folytatta � az elmúlt években
elvégeztük, és megtettünk min-
den elõkészületet arra, hogy a
legígéretesebb nyugat-mecse-

ki térségben a vizsgálatokat új-
rakezdjük. Ezt a területet elsõ-
sorban a Boda környékén talál-
ható agyagkõ formáció kiváló
vízzáró tulajdonsága miatt vá-
lasztották ki a szakemberek.
Újabb kutatófúrásokat vég-
zünk, az elsõt április végén, má-

jus elején kezdjük. Ez a munka
nagyjából három hónapig tart
majd.

� Biztos vagyok abban, hogy
nem zavarjuk az ott élõket, mert
bár a fúróberendezés valóban
napi 24 órában dolgozik majd,
négyszáz méterre áll fel a falu

déli bejáróját jelzõ táblától. Te-
hát a lakosoknak határértéket
meghaladó zajra nem kell szá-
mítania, még a legközelebb fek-
võ majorsági épületeknél sem.
Abban is biztos vagyok, hogy a
négyfõs személyzet, a mûszaki
ellenõr és a fúráskor elvégzen-
dõ helyszíni vizsgálatok felelõ-
sei mindent el fognak követni,
hogy a 800 méteresre tervezett
kutatófúrás mélyítésére és a
vizsgálatra szánt idõt: a három
hónapot ne lépjék túl � szögez-
te le dr. Kereki Ferenc.

A folytatással kapcsolatban
megjegyezte, a fúrógépet
odébb költöztetik a Bodától és
a szomszédos Bakonyától
egyforma távolságra, kissé
délre, a másik kitûzött, BAF-1
jelû kutatási helyszínre. � Itt
egy fúráspár létesül: a BAF-1
fúrást 500 méter mélyre ter-
vezzük, a tõle 15-20 méterre
létesülõ BAF-1A-t pedig 1200
méter mélységûre. Ez utóbbit
várhatóan jövõ évben fejez-
zük be. A tervek szerint idén
õsz végéig ennek csak a felsõ
400 méteres szakasza készül
el. Az elõzetes környezeti vizs-
gálat ismeretében kijelenthe-
tem, hogy a lakosságot ezek a
munkálatok sem fogják zavar-
ni � hangsúlyozta az ügyve-
zetõ igazgató.

Dr. Kereki Ferenc rávilágí-
tott, az idei évben még bizo-
nyos geofizikai elektromos mé-
réseket is terveznek, ezek alap-
vetõen az utak mentén zajla-
nak. A terepi munkák a tervek
szerint 2017-ben fejezõdnek be,
így a mérések eredményeinek
értékelése után, várhatóan
2018-ban ki tudják jelölni a tá-
rolót befogadó 10�15 négyzet-
kilométeres környezetet, ame-
lyen folytatják a kutatást. A
mostani szakaszban összesen
11 mély- és 2 sekélyfúrást ter-
veznek. A legmélyebb fúrások
1300-1600 méter mélyre hatol-
nak le. A kõzet elemzéséhez el
kell készíteniük egy felszíni ku-
tatóárkot is, ennek hossza leg-
feljebb 1 kilométer lesz.

Indulnak a kutatófúrások
BODA Kiemelt feladat a nagy aktivitású hulladék elhelyezése

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója
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Jogosan foglalkoztatja az
embereket, hogy mikorra
készül el a bátaszéki
Nagyboldogasszony Plé-
bániatemplom helyreállí-
tandó tornya � mondta
Bognár Jenõ polgármester
azon a sajtótájékoztatón,
amelyet a napokban tartot-
tak a városházán.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK A kérdésre többen
is válaszoltak a jelenlévõk kö-
zül. A 30 méteres sisakot a
helyreállíthatatlan faszerkezet
miatt le kellett bontani. Dr.
Udvardy György megyés
püspök arról tájékoztatta a je-
lenlévõket, hogy bár egyelõ-
re még nem látványosan, de
folyik a munka, tart az ado-
mányok gyûjtése. Számítanak
a helyiek és mások, vállalko-
zók, cégek segítségére is, hi-
szen nagyon jelentõs összeg-
rõl van szó. Dohóczki Péter, a
püspökség gazdasági igaz-
gatója elmondta, bruttó 95
millió forint vállalkozói díjért a
pécsváradi Architect Kft. dol-
gozik a toronysisakon, amely

teljes egészében új építmény
lesz, de külalakját tekintve tö-
kéletes mása a lebontott szer-
kezetnek, s a járulékos költsé-
gekkel 100 millióba kerül. A
látványos helyszíni munka
egy hónapon belül elkezdõ-
dik. A toronysisak szerkeze-
tét a földön építik meg, vár-
hatóan a nyár közepén a
templom kertjében állítják
össze az építményt, ame-
lyet elemenként, daruval
emelnek föl. A kivitelezõ
2014 szeptemberére ter-
vezi a végsõ határidõt.

Herendi János (balról), dr. Udvardy György és Sümegi József a templom elõtt

Sümegi József diakónus, a
helyi gimnázium igazgatója
elmondta, augusztus 15-én,
a templom búcsúünnepén a
sisak glóbuszát megáldják,
és úgynevezett idõkapszu-
lát helyeznek el benne.
Herendi János kanonok-
plébános arról számolt be,
hogy az adományokat a
bátaszéki plébánia gyûjti,
személyesen, valamint csek-
ken is lehetõség van hozzá-
járulás fizetésére. A lebon-
tott toronysisak faanyagá-
nak és rézfedésének fel-
használásával Schrott
Ádám és Schrott Zoltán em-
léktárgyakat készített, ame-
lyeket az adományozók
kapnak. Elhangzott az is,
hogy a II. világháború után
Bátaszékrõl kitelepített né-
met ajkú lakosok eddig is so-
kat segítettek, szívükön vise-
lik a templom ügyét, s felte-
hetõen ez ezután is így lesz.

A bátaszéki 
plébánia gyûjti 

az adományokat

Õszre helyén lesz a sisak
TEMPLOM A látványos munka egy hónapon belül kezdõdik

BÁTASZÉK Élõ passiót mutattak
be a bátaszéki római katolikus
templomban virágvasárnap. A
zenés misztériumjáték elõadása
már másfél évtizedes hagyo-
mánnyal bír a városban. A
Szent Cecília Kórus énekelte az
ilyenkor szokásos evangéliumot,
amelynek megjelenítésében fel-
nõttek, általános és középisko-
lások egyaránt közremûködtek.
Szükség szerint egy-egy római
katona szerepében, vagy ép-
pen a nép tagjaiként mutatkoz-
tak, így közel százan vettek részt
a szenvedéstörténet megeleve-
nítésében. A passió rendezésért
felelõs Sümegi József diakónus
kiemelte a Kajsza család sze-

repvállalását, külön említve
Kajsza Bélát, akit a hagyomány
megteremtése óta minden év-
ben Jézusként láthat a gyüleke-
zet.

Az idei volt a 22. élõ passió,
amelyet nemcsak Bátaszéken is-
mernek, hiszen a környezõ köz-
ségekbe és Bátaszék erdélyi test-
vértelepülésére, Gyergyóditróra
is elvitték már korábban. A va-
sárnapi szentmisére, amelyet dr.
Udvardy György, a Pécsi Egy-
házmegye püspöke celebrált so-
kan kíváncsiak voltak, többen
jöttek buszokkal. Érkeztek pél-
dául Döbröközrõl, Kakasdról,
Bajáról, Szekszárdról � tette hoz-
zá Sümegi József. n

Élõ passiót mutattak be a szentmisén
VIRÁGVASÁRNAP Bátaszéken hagyomány a zenés misztériumjáték elõadása

Közel százan vettek rész a szenvedéstörténet megelevenítésében
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Elismerõen szóltak a látottakról a francia, a svéd és a holland vendégek
DELEGÁCIÓ A hazai nukleáris iparról tájékozódtak Pakson és Bátaapátiban, a  közös tapasztalatcsere során a kapcsolatépítésre is kiváló lehetõség kínálkozott

Christian Namy, a francia
parlament felsõházi szená-
tora vezetésével képviselõk
látogattak Bátaapátiba,
hogy tájékozódjanak a ma-
gyarországi nukleáris ipar
mûködésérõl, azon belül a
radioaktívhulladék-elhe-
lyezésrõl.

Vizin Balázs 

Kovács Pál energiaügyért fele-
lõs államtitkár, valamint dr.
Kereki Ferenc, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasz-
nú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) ügy-
vezetõ igazgatója fogadta a
delegációt. A Nemzeti Radio-
akt ívhul ladék-tárolóban
(NRHT) tartott szakmai tanács-
kozáson átfogó képet kaptak a
témáról a vendégek az elõ-
adók jóvoltából. Elsõként dr.
Kereki Ferenc szólalt fel, aki a
nukleáris iparágat érintõ jog-
szabályi környezetrõl, az RHK
Kft. létrejöttérõl, szerepvállalá-
sáról, jövõbeni terveirõl tartott
tájékoztatót. Világossá tette,
társaságuk mûködését a Köz-
ponti Nukleáris Pénzügyi Alap-
ban lévõ forrás biztosítja,
amelynek legnagyobb befize-

tõje az MVM Paksi Atomerõ-
mû Zrt. A fennhatóságuk alá
tartozó létesítményekre, így a
program helyszínéül szolgáló
NRHT mûködésére is kitért. El-
mondta, hogy a tárolóba a
paksi atomerõmûben keletke-
zett kis- és közepes radioaktivi-
tású hulladék kerül hordókba
zárva. Ezeket átvizsgálásuk és
nyilvántartásba vételük után ki-
lencesével vasbeton konténe-
rekbe teszik, majd leszállítják a
250 méteres mélységben talál-
ható, gránitba vájt felszín alat-
ti tárolókamrába. A felszín alat-
ti létesítmény 2012 decemberi

átadásától mostanáig 181 be-
tonkonténer került le végleges
helyére. Hangsúlyozta, a világ-
viszonylatban is elismerésre
méltó technológiával Magyar-
ország hosszú távra megoldot-
ta a kis- és közepes aktivitású
hulladék elhelyezését. Megje-
gyezte, a nagy aktivitású, illet-
ve a hosszú felezési idõvel ren-
delkezõ hulladék tárolásának
lehetséges megvalósítása is na-
pirenden van, amelyre több év-
tized áll még rendelkezésükre.
A mélygeológiai tároló kijelölé-
sére a Nyugat-Mecsekben in-
dulnak kutató munkák.

Elnyerte 
a tetszésüket

A térségben Bátaapáti az egyik
legkisebb település, azonban
jelentõségét tekintve mégis ki-
magaslik � ezt mondta Potápi
Árpád János, fideszes ország-
gyûlési képviselõ. Részletezte,
16 éve dolgozik a térségért, ez-
által figyelemmel kísérhette és
segíthette a projekt megvalósí-
tását. A tanácskozás végén a
paksi atomerõmû képviseleté-
ben Dohóczki Csaba csoport-
vezetõ tartott elõadást. A Nuk-
leáris Létesítmények melletti Eu-
rópai Önkormányzatok Cso-
portjának (GMF) alelnöke a
nukleáris ipar lakossági elfo-
gadtatásának magyarországi
tapasztalatairól osztott meg in-
formációkat a jelenlévõkkel.

Christian Namy az esemény
zárásaként köszönetet mondott
a vendéglátóknak, hogy tartal-
mas fórumot szerveztek szá-
mukra. Az elhangzottak és lá-
tottak alapján elismerését fe-
jezte ki a szenátor. A szakmai
nap délután folytatódott az
NRHT technológiai épületének
és felszín alatti létesítményének
megtekintésével.

Dr. Kereki Ferenc az RHK Kft. feladatairól, rövid és hosszú távú terveirõl tájékoztatta a megjelenteket az NRHT-ban tartott tanácskozáson

Darabos Józsefné Christian Namy-t köszönti a tanácskozás kezdetén
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Tisztában vannak 
vele, hogy nem jelent
veszélyt a környeze-

tére a létesítmény

Dr. Kereki Ferenc azt is elmond-
ta, hogy az RHK Kft. kiemelt fi-
gyelmet fordít a lakossággal
folytatott nyílt, õszinte párbe-
szédre. Ebben a létesítmények
környezetében fekvõ települé-
sekbõl alakult társulások is
nagy szerepet vállalnak.
Bátaapátiban � Bátaszék, Cikó,
Feked, Mórágy, Mõcsény és
Véménd részvételével � a Tár-
sadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató
Társulás (TETT) látja el a felada-
tot. 

� A napi beszélgetésekbõl
és a kétévente tartott közvéle-
mény-kutatásokból egyaránt
az szûrhetõ le, hogy az embe-
rek ismerik az NRHT-t, támo-
gatják a mûködését, tisztában
vannak vele, hogy semmilyen
veszélyt nem jelent a környeze-
tére � vette át a szót Darabos
Józsefné. Bátaapáti polgár-
mestere, a TETT elnöke öröm-
mel idézte fel, hogy a 2013-ban
tartott felmérés szerint majd'
100 százalékos a tároló, a TETT
és az RHK ismertsége, támoga-
tottsága, amely tükrözi közös
szerepvállalásuk eredményes-
ségét. � A TETT Hírlapban és a
megyei napilapban megjelenõ
cikkek, a TETT Magazinban lát-
ható képes összefoglalók, a la-
kossági fórumok, a különbözõ
tájékoztató elõadások, és az
évente tartott TETT-re Kész Nap
mind azt szolgálja, hogy az em-
berek friss információkkal ren-
delkezzenek a tárolóban zajló
munkáról. Nemcsak település-
vezetõként, helyi lakosként is
büszke vagyok arra, hogy Ma-
gyarország számára egy fon-
tos nemzeti kérdést oldott meg
Bátaapáti azzal, hogy befo-
gadta az NRHT-t. Az eredmé-
nyek és a települések fejlõdése
igazolja, hogy jó döntést hoztak
a közösségek � világított rá az
elnök.

Svéd és holland 
vendégek is jártak 

a településen

Darabos Józsefné emlékezte-
tett, az elmúlt idõszakot alapul
véve három külföldi delegációt
fogadott Bátaapáti. A TETT
meghívására három svédorszá-

gi vendég érkezett a völgységi
községbe: Roland Palmqvist, a
Nukleáris Létesítmények mel-
letti Európai Önkormányzatok
Csoportjának elnökének veze-
tésével Marlene Hassel, vala-
mint Carina Ingelsson. Pakson, a
Kiégett Kazetták Átmeneti Táro-
lójának megtekintésével kezdték
szakmai útjukat, ezt követõen ér-

keztek meg Bátaapátiba, ahol
az NRHT-t vették szemügyre.

Ugyancsak áprilisban Engel
Jacob Gelok, a hollandiai
Borssele polgármestere és fe-
lesége látogatott Paksra, és
Bátaapátiba. A vendégeket
Darabos Józsefné és a társulás
polgármesterei kalauzolták itt-
létük alatt.

a francia, a svéd és a holland vendégek
a  közös tapasztalatcsere során a kapcsolatépítésre is kiváló lehetõség kínálkozott

Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját vették szemügyre a Hollandiából érkezett vendégek

Lenyûgözte a francia parlamenti képviselõket az NRHT felszín alatti tárolókamrája



TETT HÍRLAP 2014. március-április

6

Nemcsak a kellemes napsütés
vonzotta a mórágyiakat és a
kismórágyiakat a település fõ-
terére április 4-én délután. Je-
lentõs eseményre készültek: a
régen várt közösségi ház át-
adására. A helyi ovisok ked-
ves kis mûsorával kezdõdött
az ünnepség, majd Glöckner
Henrik osztotta meg gondola-
tait a hallgatósággal.

Vizin Balázs

MÓRÁGY � Nagy pillanat ez szá-
munkra, s hogy van igény a lé-
tesítményre, azt a jelenlévõk is
igazolják � tekintett az épület
elõtt és mellett állókra a pol-
gármester. Emlékeztetett, még
az elõzõ képviselõ-testület dön-

tött arról, hogy visszavásárolja
az épületet, mert elhanyagolt
állapotban volt és ezen változ-
tatni kívántak. A külsõ felújítá-
sa 2011-ben készült el, a mos-
tani képviselõ-testület � ugyan-
csak pályázat segítségével � a
belsõ tér rendbe tételét szor-
galmazta.

Sikerrel jártak, szép és kor-
szerû lett a létesítmény, amely
új funkciót is kapott: a helyi kö-
zösség számára kulturált teret
biztosít a találkozásra, prog-
ramjaik, rendezvényeik meg-
valósítására. � Biztos vagyok
benne, hogy az épület kistele-
pülésünk javát szolgálja és
meglétével tovább fejlõdik, erõ-
södik a közösségi élet Mór-
ágyon, hiszen az a legfõbb cé-

lunk, hogy itt mindenki jól érez-
ze magát � hangsúlyozta
Glöckner Henrik.

A település vezetõje után
Potápi Árpád János szólalt fel.
A térség fideszes országgyûlé-
si képviselõje elismerését fejez-
te ki a látottak alapján. Majd
megjegyezte, a megnyitó elõtt
bent járt az épületben és meg-
nézte azokat a fényképeket,
amelyek bemutatják a régi
Mórágyot. A felvételek vissza-
adják, hogy a háború elõtt mi-
lyen erõs gazdasági, társadal-
mi és civil élet jellemezte a fa-
lut, amely a következõ évtize-
dekben a megszûnés határára
került. � Viszont az elmúlt 20 év
azt bizonyította, hogy Mórágy
újra megkapaszkodott, ezért

van jelene és bízunk benne,
hogy jövõje is, és ezt a jövõt
szolgálja a közösségi ház is �
fogalmazott Potápi Árpád Já-
nos.

A beszédeket követõen
Glöckner Henrik átadta a közel
21 millió forintos beruházást,
amelyhez az önerõt a Társa-
dalmi Ellenõrzõ Tájékoztató
Társulás (TETT) biztosította
pluszforrásból teremtette elõ a
község. A lakosok örömmel vet-
ték birtoka a létesítményt. Nagy
Jánosné, az Összetartás Mór-
ágyért Egyesület elnöke azt
mondta, ezentúl itt tartják a ha-
vi összejöveteleiket és állandó
kiállítást is szerveznek a szemet
gyönyörködtetõ épületbe. A
program állófogadással zárult.

CIKÓ Tízmillió forint kompenzá-
cióban részesült Cikó, miután
az államnak nem kellett adós-
ságot átvállalnia a településtõl.
Dr. Ferencz Márton polgármes-
tertõl megtudtuk, a támogatást
három célra használják fel: öt-
millió forintból az orvosi rende-
lõ komplett felújítását ütemez-

ték be, míg a fennmaradó részt
út- és járdafelújításokra fordít-
ják. Újjáépítik a Perczel és a
Hársfa utcát összekötõ járdát,
emellett folytatják a korábban
elkezdett Táncsics utca burkola-
tának rendbe tételét, ebbõl a
forrásból a második szakasz
valósul meg. n V. B.

MÕCSÉNY Utcaképjavító pályá-
zatot hirdet a mõcsényi önkor-
mányzat. Krachun Elemér pol-
gármester részletezte, egymil-
lió forintot különítettek el a költ-
ségvetésben a programra. Az
elnyert forrásból az épülete-
ket, azok homlokzatait, vagy
éppen a kerítéseket tehetik

rendbe a lakosok. A pályázat
egyik fontos eleme, hogy csak
abban az esetben tarthatnak
igényt a támogatásra a
mõcsényiek, ha az elnyert
pénzt ugyanannyi önerõvel ki-
egészítik. Az önkormányzat
minden háztartásba eljuttatja
az akció részleteit. n V. B.

Támogatást biztosítanak
a felújításokhoz

Több beruházást
is beütemezhettek

Nagy öröm a kistelepülésen
AVATÓ Birtokba vehették a mórágyiak a megújult közösségi házat

Glöckner Henrik adta át a gyönyörûen felújított épületet
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Rekord árbevételt ért el az
MVM Csoport, 2010 óta majd-
nem megduplázta árbevételét
nagyjából változatlan dolgo-
zói létszám mellett. Az MVM
Zrt. összesen 10,174 milliárd fo-
rint osztalékot fizet tavalyi
eredménye alapján. A társa-
ságcsoport kiemelkedõ költ-
ségvetési befizetõ, különbözõ
adónemekben tavaly több
mint 145 milliárd forinttal, az el-
múlt négy év során több mint
520 milliárd forinttal járult hoz-
zá az államháztartáshoz.

Munkatársunktól

BUDAPEST-PAKS Minderrõl az
MVM budapesti székházában
tartott sajtótájékoztatón esett
szó, amelyet annak kapcsán
tartottak, hogy a közgyûlés elõ-
zõleg elfogadta az elõzõ évi be-
számolót és az idei üzletpolitikai
terveket. Németh Lászlóné nem-
zeti fejlesztési miniszter azt
mondta, hogy az MVM csoport
a hazai gazdaság egyik straté-
giai szereplõje, s mint ilyen, a
következõ években is meghatá-
rozó lesz. Külön kiemelte a pak-
si atomerõmûvet, amely többek
között az üzemidõ hosszabbí-
tásnak köszönhetõen fontos
szerepet játszik a rezsicsökken-
tésben, amit a kormány folytat-
ni kíván a lakossági és az ipari
szférában. A kormány ennek ér-
dekében nonprofit közmûszol-

gáltatót hoz létre � tájékoztatott
a miniszter.

Fontos pillér Paks

Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Mûvek Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója a társaságcso-

port középtávú stratégiájának
fontos elemeként beszélt a nuk-
leáris alapú energiatermelés-
rõl a megújuló energia fel-
használása mellett. Mint
mondta, új erõmûvi kapacitá-
sok az utóbbi idõben nem lé-
tesültek, viszont a paksi atom-

erõmû üzemidõ hosszabbítá-
sa nagy jelentõségû, �belegon-
dolni is nehéz, mi történne a
magyar villamosenergia-rend-
szerrel, ha a paksi blokkok ki-
esnének�. Az ország ellátásbiz-
tonsága, függetlensége szol-
gálatában áll a bõvítés is.

Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. éves köz-
gyûlésén elfogadták a 2013. évi üzleti je-
lentést és beszámolót, valamint a társa-
ság 2014. évi üzlet- és fejlesztéspolitiká-
ját. Az ennek kapcsán kiadott közlemény-
ben kiemelték, az MVM Csoporthoz tar-
tozó paksi atomerõmû történetének egyik
legjobb termelési eredményével zárt. A
2013. évben megtermelt 15 370 GWh-val
az atomerõmû messze a legmeghatáro-
zóbb villamosenergia-termelõ egység
Magyarországon. Ez a hazai termelés
50,7 százaléka, felhasználási oldalról pe-
dig 36,4 százaléka. Az atomerõmû eddi-

gi mûködése során már több mint 400
TWh villamos energiát termelt. Az idei év
legfontosabb feladata a 2. blokk üzem-
idõ-hosszabbításához szükséges enge-
délyek megszerzése lesz. Az engedély-
kérelmet tavaly novemberben juttatták el
az Országos Atomenergia Hivatalhoz,
amely akár már nyáron meghozhatja
döntését.
Emellett folytatódik a 3. és 4. blokk felké-
szítése is a további biztonságos mûköd-
tetéshez. Az üzemidõ hosszabbítás
költséghatékony beruházás, semmilyen
más megoldással nem lehetne 2000

MW, környezetet nem károsító kapacitást
létrehozni. Az üzemidõ-hosszabbítással
kapcsolatos teendõk mellett folytatódik a
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javasla-
taiból adódó feladatok idõarányos vég-
rehajtása. A paksi atomerõmû minden
fejlesztést saját forrásokból finanszíroz,
beleértve a biztonságnövelõ beruházá-
sokat és az üzemidõ-hosszabbítást.
A felmérések szerint a lakosság több mint
háromnegyede, a közvetlen környezet-
ben pedig 95 százaléka támogatja, hogy
hazánk atomenergia segítségével gon-
doskodik a villamosenergia-ellátásról.

A hazai termelés több mint felét adta az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.

Sikeres évet zárt az MVM
TÁJÉKOZTATÓ A társaságcsoport kiemelkedõ költségvetési befizetõ
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FEKED �Egy nap Fekedért!� �
ezzel a címmel szervezett ki-
váló programot a baranyai
település. Tillmann Péter pol-
gármester részletezte, több,
mint 50 ember csatlakozott a
községszépítõ akcióhoz. 

Az önkéntesek többek kö-
zött újrafestették a játszótéri
eszközöket, fákat ültettek, par-
kot gondoztak, takarítottak,
festettek. Tillmann Péter hoz-
zátette, a program részeként
kerültek ki a Stációk, meditá-

ciók szoborút elemei is. Sõt, a
szép szobrok mellett padokat,
asztalokat, hulladékgyûjtõt és
madáretetõt is kihelyeztek. 

Feked polgármestere meg-
jegyezte: egy kistelepülés éle-
tében nagy jelentõségük van

az ehhez hasonló közösségi
programoknak, örömére szol-
gált, hogy ilyen sokan szív-
ügyüknek tekintették szeretett
falujuk szépítését, korszerûsí-
tését. 

n Vizin B.

Szeretett falujukért szorgoskodtak
EGY NAP FEKEDÉRT A Stációk, meditációk szoborút elemeit is kihelyezték

Márciusban és áprilisban több program is
megvalósult Véménden. Bár eltérõ céllal
szervezõdtek, ugyanakkor mindegyik a he-
lyi közösségi élet felpezsdítését hivatott erõ-
síteni.

Vizin Balázs

VÉMÉND Kiváló hangulat, remek közösség,
finom ételek � röviden így lehetne jelle-
mezni a tavaszi halászléfõzõ versenyt.
Schreck Bernadettõl megtudtuk, ezúttal 12
csapat jelentkezett a kulináris programra.
Minden együttes arra törekedett, hogy mi-
nél ízletesebb, pikánsabb legyen a �titkos
recept� alapján készült finomsága, nem-
csak halászlevek, hanem pörkölt is fõtt a
bográcsokban.

A véméndi Faluház vezetõje arra is ki-
tért összefoglalójában, hogy az eseményt
kürtõskalács kóstoló is édesítette. Késõ dél-
után volt, amikor a zsûri megízlelte a tudás-
próbára nevezett ételeket. A bronzérmet
jelentõ helyet a Magyari Team szerezte
meg, másodikként a Zegnál csapat zárt,
míg a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára
a GJU (Gemeinschaft Junger Ungarn-
deutscher) együttes tagjai állhattak fel. A
GJU csapata másodszor nyerte el a ván-
dorkupát, hiszen 2012 õszén is õk fõzték a
legjobb halászlevet. Az izgalmak után az
este remek hangulatban folytatódott.
Schreck Bernadett hozzáfûzte, a következõ
kulináris megmérettetést idén õsszel tartják.

Ugyancsak a közelmúlt krónikájához tar-
tozik a német nemzetiségi est, amely szin-
tén hagyományos program a baranyai te-
lepülésen. A sportcsarnokban zajlott ese-
mény legfõbb célja a bemutatkozási lehe-
tõség volt, vagyishogy a fúvószenekar, az
énekkar és a tánccsoportok ízelítõt adja-
nak repertoárjukból. Egy másik közösségi
program is zajlott az elmúlt hetekben. A ro-

ma nap kiállítással kezdõdött, majd ünne-
pi mûsorral folytatódott a sportcsarnokban.
A rendezvényt jó hangulatú bál zárta. A he-

lyi hagyományõrzõk mellett a környezõ te-
lepülésekrõl is érkeztek résztvevõk az ese-
ményre.

Ízelítõ a hagyományokból
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK Eseményekben bõvelkedõ idõszakot zárt Véménd

Aranyat ért a GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher) csapat halászleve


