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Tervezik már 
az új paksi blokkokat

BUDAPEST-PAKS Folyik az új paksi blokkok tervezése, figyelembe véve
a magyar elvárásokat, a szigorú nemzetközi követelményeket, és szem
elõtt tartva az elvárható legnagyobb nukleáris biztonság megterem-
tését, mint prioritást. Minderrõl a Paksi Atomerõmû új blokkjait tervezõ
szentpétervári Atomprojekt tervezõ vállalat helyettes fõmérnöke beszélt
Budapesten.

Gennagyij Jersov elmondta, hogy a Magyarországon építendõ 3+
generációs VVER-1200-as atomerõmûvi blokkok maximálisan megfe-
lelnek majd mind a magyar, mind pedig a nemzetközi biztonsági kö-
vetelményeknek. Az alkalmazott aktív és passzív biztonsági megoldá-
sok lehetõvé teszik, hogy üzemzavar esetén emberi beavatkozás és vil-
lamosenergia-betáplálás nélkül is megoldott legyen a blokkok bizton-
ságos hûtése, akár 72 órán keresztül. FOLYTATÁS 3. OLDAL

Megtekinthetõ a TETT magazin
legfrissebb adása

A társulás negyedévente megjelenõ televíziós mûsora, a
TETT Magazin már a www.tett-tarsulas.hu honlapon is el-
érhetõ. A cikkre kattintva megtalálja azt az ablakot, amely-
re ismételten klikkelve megtekinthetõ a 2015. július elejé-
tõl szeptember végéig terjedõ idõszak legfontosabb ese-
ményeirõl beszámoló adás. Röviden a tartalomból: bemu-
tatjuk az NRHT július közepén átadott látogatóközpontját,
beszámolunk a Bátaapátiban, Bátaszéken, Véménden és
Fekeden történt fejlesztésekrõl, jövõbeni tervekrõl, a
bátaapáti, a mõcsényi, a cikói és a véméndi falunapról,
a Mórágyi Gránit Fesztiválról és a Bátaszék várossá ava-
tásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség-
sorozatról is. ■

BÁTASZÉK Három napos ren-
dezvénysorozattal ünnepelte a
várossá avatás két évtizedes ju-
bileumát Bátaszék. Szeptember
12-én, szombaton zajlottak a
leglátványosabb, illetve legné-
pesebb rendezvények. Idén az
ünnepi alkalomból rendezték
meg a II. Géza koronázási me-
netet, amelyben a hagyomány-
hoz híven a királyt, valamint
Eufrozina királynét és kíséretét
keltették életre a fiatalok, akik
korhû jelmezekbe öltözve vo-
nultak végig a városon. Az idén
kétszázan voltak. A szokás sze-
rint az iskolában lezajlott kam-
pány eredményeként a tizen-
kettedikes Faller Martin lett a
király, Mezei Réka pedig a ki-
rályné, akiket a romkertben ko-
ronáztak meg a korabeli rituá-
lé szerint, Sümegi József gimná-
ziumi igazgató betanításában.

FOLYTATÁS 6. OLDAL

Látványos és 
programokban gazdag
volt a jubileumi 
rendezvénysorozat

Királyi volt a jubileum
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Hoggyy aa hhelyyhatóságg éés aa
hozzá ttartozó iintézményyek
zökkenõmentes ffenntartása
meggvalósuljon, aa KKözponti
Nukleáris PPénzüggyyi AAlap bbiz-
tosította ttámoggatásból kkellett
kieggészíteni aaz eeggyyre sszûkö-
sebb áállami fforrásokat. AA
plusz fforrás, éés aa mmeggfontolt,
célirányyos ggazdálkodás
olyyan ffejlesztések mmeggvalósí-
tását tteszi llehetõvé, aamelyyek
a ttelepülésen éélõk kkomfortér-
zetét nnövelik.

Munkatársunktól

BÁTAAPÁTI – A Társadalmi Ellen-
õrzõ Tájékoztató Társulástól
(TETT) érkezõ támogatás nagy
segítséget jelent a falunak, a be-
ruházásainkat, a fejlesztésein-
ket és a mûködésünket is ebbõl
biztosítjuk – fejtette ki Darabos
Józsefné polgármester, a TETT
elnöke. –  Mint ismeretes, ez a
forrás annak az együttmûkö-
désnek köszönhetõ, ami a társu-
lást alkotó hét település, a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kft. és a Fejlesztési Minisztéri-

um között valósul meg. Így tud-
tuk idén a temetõ parkolóját bõ-
víteni, három ingatlant  vásá-
rolni, amelyeket a késõbbiek-
ben bérlakásként szeretnénk
hasznosítani. Így tudtuk felújíta-
ni a tájházunkat, az iskolánkat,
annak tûzfalát, a községháza

irattárát, a mûvelõdési háznál a
kerítést és az evangélikus temp-
lomot. A körforgalomnál üdvöz-
lõ táblákat helyeztünk ki. Az év
végéig terveink szerint a Dózsa
utca teljes aszfaltozását is elvé-
geztetjük, és kicseréltetjük az
Apponyi Kúria nyílászáróit. A

közösségi házunknál lévõ part-
fal helyreállítására Önkor-
mányzatunk vis maior pályáza-
ton nyert támogatást. Az elnyert
összeg nem fedezi a beruházás
költségét, így az önkormányzat
fogja biztosítani a helyreállítási
költség fennmaradó részét.

A közelmúltban egy Ford Transit Custom Tourneo típu-
sú kisbusszal gazdagodott a település, amelyet közös-
ségi célú pályázaton nyertek. Az önkormányzat az óvo-
da bõvítésére is adott  be pályázatot, de most ezt nem
sikerült elnyerni.  Ám a tervek között továbbra is szere-
pel az óvoda bõvítése, a jelenlegi magas gyereklétszám
miatt. A szociális gondoskodás az önkormányzat mun-
kájának kiemelt területe. A település vezetése tanulmá-
nyi ösztöndíjat, beiskolázási-, tatarozási-, áramdíj-, va-
lamint karácsonyi támogatást biztosít. A falu vezetése a
kiemelkedõ tanulmányi eredményt felmutató diákokat
külön is segíti, mindezek mellett átvállalja az óvodás és
a helyben tanuló iskolás gyermekek étkezési térítési dí-
jait, valamint önkormányzati segélyt nyújt a rászorulók
részére.
– Továbbra is segítjük civilszervezeteinket. Sajnos ezeket
a különbözõ lakossági támogatásokat az év eleji költség-
vetés tervezésekor csökkenteni kellett,  de valamennyi se-
gítséget azért tudunk nyújtani a mûködésükhöz – ismer-
tette Darabos Józsefné. – Nagy hangsúlyt fektetünk a köz-
foglalkoztatásra, amellyel átlagosan havonta tizenöt em-
bernek biztosítunk munkát. A továbbiakban is a legfon-
tosabb feladatunk intézményeink fenntartása, minél ma-
gasabb színvonalon, valamint a lakosság támogatása.

Továbbra is segítik a civileket
- Óriási könnyebbség a kisgyerekek és szüleik számára, hogy helyben
van az óvoda- hangsúlyozta Kaszásné Horeczky Krisztina, a bátaapáti
intézmény vezetõje munkatársunknak. Több, mint százszázalékos
kihasználtsággal mûködik az óvoda, ahová Mõcsénybõl is járnak
gyerekek. A vezetõ már tizenöt éve dolgozott a helyi óvodában, amikor
2012 januárjában õt bízta meg az irányítással a képviselõ-testület.
– Nagyon fontos – fõleg a picik szempontjából –, hogy a kistelepüléseken
is mûködjön óvoda. Szerencsére a falu vezetése szívügyének tekinti az
intézmény fenntartását. Egycsoportos intézmény a miénk, ahova jelenleg
27 gyerek jár. Ez a létszám tavasszal harmincra bõvülhet.  A
megnövekedett létszám miatt most elég szûkösen férünk el, éppen ezért
az önkormányzat 2015 tavaszán belefogott egy férõhelybõvítésbe. Elsõ
körben sajnos nem nyert a pályázat – tartalékba helyezték. A helyhatóság
nem adta fel, elhatározták, hogy önerõbõl bõvíti az épületet. Az alapító
okirat szerint 24 fõ a maximális létszám, és mivel ezt túlléptük, már kevés
a hely. Nagy reményeket fûzünk a bõvítéshez, amely újabb 13 kicsinek
jelentene helyet. A tervezés folyamatban van, hamarosan dönt a testület
arról, hogy belefér-e a jövõ évi költségvetésbe. Nagy szükség lenne rá.
Kaszásné Horeczky Krisztina kifejtette, úgynevezett projektmódszerrel
dolgoznak, amit a gyerekek is nagyon szeretnek. A nyitott programokra
a szülõket is majd’ minden alkalommal várják, akik lelkesek, aktívak, jól
együtt tudnak mûködni velük. Jó néhány szabadtéri programot
szerveznek még õsszel, sokat kirándulnak, nemcsak a csoportszobában
töltik az idõt.

Keresik az óvoda bõvítésének lehetõségét

Az elmúlt időszakban is számos fejlesztés valósult meg a völgységi településen

Folyamatosan szépül a falucska
A TETT biztosította forrásból valóra válnak a tervek
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FEKED Az egyik legfontosabb fejlesztés idén
egy többfunkciós munkagép megvásárlá-
sa volt. A markoló sokat segít a település-
fenntartásban, földes utak, árkok rendbe-
tételében, illetve a lakosság is igénybe ve-
heti a szolgáltatásait. Tillmann Péter pol-
gármester elégedetten nyilatkozott a köz-
munkaprogramról is, mint fogalmazta: jó
úton haladnak.

Arra is kitért, hogy juhokat vásároltak,
amelyeket többfelé legeltetnek. Az állatok
„élõ fûnyíróként” olyan területeket is karban
tartanak, ahol korábban kézi és gépi erõvel
kellett kaszálni. Az állományban már szapo-
rulat is várható. 

A rendelkezésre álló kis mezõgazdasági
területen sikeresen termesztettek mezõgaz-
dasági takarmánynövények, és a kiskerti nö-
vények is hasznot hoztak; mindezekhez a
megfelelõ infrastruktúrát is megteremtették.

A polgármester emlékeztetett: idén is re-
mekül sikerült a község legnagyobb rendez-
vénye, a Stifolder Fesztivál, amelynek más-
napján felavatták Habsburg Ottó egész ala-
kos szobrát. Ezen és a korábbi, hasonló kez-
deményezés sikerén felbuzdulva a szobor-
park bõvítését tervezik Nyári Zsolt helyi kö-
tõdésû mûvész közremûködésével.

A már megvalósított beruházások közé
tartozik a pincesoron egy út aszfaltozása,

egy másik út rendbetétele, illetve egy be-
szakadt pince tömedékelése. Fontos kar-
bantartási munkákat végeztek el az önkor-
mányzati épületeken, így megtörtént a hi-
vatal tetõcseréje, elvégezték a bádogozá-
si feladatokat, belsõ festéseket, valamint
korszerûsítették a kultúrház fûtési rendsze-
rét, és a szállóban is történtek fejlesztések.
A TETT-tõl a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap révén érkezõ támogatás segítségével
önerõbõl oldják meg a közvilágítás korsze-
rûsítését. Tillmann Péter mindezek mellett
arról is beszámolt, hogy megnyitott a ve-
gyes- és italbolt, ami elé egy esõbeálló épí-
tését tervezik. ■

Sikeres, több területet érintõ fejlesztések

Folytatás az 1. oldalról

Munkatársunktól

BUDAPEST-PAKS Az új blokkokat  a gazda-
ságos mûködtetés jegyében tervezik,
hogy a villamosenergia-rendszer szabá-
lyozhatósága is megvalósuljon. A vonat-
kozó elõírások betartása mellett 50-100
százalék között lesz változtatható a telje-
sítményük.

A Pakson majdan épülõ blokktípust a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a
világ elsõ olyan blokkjaként ismerte el,
amely megfelel a 3+ generációs atom-
erõmûvekkel szemben támasztott köve-
telményeknek. Emellett a világ egyik leg-
szigorúbb követelményrendszerét felállí-
tó nukleáris hatóság, a finn STUK is elõ-
zetesen értékelte a típust a finnországi

Hanhikivi-1 atomerõmû kapcsán. A finn
hatóság arra a megállapításra jutott,
hogy az orosz VVER-1200 típus egyfajta
etalonnak tekinthetõ, hiszen az teljes mér-
tékben megfelel a legszigorúbb biztonsá-
gi követelményeknek is – mondta
Gennagyij Jersov.

Ezzel egy idõben Lázár János, Mi-
niszterelnökséget vezetõ miniszter beje-
lentette, hogy jóváhagyják a paksi bõví-
tés mûszaki megoldását. Azt mondta, er-
rõl az Európai Bizottság értesítette ha-
zánkat. – Az Európai Bizottság szerint
Paks II. teljesíti az Euratom-szerzõdés
célkitûzéseit – magyarázta az uniós dön-
tést a tárcavezetõ.

Tervezik az új blokkokat
TECHNOLÓGIA A legszigorúbb biztonsági elõírásoknak is megfelelnek

A Pakson majdan épülő blokktípust a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a világ
első olyan blokkjaként ismerte el, amely megfelel a 3+ generációs atomerőmű-
vekkel szemben támasztott követelményeknek (Archív felvétel)

FOTÓ: PAKSI ATOMERÕMÛ ZRT.
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BODA – Mind a paksi telephe-
lyünk nagysága, mind szakem-
bereink felkészültsége megfe-
lelõ garancia arra, hogy az
atomerõmû majdani bõvítése-
kor keletkezõ kiégett fûtõele-
mek átmeneti tárolását is biz-
tonságosan, magas mûszaki
színvonalon meg tudjuk oldani
– hangsúlyozta megnyitó be-
szédében dr. Kereki Ferenc, az
RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója
a tizenkettedik Tájoló Napon,
Bodán. A nyugat-mecseki tájé-
koztató program – a TETT-re
Kész Naphoz hasonlóan – az
önkormányzati társulás és a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Kft. közös rendezvénye,
amely a cégnek a térségben
folytatott tevékenységét mutat-
ja be a lakosságnak. A Nyu-
gat-Mecsekben jelenleg föld-
tani kutatások folynak, hogy
megtalálják a legalkalmasabb
helyszínt a kiégett fûtõelemek
végleges tárolójának. A vizsgá-
latok megfelelõ eredménye és
a társadalmi elfogadás meglé-
te esetén 2050 táján kezdhetik
majd építeni a mélygeológiai
tárolót.  Az igazgató hangsú-
lyozta:  ezt is úgy kell majd
megtervezni, hogy a Magyar-
országon várhatóan keletkezõ
összes nagyaktivitású hulladék
végleges tárolását biztonság-
gal megoldja. 

Az ismeretterjesztõ tanács-
kozáson az is elhangzott, hogy
a tavaly elkészült két kutatófú-
rás után most októberben egy
kutatóárok kialakításával foly-
tatódik a terepi munka, a bodai
agyagkõ földtani tulajdonsá-
gainak pontosabb megismeré-
sére. A 3-3,5 méter széles, 2-6
méter mély, 700 méter hosszú
kutatóárkot az idõjárástól füg-
gõen három-négy hónap alatt
alakítják ki a szakemberek.

A kutatással kapcsolat-
ban köszöntõjében a Tájoló
Nap házigazdája, Kovács
Gyõzõ, Boda polgármeste-
re, a TETT testvértársulásá-
nak, az NYMTIT-nek az elnö-
ke a lakossági tájékoztatás
fontosságát emelte ki. 

A Tájoló Nap elsõ elõadása
a nagyaktivitású kutatás és az
atomerõmû-bõvítés közötti
kapcsolódási pontokat vette
sorra. Prof. dr. Aszódi Attila, a

Paksi Atomerõmû kapacitásá-
nak fenntartásáért felelõs kor-
mánybiztos elsõként a tervezett
két új blokk jellemzõirõl beszélt,
kiemelve, hogy a mûszaki meg-
oldások „Fukusima-álló” mûkö-
dést tesznek majd lehetõvé, a
sokszoros biztonsági rendszer-
nek köszönhetõen. Szólt a hosz-
szú és szigorú ellenõrzési folya-
matról is, melynek során 6500
engedélyt kell majd megszerez-
ni, mielõtt az építkezés elkez-
dõdhet. Ugyanígy a nagyakti-
vitású kutatásokat követõen a
leendõ mélygeológiai tároló-
hoz is számtalan hatósági en-
gedély kell majd. 

Arról is beszélt, hogy az új
blokkok üzembelépésével a ki-
égett üzemanyag-kazetták szá-
ma a mûködõ négy reaktorban
keletkezõnek várhatóan a har-
madával növekszik. Mivel az új
blokkok legkorábban 2025-
ben indulhatnak, és a kiégett
kazetták öt, tíz évet töltenek

Honti Gabriella, Kovács Győző és 
dr. Kereki Ferenc a Tájoló Nap megnyitóján

Új információkkal, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a résztvevők
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majd a pihentetõ medencében,
ezeknek a fûtõelemeknek az
elõírt ötven éves átmeneti táro-
lását 2031-36 körül kell meg-
kezdeni. Mindebbõl az követ-
kezik, hogy a jelenleg zajló
nagyaktivitású kutatási prog-
ramba, illetve a bátaapáti kis és
közepes aktivitású hulladék
végleges tárolójának bõvítésé-

be az új blokkok mûködésébõl
adódó többlet-feladatok be-
építhetõek lesznek.

Hagyományosan külföldi
vendég-elõadója is volt a tizen-
kettedik Tájoló Napnak, Irena
Daris, az RHK Kft. szlovén társ-
szervezetének munkatársa sze-
mélyében. Az ARAO – a ma-
gyar társasághoz hasonlóan –

közhasznú nonprofit vállalat-
ként mûködik, az itthonihoz ha-
sonló feladatkörrel.

Irena Daris nagyrabecsülés-
ét is kifejezte az RHK Kft.-vel
kapcsolatosan. Mint mondta,
követendõ példaként tekinte-
nek a magyar társaságnál fo-
lyó szakmai munkára, a tárolók
világszerte elismert technikai

színvonalára. Úgy vélte, van
mit tanulni tõlünk. 

A délelõtti ismeretterjesztõ
program zárásaként a tavaszi
közvélemény-kutatás eredmé-
nyeirõl beszélt Honti Gabriella,
az RHK Kft. kommunikációs ve-
zetõje. Emlékeztetett arra, hogy
a Társaság a nyugat-mecseki
társulással való szoros együtt-
mûködés, sajtótájékoztatók, tájé-
koztató körutak, a helyi fórumo-
kon való részvétel, gyerekprog-
ramok révén ad tájékoztatást it-
teni tevékenységérõl. Ennek a
sokrétû munkának az eredmé-
nyességét mutatja a kétévente
szervezett vélemény-felmérés.
Az idei visszajelzések ismét azt
mutatták, hogy a környéken élõk
többsége tájékozott a radioak-
tív hulladék keletkezésével, az
RHK Kft. és az NYMTIT tevé-
kenységével kapcsolatosan, is-
meri a térségben zajló kutatáso-
kat, amelyek a nagyaktivitású
radioaktív hulladékok esetleges
elhelyezését célozzák. 

A délután folyamán szoká-
sosan a könnyed szórakozásé,
és a finom ételeké volt a fõsze-
rep. A gyerekek elõzõ nap egy
játékos vetélkedõn ismerked-
hettek a radioaktívhulladék-ke-
zelés kérdéskörével.

PAKS-BÁTAAPÁTI Az esõ sem zavarta a francia
vendégeket abban, hogy kíváncsian végigjár-
ják a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
külsõ helyszíneit. Személyükben igen tekintélyes
szakmai látogatócsoportot fogadott az Nemze-
ti Radioaktívhulladék-tároló is. A tízfõnyi kül-
döttség a francia kormány mellett mûködõ ta-
nácsadó-elemzõ testület tagjaiból állt, amely a
radioaktívhulladék-kezeléssel foglalkozik. A
’Commission Nationale d'Evaluation’ szakem-
bereinek most tíznapos közép-európai tanul-
mányútjuk során jöttek Magyarországra, de
programjukban lengyel, cseh és szlovák nukle-
áris létesítmények meglátogatása is szerepelt.

– Olyan szakemberekkel akartunk találkoz-
ni – mondta Jean-Claude Duplessy, a csoport
vezetõje, a testület elnöke – akik a radioaktív-
hulladék-kezelési stratégiák kidolgozásával,
megvalósításával foglalkoznak. Fontos tapasz-
talatokat szerezhettünk az RHK Kft. jóvoltából.

A magyarországi szakmai program
Bátaapátiban, az NRHT-ban kezdõdött, ahol
megismerkedhettek a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysé-
gével, a telephelyeken folyó munkával, és õk
maguk is bemutatták a francia gyakorlatot.

Ezt követõen a hulladéktároló új látogató-
központját és az NRHT-t bemutató kisfilmet
nézték meg, majd a telephely bejárása követ-
kezett.

A látogatás Pakson folytatódott, ahol a Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolójáról szóló film
lejátszása után a vendégek a technológián túl
az esõben a bõvítés munkálataival is megis-
merkedtek. Mind az NRHT-ban, mind a KKÁT-
ban látottak lenyûgözték a francia delegációt.

– A magyar létesítmények világszínvonalú-
ak, mind kialakításuk, mind a biztonság szem-
pontjából – jelentette ki a látottak nyomán
Jean-Claude Duplessy. ■

Újabb szakmai dicséret az NRHT-nak

Világszínvonalúnak nevezték a magyarországi létesítményeket a francia szakemberek
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Folytatás az 1. oldalról

Munkatársunktól

BÁTASZÉK Délelõtt a városháza
házasságkötõ termében mutat-
ta be az igazgató, Valter Ilona
régész A Cikádori, más néven
(Báta)széki ciszterci apátság
története címû monográfiáját,
amelynek megjelenését a vá-
ros támogatta. Munkássága
alapján elsõsorban a ciszterci-
ta kolostorok állnak a régész
érdeklõdésének elõterében.
1994-96 között történt meg az
apátság romjainak részleges
feltárása, 2000-ben és 2001-
ben pedig helyreállították mai
formájában. Az ásatásokban
annak idején részt vettek a gim-
názium diákjai is az igazgató
vezetésével. Mint ismeretes, az
apátságot II. Géza alapította, a
XII. század közepén. 
Az ünnepi programot este a
sportcsarnokban tartott rene-
szánsz királyi gasztronómiai est
és bál zárta.
Még az elsõ napon, késõ dél-
után tartotta ünnepi ülését a
képviselõ-testület, amelyen
részt vettek a jelenlegi , a volt
önkormányzati- és országgyû-
lési képviselõk, megyei vezetõk,
polgármesterek, intézmények,

civil szervezetek képviselõi.
Potápi Árpád János ország-
gyûlési képviselõ, nemzetpoli-
tikáért felelõs államtitkár kö-
szöntõjében felelevenítette
Bátaszékhez fûzõdõ emlékeit.
A testvértelepülések polgár-
mesterei, Stefen Büchler
(Besigheim), Marian Kotora
(Nagysalló) és Puskás Elemér

(Gyergyóditró) is köszöntötte a
20 éves várost. Este héttõl
ugyanott, a Cikádor iskolában
Illés Teréz énekmûvész és
Lozsányi Tamás orgonamûvész
adott koncertet.
Vasárnap, a három napos ün-
nepség végén, a Piac téren, es-
te hat órától az Idióták zenekar,
majd nyolckor Charlie adott in-

gyenes koncertet. Az esemé-
nyek sorát fél tízkor tûzijáték
zárta.

Húsz éve város Bátaszék
VISSZATEKINTÉS Kiváló programokkal ünnepelték a jubileumot

Dr. Bozsolik Róbert, a város jelenlegi polgármestere is 
köszöntötte a jelenlévőket

Színes, 
és minden 
korosztályt érintő 
programok 
tarkították a hétvégét

„A mi városunk az itt élõ em-
berek közössége, egysége,
függetlenül attól, hogy ki
honnan jött, honnan erednek
a gyökerei. Az itt élõ embe-
rek tudták és tudják, hogy
egy közösség jóléte nemcsak
a materiális dolgokon múlik,
hanem az összefogáson,
mindannyiunk közös érdeke-
inek felismerésén, és az ezen
érdekek mentén történõ
megvalósításon. Eredménye-
inket közösen értük el, de en-
nek az összefogásnak az el-
múlt húsz esztendõben volt
egy állandó szereplõje, Bog-
nár Jenõ, akinek elvitathatat-
lan érdemei vannak abban,
hogy ma büszkén ünnepel-
hetjük városunkat. Köszön-
jük, polgármester úr!” – han-
goztatta ünnepi beszédében
dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester, aki mellett sokan
megemlékeztek az elõzõ vá-
rosvezetõ és többi városépí-
tõ szerepérõl.

Köszönet 
a közös munkáért
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MÓRÁGY Neki köszönhetjük
többek között a német nemze-
tiségi tánccsoportot, a helytör-
téneti gyûjteményt – hangzott
el az emlékünnepségen, ahol
halálának tizedik évfordulóján
emléktáblát avattak október-
ben.

– Glöckner János több év-
tizeden keresztül meghatáro-
zó személyisége volt a mór-
ágyi politikai és kulturális élet-
nek – tudtuk meg Glöckner
Henrik polgármestertõl, aki
csak névrokona a helyi közélet
kiemelkedõ alakjának. 

A politikus kiemelte sokrétû
tevékenységébõl, hogy a
rendszerváltás elõtt az elöljá-
róság tagja, késõbb önkor-
mányzati képviselõ, végül al-
polgármester is volt. Nevéhez
fûzõdik a német nemzetiségi
önkormányzat megalapítása.
1976-ban hozta létre a német
nemzetiségi tánccsoportot, és
a mórágyi helytörténeti gyûjte-
ményt is õ hozta létre a család-
juk háború elõtt épített mal-
mában. Az õ nevéhez kapcso-
lódik a kismórágyi harangláb
újraállítása is. 

A polgármester megje-
gyezte: a rendszerváltás elõtt
nagyon nagy dolognak szá-
mított, hogy a második világ-
háborúban elesettekért emlék-
mûvet állíttatott. Mórágy sváb
település volt, ezért ezt az elõ-

zõ politikai rendszer nem néz-
te jó szemmel, de végül
Glöckner Jánosnak sikerült ki-
harcolnia. Õ még annak a ge-
nerációnak volt tagja, amely
megélte a háború elõtti idõ-
szakot, a második világhábo-
rút követõ zaklatott éveket és
a kommunizmust. A hagyo-
mányõrzés emblematikus Tol-

na megyei alakja volt. Idõben
felismerte, hogy a régi értéke-
ket meg kell menteni az utókor
számára . Így alapította meg a
múzeumot.

Az ünnepi esemény kap-
csolódott a mórágyi búcsú-
hoz, amelyet a német nemze-
tiségi tánccsoport szervez. En-
nek idén a borjádi német

tánccsoport is vendége volt. A
társulatok jól sikerült mûsor-
ral szórakoztatták a vendége-
ket. 

A magyar és német nyelvû
márvány emléktábla – amely-
nek avatásához a német nem-
zetiségi önkormányzat is hoz-
zájárult – a helytörténeti mú-
zeum falára került. ■

VÉMÉND – Azt gondolom, hogy
nálam nagyobb várakozással
nem tekintett senki a jövõbe ta-
valy október 12-én. A választás
estéjén, miután elcsendesedett
körülöttem minden, csak az járt
a fejemben: „hogyan fog ez
menni?!” Nos, eltelt az elsõ év,
és úgy tartom helyesnek, ha
számot adok arról, ami történt,
amire esetenként büszke va-
gyok és arról, ami a következõ
évben elõttünk áll – nyilatkozta
Barta Erzsébet.

Véménd polgármestere kifej-
tette, közvetlenül a választás utá-
ni feladat volt a közfoglalkozta-
tás helyi megszervezése. Nagy
létszámú képzésekkel indultak el
tavaly télen, amelyek szüksége-
sek voltak a további lépésekhez.
Mindenképpen szerettek volna
kertészetet, állattartó gazdasá-
got és olyan tevékenységeket,
amelyek valóban értéket terem-
tenek. Az elmúlt idõszakhoz ké-
pest megtízszerezték azoknak az
embereknek a számát, akik eb-

ben a speciális állami foglakoz-
tatási formában dolgoznak.

Barta Erzsébet arról is öröm-
mel számolt be, hogy az elmúlt
idõszakban majd' 30 rendez-
vénynek adott otthont Véménd,
minden nemzetiségi közösség
önálló és tartalmas mûsorokkal
képviseltette magát. – Volt egy
olyan programunk is, amely
messzire vitte a hírünket: együtt
kerékpároztunk Bátaszékrõl,
Pécsváradról és Mohácsról
Véméndre – emlékeztetett a

nagy sikert aratott Tekerjünk,
hogy Tekerhessünk projektre a
baranyai község vezetõje, aki
a kommunikációt, a lakosság tá-
jékoztatását tekintve megje-
gyezte, újragondolták a telepü-
lés honlapját, valamint tavaly
októbertõl „Önkormányzati Hí-
rek” címmel havilapot jelentet-
nek meg. További hírekért, in-
formációkért – köztük a legfris-
sebb önkormányzati magazi-
nért – keressék fel a település
honlapját (www.vemend.hu). ■

A jelenben is igazolást nyertek a jövõt építõ lépések

Emléktáblát avattak a tiszteletére
GLÖCKNER JÁNOS nevéhez több példaértékû kezdeményezés fûzõdik

A márvány emléktábla a helytörténeti múzeum falára került

FOTÓ: TN
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További 
hírekért

keresse fel 
a társulás 

weboldalát:
www.tett-tarsulas.hu

MŐCSÉNY Egyesületté alakulásuknak tízéves év-
fordulóját ünnepelték a mõcsényi nyugdíjasok.
A tagságot alkotó tizenhárom ember a közös-
ségi házban jött össze szeptember 19-én, hogy
lucullussi lakoma mellett töltse el a szombat dél-
utánt – mondta el lapunknak Csobot
Szilveszterné, a civil szervezet elnöke. Az össze-
jövetelre meghívott vendégek – a képviselõ-tes-
tület tagjai, élükön Krachun Elemér polgármes-
terrel – szintén részt vettek a vacsorán. A tele-

pülés elsõ embere köszöntõjében méltatta a kö-
zösség áldozatos munkáját, amellyel a nagyobb
rendezvényeik (gyereknap, augusztus 20.) sike-
res megvalósulásához hozzájárulnak. A telepü-
lés egyik legnagyobb létszámú, és talán legak-
tívabb csoportja nagyon erõs kollektívát alkot,
összetartanak a fiatalokkal is. Rendszeresen
szerveznek programokat: szeptember 28-án, a
18 személyes kisbuszt megtöltve, Magyar-
hertelendre utaztak, fürdeni. ■

Midig számíthat a szépkorúakra a település

CIKÓ A cikóiak szerint az utóbbi
évek legjobb falunapja volt a
szeptember 12-i. A színpadi
programoktól a vendéglátáson
át a kiegészítõ elfoglaltságokig,
mindennel elégedettek voltak a
megkérdezettek.

Délelõtt kiállításokkal kezdõ-
dött az egész napos program-
sorozat a Mûvelõdési Házban,
majd kora délután a Perczel
Mór Általános Iskola udvarán
folytatódott, ahol elsõként
Haures Csaba polgármester
köszöntötte a jelenlévõket.

– A település lakói jó közös-
ségi munkát végeznek a min-
dennapok során: a templomba
járók gondoskodnak az épület
díszítésérõl, a sportvezetõk a
vasárnapi meccsek lebonyolítá-
sáról, a hagyományõrzõ egye-
sületek dicsõséget szereznek ne-

künk, az iskolások pedig kiváló
mûsoraikkal teszik szebbé az
ünnepeinket – utalt beszédében
az összetartás fontosságára a
polgármester, aki arról biztosí-
totta a helyieket, hogy a képvi-
selõ-testülettel mindent megtesz
Cikó fejlõdése érdekében.

Haures Csaba hozzátette,
2015-tõl – hagyományteremtõ
szándékkal – díszpolgári címet
adományoznak a faluért pél-
dás módon dolgozóknak. Idén
Rónai József Györgynének és
Bogos Jeromosnénak ítélte oda
az elismerést a képviselõ-testü-
let. Sajnos Terike néni már nem
vehette át az emlékplakettet,
amelyet így, posztumusz ado-
mányoztak neki.

– A másik kitüntetettünk Bo-
gos Jeromosné, vele még a '90-
es évek elején tagjai voltunk a

Cikói Székely Hagyományõrzõ
Egyesületnek. Ancsa néni
2000-tõl a Cikói Székely-
Német Hagyományõrzõ Egye-
sület elnöke. Szívügyének tekin-
ti a kórus elõmenetelét. Vala-
mennyi fellépésükrõl szép ered-
ményekkel térnek haza; sok év
kemény munkájának eredmé-
nyeképpen vált országosan is-
mertté az egyesület, amelyikre
büszkék vagyunk – jelentette ki
a község vezetõje. 

Haures Csaba az ezüst-, illet-
ve az aranylakodalmát ünnep-
lõ cikói házaspároknak is gratu-
lált a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás által is támo-
gatott rendezvényen: Forray
Gábornak és Forray Gábor-
nénak, Forrai Lászlónak és
Forrainé Dulf Ritának, Forrai Ist-
vánnak és Forrai Istvánnénak,

továbbá Forray Gellértnek és
Forray Gellértnének.

A polgármester köszöntõjét
követõen a színpadi mûsoroké
volt a fõszerep. A humoros jele-
netektõl a zumbán és a táncon át,
megannyi produkciót kísérhettek
figyelemmel a vendégek. A tom-
bolasorsolás és a finom vacsora
elfogyasztása után pedig utca-
bálon rophatták, ahol Lovász
Krisztián húzta a talpalávalót.

– Köszönettel tartozunk a fa-
lunap fõszponzorának: dr.
Beréti Zsoltnak, valamennyi fel-
lépõnek és felkészítõiknek, a
tombolatárgyak felajánlóinak,
a rendezvény szervezésében és
lebonyolításában szerepet vál-
lalóknak, és nem utolsósorban a
Bíró Ferenc vezette fõzõcsapat-
nak – fûzte hozzá Haures Csa-
ba. ■ Vizin B.

Egy remek nap, ami valóban 
a faluról és annak lakóiról szólt

A közönség szerint az utóbbi idők legjobb falunapja volt a mostani

FOTÓ: VIZIN BALÁZS


