Nyílt, õszinte
párbeszéd

Országos
bajnokság volt
Bátaapátiban

4-5. oldal

BÁTAAPÁTI Április utolsó hétvégéjén elõ-

ször bonyolítottak le tájékozódási kerékpárversenyt (Multi Terrain Bike
Orienteers) Bátaapátiban, s mindjárt a
magyar hosszú távú országos bajnokságnak adott otthont a település. A kétnapos megmérettetés – amelynek Darabos Józsefné volt a fõvédnöke – elsõ
napján középtávú viadalt rendeztek
(Maccabi Kupa), a második felvonás volt
az ob. A viadal úgy írható le, mint egy
normál hegyikerékpár-verseny, amelynek nincs kijelölt útvonala, csupán a pálya bizonyos pontjainak meghatározott
sorrendben való érintése kötelezõ. A két
ellenõrzõ pont között pedig az ideális,
legrövidebb útvonalat kell megkeresni,
ehhez a rendezõk mindössze egy térképet adnak. – A verseny kondicionálisan
„erõs” volt, a kerékpározás technikailag
sokat követelt a résztvevõktõl – nyilatkozta Paskuj Mátyás, a szervezõ Maccabi
VAC szakosztályvezetõje.
■
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Szakmai tapasztalatcsere
ÚT Új ismeretekre TETT-ek szert a társulás tagjai
BÁTAAPÁTI-DOUNREAY Szakmai
úton vettek részt a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) polgármesterei Skóciában.
A Dounreay-ban található közepes aktivitású hulladékot csomagoló üzemet (kutatási és fejlesztési telephely, 3 leszerelt reaktorral)
tekintették meg. Mark Rouse ügyvezetõ igazgató fogadta a csoportot, Mike Brown stratégiai
igazgató kísérte õket szakmai útjuk során. Darabos Józsefné, a
TETT elnöke, Bátaapáti polgár-
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mestere azt mondta, információkban és hasznos tapasztalatokban

gazdag programot tudhatnak
maguk mögött.
■ V. B.

Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a társulás polgármesterei

A világhálón is
tájékozódhatnak
az érdeklõdõk
a társulásról
BÁTAAPÁTI Ezentúl már a világhá-

lón is elérhetõ a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT). A www.tett-tarsulas.hu
weboldalra kattintva információt kapnak az érdeklõdõk a szervezet céljáról, mûködésérõl, szerepvállalásáról, eredményeirõl,
vagy éppen a programjairól.
Sõt, képgalériák és videós összefoglalók is gazdagítják a honlapot, amelyen a radioaktívhulladék-elhelyezésrõl is részletesen
olvashatnak a látogatók. ■ V. B.
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Elismerésüket fejezték ki
NAÜ Átfogó képet kaptak a hazai radioaktívhulladék-elhelyezésrõl

Nõs Bálint, az RHK Kft. stratégiai és mûszaki igazgatója tart elõadást a nagyköveteknek az NRHT technológiai épületében

A közelmúltban ismét fontos
vendégeket fogadott a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK
Kft.) Bátaapátiban, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban
(NRHT). A külföldi szakemberek nagy érdeklõdéssel járták
végig az NRHT technológiai
épületét és a földalatti tárolót.
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Vizin Balázs
BÁTAAPÁTI A Nemzetközi Atom-

energia Ügynökség (NAÜ) Kormányzó Tanácsának nagyköveteit Kovács Pál energiaügyért
felelõs államtitkár és Csuday
Balázs, Magyarország Állandó
ENSZ Képviseletének rendkívüli és meghatalmazott nagykö-

vete is elkísérte. A delegáció
tagjai között voltak az atomenergia alkalmazásában élen
járó államok képviselõi, többek
között Ausztrália, Oroszország,
Japán és Franciaország ENSZ
nagykövetei. A vendégeket Nõs
Bálint, az RHK Kft. stratégiai és
mûszaki igazgatója, valamint
dr. Radó Krisztián, a bátaapáti
létesítmény sugár- és környezetvédelmi üzemvezetõje fogadta.
A 25 tagú küldöttség Nõs Bálint
elõadásában részletes tájékoztatást kapott a radioaktív hulladék kezelésének hazai gyakorlatáról, az RHK Kft. által üzemeltetett létesítményekrõl. Ezután kérdések és válaszok
hosszú sora következett, amelyek sok témát járták körül.

– A NAÜ nagyköveteit minden évben itt üdvözölhetjük telephelyünkön – tájékoztatott Nõs
Bálint. – Mivel a Kormányzó Tanács meglehetõsen nagy létszámú testület, mindig új szakemberekkel ismerkedhetünk meg. Érthetõ tehát, hogy évrõl évre sok
kérdést kapunk. Mostani vendégeinket az érdekelte például, hogyan mûködik a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, amelybe többek között a kiégett fûtõelemek
végleges elhelyezésére, az atomerõmû leszerelésére szükséges
összeget gyûjtik. Természetesen
arról is kérdeztek, hogyan készülünk a tervezett új atomerõmûvi
blokkok adta feladatokra, és téma volt a telephelyeink közelében mûködõ tájékoztató társulá-

sok (például a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás) mûködése, a velük való kapcsolattartás – tette hozzá.
A látogatás elmaradhatatlan része volt az NRHT technológiai épületének és a már üzemelõ tároló kamrának a bemutatása, ennél a programrésznél
is roppant érdeklõdõek voltak a
vendégek. A nagyköveti látogatást Kovács Pál államtitkár is
eredményesnek értékelte. Mint
mondta, a NAÜ Kormányzó Tanácsának képviselõi átfogó képet kaphattak a magyarországi radioaktívhulladék-elhelyezés helyzetérõl, aktuális feladatairól, és meggyõzõdhettek hazánk mûszaki-szakmai felkészültségérõl.

Fontos feladatot vállaltak az ellenõrök

TÁJÉKOZTATÁS Az NRHT-ban zajló szakmai munkát kontrollálja a csoport
BÁTAAPÁTI Szakmai továbbképzésen vettek részt a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) Lakossági Ellenõrzõ Csoportjának (LECS) tagjai.
A Bátaapátiból, Bátaszékrõl,
Cikóról, Fekedrõl, Mórágyról,
Mõcsénybõl és Véméndrõl,
vagyis a TETT tagtelepüléseirõl érkezett 18 ellenõr a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) tartott programon
frissítette fel a radioaktívhulladék-elhelyezésrõl szerzett ismereteit, illetve egészítette ki
azt újakkal, amelyekrõl számot
is adtak.

– A továbbképzés másik apropójául az szolgált, hogy sok új
tagunk van, akiknek el kell sajá-

títaniuk a feladatellátáshoz
szükséges információkat, tudnivalókat – mondta el kérdésünk-

Bertalan Csaba (jobbra) hasznos információkkal látta el az ellenõröket

re Bagdy László. A LECS szakmai vezetõje hangsúlyozta, az
ellenõrök fontos szerepet vállalnak a radioaktívhulladék-elhelyezéssel kapcsolatos kommunikációban. Õk azok, akik tapasztalataikat alapul véve nap
mint nap arról biztosíthatják közösségüket, hogy a tárolóban
precíz, a törvényi elõírásokat
maximálisan betartó munka
zajlik. S hogy a létesítmény semmilyen veszélyt nem jelent a környezetére. Az ellenõröknek Bertalan Csaba, az NRHT telephelyvezetõje tartott elõadást a
programon.
■ Vizin B.
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Megédesítették a délutánt
PÜNKÖSDI RÉTESFESZTIVÁL Terítékre kerültek a helyi hagyományok
Mákos, túrós, káposztás, meggyes, almás –
felsorolni is nehéz lenne, mennyi finomság
közül válogathattak a résztvevõk az ötödik
alkalommal életre hívott Bátaszéki Pünkösdi Rétesfesztiválon. Fölker Ferencné – vagy
ahogy helyben mindenki ismeri: Náni néni
– is ínycsiklandozó remekeket kínált, a vendégsereg érkezése elõtt megosztotta lapunkkal a jó rétes titkát.
Vizin Balázs
BÁTASZÉK – Sok múlik a tésztán és az anyag-

hányadon, és persze az is fontos, hogy az
ember szívvel-lélekkel készítse, majd kínálja a kóstolóknak – biztosított Fölker
Ferencné, aki ezúttal is megfelelt az általa
támasztott kritériumoknak: nem gyõzte fogadni a gratulációkat, és kiszolgálni az éhes
vendégeket.
Bognár Jenõ, Bátaszék polgármestere, a
Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) alelnöke a mákos rétesre esküszik, de
elmondása szerint nem mindegy, hogy kinek
a keze munkáját dicséri a finomság. – Én a
Náni néni mákos rétesét kóstolom meg elõször, fantasztikusan finom ételeket készít – jegyezte meg a városvezetõ, aki miközben
sorban állt, örömmel szemlélte a piactéren
összegyûlt embereket. Büszkén beszélt arról,
hogy az itt élõk összetartása a
rétesfesztiválon is megjelenik, s hogy a mun-

Megérte sorban állni a kulináris remekekért a bátaszéki fesztiválon

katársai lelkiismeretes szervezésének köszönhetõen az idei rendezvény is remekül sikerült. Három óra után néhány perccel már
sorban álltak az emberek a süteményekért.
Az ízesítést tekintve megoszlott a kóstolók
véleménye, egy valamiben azonban egyetértettek: mindegyik rétes nagyon finom és
mutatós. – Szépek a sütik, de én legjobban
a sima piskótát szeretem! – pillantott végig
a kínálaton az anyukája mellett álló kislány.
Sima piskóta valóban nem volt, igaz, a
temérdek finomságtól roskadozó asztalokat
látva senki nem is hiányolta különösebben
a kultúrát és a gasztronómiát ötvözõ, a he-

lyi német egyesület, a német nemzetiségi
önkormányzat és a mûvelõdési ház koprodukciójában megvalósított eseményrõl,
amelynek sikeréhez a felvidéki egyesület is
hozzájárult. – A pünkösd a németség nagy
ünnepe, a rétes pedig az egyik jellegzetes
étele, e kettõ ötvözésébõl idén is egy jól sikerült fesztivál kerekedett, amelyet megelõzõen, szombaton fúvóstalálkozó zajlott a
városban – összegezte Riglerné Stang Erika fõszervezõ. A program komplex élményt
nyújtott a látogatóknak, a sütemények mellett a fellépõ csoportok pazar mûsora édesítette meg a résztvevõk délutánját.

Pozitív példaként szolgált a magyar módszer
LÁTOGATÁS A csehországi vendégek számtalan érdeklõdõ kérdést tettek fel
Közel hatvan
cseh szakember érkezett június
elején a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ
Közhasznú
Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyére, hogy a kétnapos
program során a paksi atomerõmûvet, illetve a paksi és a
bátaapáti radioaktívhulladékkezelést tanulmányozza. A régiós szervezetek civil vezetõi
mellett 40 polgármester is szerepelt a vendégek között, akik
a leendõ cseh mélygeológiai
tároló lehetséges helyszínének
kijelölt 7 régió településeit képviselték. A cseh állami ügynökség egyelõre még a kutatófúrásokat sem kezdte el a majdani tároló helyszínének kiválasztására, igaz, a létesítményt

PAKS-BÁTAAPÁTI

2065-re tervezik befejezni –
idõ tehát még van. Ám ez
problémát is jelent egyben, hiszen a politikai akarat és aktivitás egyelõre igen alacsony
szinten áll ezzel kapcsolatban
– fogalmazott az egyik polgármester.
A települések – hivatalos –
régiós összefogása még hiányzik, így a polgármestereknek
maguknak kell szembenézniük
a tároló ellenzõivel – az együttmûködés megszervezésében
pedig nagy segítség lehet számukra a magyar példa. A településvezetõk többsége régiója fejlõdésének zálogát látja
a beruházás létrejöttében.
Václav Beneš, az északnyugatcsehországi Blatno polgármes-

tere szerint az érintett régiók
közvéleményének nagyjából a
fele támogatja, a másik fele ellenzi egy ilyen létesítmény lehetõségét – a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 90 százalék feletti
lakossági elfogadottsága a
cseh szakemberek számára hihetetlen eredményt jelentett.
A vendégek természetesen
számtalan érdeklõdõ kérdést
tettek fel, amelyek többek között a finanszírozásra, a kapcsolattartásra és a kommunikációs lehetõségekre vonatkoztak. A csoport kiemelt érdeklõdéssel hallgatta a TETT
polgármestereinek beszámolóját a mindennapokról, közös
munkájukról.
■ Vizin B.

Õszinte párbeszéd
– A bizalom építésének alapja a
lakosság korrekt, hiteles tájékoztatása – hangsúlyozta a delegációnak rögtönzött fórumon Darabos
Józsefné, Bátaapáti polgármestere, aki egyúttal a hét települést
– Bátaapáti, Bátaszék, Cikó,
Feked, Mórágy, Mõcsény,
Véménd – képviselõ Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) elnöke. Tájékoztatójában
külön kitért arra a partneri kapcsolatra, amely az RHK Kft. és a
társulás között gyümölcsözõen
mûködik. De arról is beszámolt,
hogy a TETT Lakossági Ellenõrzõ
Csoportja saját mérésekkel is vizsgálja a telephely üzemelését.
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PÁRBESZÉD Eredményekben bõvelkedõ idõszakot zárt 2013-ban a Társadalmi Ellenõrzõ

TETT-ekkel telt

A képgalériát keresse
a www.tett-tarsulas.hu honlapon!

Dr. Ferencz Márton (balról), Darabos Józsefné, dr. Kereki Ferenc és Krachun Elemér a szakmai tanácskozás elõtti sajtótájékoztatón
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Szakmai tanácskozás a felnõtteknek, játékos szellemi
vetélkedõ a gyermekeknek,
mindez családias, jó hangulatban. Ezúttal Mõcsény és
Cikó adott otthont a TETT legnagyobb éves rendezvényének: a TETT-re Kész Napnak,
amely a 14. volt a sorban.
Vizin Balázs
MÕCSÉNY-CIKÓ – A mai esemény

több egy találkozónál! A TETTre Kész Nap azt az üzenetet
közvetíti a közösségek tagjai felé, hogy számíthatnak a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató
Társulás (TETT) és a településvezetõk segítségére, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
szakmai felkészültségére, szerepvállalására – jelentette ki
május 30-án Mõcsényben Darabos Józsefné. A TETT elnöke,
Bátaapáti polgármestere a társulás legnagyobb éves rendezvényén azt hangsúlyozta beszédében, hogy az elmúlt években
nemcsak a tároló fejlõdésében,
hanem a lakossággal való kapcsolattartásban is szép sikereket értek el. Mint fogalmazott, a

napi beszélgetésekbõl és a kétévente tartott közvélemény-kutatásokból egyaránt az szûrhetõ le, hogy jó úton járnak: az
emberek
ismerik
a
Bátaapátiban létesített Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót
(NRHT), támogatják a mûködését, tisztában vannak vele, hogy
a létesítmény semmilyen veszélyt nem jelent a környezetére. Mindez jó iránytûként szolgál számukra, és fontos visszacsatolást jelent a napi munkavégzéshez.
– Külön örömmel tölt el –

folytatta –, hogy minden generáció magáénak érzi a világviszonylatban is példaként szolgáló létesítményt. Ez a mostani
TETT-re Kész Napra meghirdetett, „Ezért TET(T)szik nekem a
településem...” címû fogalmazásíró versenyre érkezett pályamunkákból is kiderült, amelyhez
a társulás településein élõ fiatalok csatlakozhattak. Az 54 pályamunkából egyértelmûen kiolvasható volt a fiatalok öröme
és lelkesedése, hogy településük a TETT révén folyamatosan
szépülhet, épülhet, az elmúlt

A tollforgatásban jeleskedõ diákoknak a program végén gratuláltak

idõszakban is számos beruházás valósult meg – világított rá
az elnök.
– A mai rendezvény fõszereplõi TETT-esek és áldozataik.
Nem egy krimisorozatról beszélek, hanem azokról a polgármesterekrõl, akik a hosszú évek
során folyamatosan áldozatul
ejtették a lakosokban esetlegesen felmerülõ kételyeket és bizalmatlanságot – jegyezte meg
humorosan felszólalásában
László-Varga Zsuzsanna. A Tolna Megyei Kormányhivatal fõigazgatója azt mondta, a társulás hatékony munkájának köszönhetõen az érintett települések lakói folyamatosan naprakész információkat kapnak a
bátaapáti létesítményrõl. Hozzátette, a jelenlegi kormányzat
nagy figyelmet fordít arra, hogy
döntéseit a nemzeti javak gyarapítása, és a jövõ generációk
biztonságának érdekében hozza meg. Ennek legaktuálisabb
példája a paksi bõvítés, amely
az ország energiabiztonságának megerõsítését szolgálja. Azt
mondta, a paksi atomerõmû világszínvonalú biztonsági kultúrával rendelkezik, s éppen ezért
jellemzõek a térségben a ma-
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Tájékoztató Társulás, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.

az elmúlt év is
gas bizalmi és elégedettségi
mutatók, s nincs ez másképp az
NRHT esetében sem. – Össztársadalmi érdek, hogy az egyébként legolcsóbb és legtisztább
energiát elõállító erõmûbõl
származó hulladékot gondosan
és biztonságosan kezeljük.
Bátaapáti és a társulás további
hat települése ígéretes jövõ elõtt
áll, hiszen egy felelõsségteljes,
nemzeti ügy mellett kötelezõdtek el – vélekedett a fõigazgató.
A köszöntõket követõen több
területet is érintõ szakmai tanácskozás vette kezdetét. Elsõként dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója tartott részletes elõadást a magyarországi radioaktívhulladék-kezelésrõl. Miután ismertette a jelenlévõkkel cégük szerepvállalását, a fennhatóságuk alá
tartozó létesítményeket, a már
megvalósított és a jövõre vonatkozó feladataikat (külön figyelmet szentelve a bátaapáti tárolónak, ahol újabb kamrák kialakítása van napirenden a biztonságos üzemeltetés mellett), köszönetét fejezte ki a társuláson
keresztül a lakosságnak, hogy
bizalmukkal, támogatásukkal
nyugodtan végezhetik a munkájukat. Dr. Kereki Ferenc úgy
véli, a helyi közösségeknek meg
kell adni a jogot, hogy betekintést nyerjenek az RHK Kft. tevékenységébe.
A cég szerepvállalásáról
nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismerõen szólnak. Az RHK Kft.
külföldön szerzett tapasztalatait Honti Gabriella kommunikációs vezetõ osztotta meg a jelenlévõkkel. Többek között elmondta, hazánk világszínvonalú létesítményt alakított ki a kis és közepes radioaktivitású hulladék
befogadására.
A TETT kiemelt figyelmet fordít a kommunikációra, a közösségek tájékoztatásában a Lakossági Ellenõrzõ Csoport
(LECS) is példás szerepet vállal.

A játékos szellemi vetélkedõ mellett egyéb meglepetés várt a diákokra a cikói Perczel Mór Általános Iskolában

Kardos Zsuzsanna, a csoport
vezetõje értékelte szemszögükbõl a 2013-as évet. Tájékoztatójából kiderült, hogy az érintett
hét településrõl delegált ellenõrök lelkesen és felkészülten
végzik társadalmi munkájukat, s
hogy az eddigi mérések során
mindent rendben találtak a tárolóban, amit jegyzõkönyvben
is rögzítettek.

A TETT arra is kiemelt
figyelmet fordít, hogy a
felnövekvõ generációval
is megtalálja a közös
hangot
A mõcsényi program zárásaként adták át a szervezõk az
„Ezért TET(T)szik nekem a településem...” fogalmazásíró-verseny
legjobbjainak járó jutalmat.
Nagy István János, Heilmann
Dominik, Antal Réka, Ruppert
Edmond, Orsós Szabolcs, Zele
Balázs, Kásler Kinga, Krachun
Kinga, Decsák Máté, Krutki Evelin, Farkas Levente, Feró Fanni és
Pap László részesült elismerésben. Az értékelés során elhangzott: jobbnál jobb dolgozatokat
küldtek be a fiatalok, és mindenki megfelelt a kiírásnak, vagyis

hogy mutassa be települését,
közvetlen környezetét és azt, miként kötõdik a társuláshoz. A
mostani megmérettetésnek, a
korábbi rajz-, vagy éppen a rejtvénypályázatnak is az volt a fõ
üzenete, hogy a TETT nemcsak a
felnõtt korosztály, hanem a fiatalok felé is nyit. Velük elsõsorban az ehhez hasonló kezdeményezések során lehet párbeszédet kialakítani.
Az is elhangzott, hogy az elmúlt idõszak kiemelkedõen jó
közvélemény-kutatási eredmé-

Bagdy László az idei Gránit-díjas

nyei, a tároló, a TETT és az RHK
Kft. ismertsége, támogatottsága
akkor tartható fent, ha folyamatos kapcsolatot ápolnak a felnövekvõ generációval, és világossá teszik számukra, hogy elõdeik miért döntöttek jól, amikor
igent mondtak a létesítmény befogadására.

A házigazda cikói csapat
nyert a vetélkedõn
A tanácskozást megelõzõ sajtótájékoztatón Krachun Elemér,
a házigazda Mõcsény, és dr.
Ferencz Márton, a másik vendéglátó, Cikó polgármestere
örömét fejezte ki, hogy idén õk
biztosíthattak helyet a programnak, amely a nyílt, õszinte párbeszéd és a kapcsolattartás fontos üzenetét közvetíti a lakosság
felé. Amíg a felnõttek tanácskoztak, a diákok Cikón játékos
vetélkedõn
vettek
részt.
Hernerné Szõts Hajnalkától, a
cikói iskola igazgatójától megtudtuk: a remek hangulatú tudáspróbán Cikó, Bátaszék,
Feked, Mõcsény sorrend alakult
ki, Bátaapáti, Mórágy és
Véménd csapata pedig holtversenyben az 5. helyen végzett.
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Iránytûként szolgáló kirándulások
KARRIER A Mikulás-napi beszélgetéstõl a kommunikációs iroda vezetéséig
A csapatmunkában és a folyamatos tanulásban látja a siker
kulcsát. Segítõkész, közvetlen
embernek ismerhettük meg
Honti Gabriellát, aki másfél
éve a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. kommunikációs vezetõje.

kerültem igazán szoros kapcsolatba az élettelen és élõ környezettel. Ez indított arra, hogy
érettségi után Szegeden, biológia-környezetvédelem szakos
tanárként diplomázzak.

Vizin Balázs
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„És Önnek mit hozott a Mikulás?” – szegezte neki a kérdést
hét évvel ezelõtt, december 6án, az RHK Kft. akkori tudományos és mûszaki igazgatója a
felvételi elbeszélgetésen –
mindezt angolul. Akkor a másik
jelölt került a társasághoz tájékoztatási munkatársnak, de fél
évre rá már õ is ott dolgozott,
azon a munkahelyen, amit már
rég kiszemelt magának. Honti
Gabriella mosolygós arca a cég
minden térségi rendezvényén
feltûnik. Eddigi pályájáról beszélve úgy fogalmazott, az önzetlen szorgalom vezetett odáig, hogy kivívta az ügyvezetõ bizalmát, aki januárban véglegesítette õt pozíciójában.
– Mennyire volt tudatos választás, hogy az RHK Kft.-hez
jött dolgozni?
– Már 2006-ban, friss diplomával a zsebemben elküldtem
az önéletrajzomat a társasághoz – válaszolta Honti Gabriella. – Talán furcsán hangzik, de
amikor a szüleimmel, vagy a barátokkal a horgásztóra mentünk
(amihez a cég telephelye mellett
vitt az utunk), mindig megnéztem magamnak az RHK Kft. irányítótábláját. Már akkor úgy
gondoltam, hogy ide szeretnék
jönni dolgozni. Még csak annyit
tudtam, hogy annak, amivel a
cég foglalkozik, köze van a környezetvédelemhez, ez pedig
gimnazista korom óta foglalkoztatott. De tetszett az épület és a
szép környezet, így beküldtem
az önéletrajzomat – akkor még
nem kaptam választ. A diploma
megszerzése
után
orvoslátogatóként dolgoztam.
Idõrõl idõre újra eszembe jutott,

Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs vezetõje

és megint csak beküldtem az önéletrajzomat a társasághoz, míg
aztán elkövetkezett az a Mikulás-napi elbeszélgetés 2007ben, 2008 júniusában pedig
már szerzõdést kínáltak.
– Akkor ezzel gimnáziumi álma is valóra vált. Honnan jött a
természet iránti szeretete?
– Alapvetõen természettudományos érdeklõdésem van, így
amellett, hogy német tagozatos
gimnáziumba jártam, biológia
fakultációt választottam. Az igazi indíttatást az adta, hogy mind
a négy évben részt vehettem a
Bükki Nemzeti Park egyhetes
programjain, amely az akkori
illetékes minisztérium „Földtani
örökségünk” pályázatának díja
volt. A parkban eltöltött idõ alatt

– Mégsem a katedrát választotta...
– Ezzel a szakpárosítással
akkor nem tudtam elhelyezkedni, így lettem orvoslátogató. De
a sors kegyes volt hozzám, mert
az RHK Kft.-nél az iskolai látogatócsoportok vezetése, valamint a gyerekvetélkedõk révén
mégiscsak kötõdöm a pedagógusi hivatáshoz.
– Bizonyára emellett még
számos feladat várt Önre a
cégnél...
– Nagyon jó volt belecsöppenni ebbe a teljesen más világba. Sok újat tanultam a környezetvédelem egy speciális területérõl. Változatos, érdekes
munkával kerültem kapcsolatba, mégpedig azzal, miként lehet másokkal megismertetni, elfogadtatni az RHK Kft. tevékenységét. Kedves és segítõkész
munkatársak közé kerültem. A
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló látogatói csoportjainak vezetését meg egyenesen imádtam, és nagy szerencsémnek
tartom, hogy a bátaapáti felszín alatti tároló 2012-es ünnepélyes megnyitójának megszervezésében részt vehettem. Ám a

Kitartó munkájával kivívta vezetõi elismerését
– Egyetlen nõként színt viszek
a hétfõi vezetõi értekezletekbe
– válaszolta humorosan arra a
kérdésre, hogy mit tart eddigi
munkája legnagyobb sikerének. – A viccet félretéve – folytatta – azt gondolom, kemény
munka áll mögöttem és ennek
eredménye, hogy sikerült kivívnom ügyvezetõ igazgatónk bizalmát, és elfogadtatnom magam a cégnél kommunikációs
vezetõként. Azt hiszem, hogy
a tájékoztatási tevékenység

frissebb, fiatalosabb, lendületesebb lett, ami a kollégáimnak és a térségi vezetõknek az
érdeme is. Úgy gondolom, a
jövõbeni sikerek kulcsa továbbra is a csapatmunka és a
tanulás – ez utóbbit magamra
nézve kötelezõnek tartom.
Meggyõzõdésem: jó ötleteket
könnyebb közösen kitalálni, s
hogy a vezetõi feladat leginkább az, hogy a közös munka
egy irányba tartson – vélekedett Honti Gabriella.

legfontosabb: azzal foglalkozhatok, ami mindig is érdekelt,
vagyis a környezetvédelemmel.
– Tavaly év elején távozott
az RHK Kft. kommunikációs vezetõje, ideiglenesen Önt bízták
meg a feladattal. Milyen érzésekkel vállalta el?
– Egyszerre volt ijesztõ és felemelõ. Megint csak egy egészen más világba csöppentem,
óriási feladattal, nagy kihívással
találtam magam szemben. Ráadásul most sokkal több volt az
ismeretlen dolog is, mint az elején, hiszen végrehajtóból hirtelen irányítóvá kellett lennem.
Azelõtt soha nem foglalkoztam
szerzõdésekkel, nem tárgyaltam alvállalkozókkal. Rengeteg
idõt fordítottam tanulásra, és
persze sok mindenre magamtól
kellett rájönnöm. A helyzetet nehezítette, hogy közben egy tapasztalt munkatársam nyugdíjba vonult, így hirtelen ketten
maradtunk a kolléganõmmel,
aki viszont alig néhány hónapja volt a társaságnál. Így kellett
megszervezni három nemzetközi konferenciát, céges rendezvényeket, elkészíttetni kiadványokat. Szerencsére ez az állapot rövid ideig tartott, és az átvészelésében nagy segítségünkre volt az RHK Kft. tanácsadó cége, a Noguchi Porter
Novelli is. Ma már ötödmagammal végzem a kommunikációs feladatokat.

Névjegy
Honti Gabriella 1982. március 27én született Szekszárdon. A paksi
4. Számú Általános Iskola elvégzése után a szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségizett.
A Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Karán diplomázott biológia-környezetvédelem szakos tanárként.
Szabadidejében szívesen kerékpározik, a paksi kosárcsapat mérkõzésein is elõszeretettel szurkol,
és amennyire ideje engedi, színházba is jár.

2014. május-június
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UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL EGÉSZSÉGRE NEVELÕ
ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK
VALÓSULTAK MEG VÉMÉND TELEPÜLÉSEN

Közvilágítás korszerûsítés Mórágyon
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0349

2014 / május / 31

Zárásához érkezett a VÉMÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA egészség programja. Az Önkormányzat 2013 nyarán csaknem 9 millió forint uniós támogatást nyert az „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok
Véménden” címû pályázati programjával. A száz százalékos uniós támogatásból megvalósult program keretében
egyebek mellett az egészséges életmódot népszerûsítõ klubés csoportfoglalkozásokat, egészségnapot, egészségügyi
állapotfelmérést tartottak.
Projektünk célja az egészséget szolgáló közösségi értékek és
egyéni magatartásminták elterjesztésével a településen élõk
egészségének, életminõségének javítása, a mindennapokba
beépülõ új készségek megszerzése, a helyi közösségek és a társas támogatások erõsítése, melyek hozzájárulnak a település
népességmegtartó erejéhez valamint az egészséges életmód
javításához. Az Önkormányzat programja 2013. szeptember 1.
- 2014. május 31. közötti idõszakban zajlott. A támogatás mértéke: 8.844.943 Ft, 100% vissza nem térítendõ támogatás.

A célok elérése érdekében a következõ programelemek valósultak meg:
✓ Elkészült a Település hosszú távú egészségterve; . Egészségnap a rendszeres testmozgás népszerûsítése jegyében;
✓ Célcsoport bevonása, egészségügyi állapotfelmérés;
✓ Klub és csoportfoglalkozás mûködtetése az egészséges
táplálkozás és rendszeres testmozgás jegyében;
✓ Ping-pong bajnokság megrendezése;
✓ A rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás népszerûsítésének jegyében megrendezésre került elõadások,
játékos vetélkedõ, verseny és túra.
A visszajelzések alapján pozitív mérleggel zárult a közel egyéves, közösségformáló eseménysorozat. Az Önkormányzat bízik abban, hogy a színes kínálatból a település lakói találtak
az egészségük szempontjából hasznos táplálkozási ismeretekkel gazdagító, illetve a rendszeres testmozgásra hatékonyan
épülõ és gyakorlati fogódzót is nyújtó programot, valamint
hogy a sikerek sorozata tovább folytatódik.
Kapcsolat:
Név: Dr. Réder Rudolf
Cím: 7726 Véménd, Tavasz utca 1.
Telefon/fax: 06 69 543 017
06 69 343 114
e-mail: rederrudi@gmail.com

2014 / 05 / 20

Befejezõdött a közvilágítás korszerûsítése Mórágyon. A kivitelezés
keretében 123 db lámpatestet cseréltek le korszerûbb, energiatakarékos, LED lámpatestre. A kivitelezés munkálatainak mûszaki átadásátvételi eljárására 2014. május 6-án került sor. A beruházás teljes,
bruttó költsége 12.784.836,- Ft, melyhez a település 10.867.110,- Ft európai uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program keretében.
Mórágy településen kiemelt jelentõséggel bír a közvilágítás fejlesztése a
közlekedés, a köz- és vagyonbiztonság, valamint az energiatakarékosság
szempontjából. Legutoljára 2001-ben történt meg a közvilágítás korszerûsítése. Azóta ezek a lámpák már elavultak és sok villamos energiát fogyasztanak, ezért sürgetõ volt a közvilágítási lámpatestek energiatakarékos, LED lámpatestekre történõ cseréje.
A település közigazgatási területén a közvilágítást 123 db TungsramSchreder gyártmányú lámpatest szolgálta. Ezen lámpatestek viszonylagosan nagy teljesítményük ellenére, elsõsorban állaguk miatt, eredeti fénykibocsátásuk jelentõsen csökkentett részét tudták csak kibocsátani. Ezek a
lámpatestek nem voltak megfelelõek egy gazdaságos, valamint korszerû
és energiatakarékos közvilágítás megvalósításához.
Mórágy Község Önkormányzatát a korábbi állapotok megszüntetése,
valamint az energiatakarékos lámpatestek felszerelésébõl adódó megtérülés (a kb. feleakkora fogyasztás és jelentõsen csökkenõ karbantartási költség) késztette a korszerû energiatakarékos közvilágítás létesítésére.
A projekt Mórágy község közigazgatási területén valósult meg. A fejlesztéssel érintett utcák a következõk voltak: Alsónánai utca, Kossuth Lajos utca, Alkotmány utca, Szabadság utca, Petõfi utca és a Kismórágyi utca.
A közvilágítás korszerûsítése során a meglévõ lámpatestek helyére
HOFEKA gyártmányú Florida típusú 14 és 30 W-os lámpatestek kerültek.
113 db Florida 14 W-os, illetve 10 db Florida 30 W-os lámpatest került fel
a meglévõ kisfeszültségû hálózatra. A felszerelt lámpák Magyarországon
gyártott, többszörösen Magyar Termék Nagydíjas gyártmányok.
A fejlesztés követõen az önkormányzat a közvilágítási díjakon várhatóan
több, mint 50%-ot tud megtakarítani. Csökken a fényszennyezés, illetve a
szén-dioxid kibocsátás mértéke is. Korszerû, a mai kornak megfelelõ, mûszaki és esztétikai szempontból kiváló lámpák világítják a település útjait
és közterületeit.
A fejlesztés hozzájárul a vonzó, élhetõ és biztonságos települési környezethez.
Glöckner Henrik
polgármester
Mórágy Község Önkormányzata
7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.
Telefon: +36 (74) 493-043
Honlap: www.moragy.hu

Hatvanöt mintából is Mayeréké az elsõ
STIFOLDER FESZTIVÁL Ezrek kóstoltak bele a Duna menti sváb hagyományokba
FEKED Mayer Istvánné paprikás szalámija
kapta a zsûritõl a legmagasabb pontszámot a „Dunamenti Svábok V. Stifolder Fesztiválján”. A fekedi nyugdíjas asszony egy
családi nyaralást nyert, és nagyon örült,

mert megvédte tavalyi elsõségét. A Fekedi
Szülõföldünk Baráti Kör, a községi és a német nemzetiségi önkormányzat hagyományos rendezvényén több ezren vettek részt.
A közönség megkóstolhatta a 65 beneve-

zett stifoldert, melyek harmada volt helyi,
a többi az ország sok szegletébõl érkezett.
A TETT és az RHK Kft. által is támogatott
eseményen minden korosztály szórakoztatásáról gondoskodtak.
■ F. V.
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Ismét gazdagodott a község
AVATÓ Megújult a sportöltözõ és klubtermet is kialakítottak
– Szívbõl örülök, hogy ismét gazdagodott településünk, bízom benne, hogy
nemcsak a focisták, hanem a község valamennyi civil szervezete és az iskolások
is kihasználják majd a létesítményt –
utalt beszédében a felújított mórágyi
sportöltözõre és a kialakított klubteremre Glöckner Henrik polgármester.
Vizin Balázs
MÓRÁGY A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékozta-

tó Társulás (TETT) támogatásával megvalósított beruházást június 9-én adták át ünnepélyes keretek között egy remek délutáni program részeként, amelyet Illés Béla
helyi képviselõ szervezett.
Glöckner Henrik hangsúlyozta, az önkormányzat azon van, hogy minél jobb körülményeket teremtsen az itt élõknek. Ezt a
gondolatiságot tükrözi a focipálya mellett
lévõ sportöltözõ rendbetétele is, amely kulturált környezetet biztosít a sportoláshoz, a
rendezvényekhez, az iskolások számára
pedig a testnevelés órák megtartásához.
Már a délutáni átadást megelõzõen sokan kíváncsiak voltak a kívülrõl, belülrõl
megszépült létesítményre. A vendégek elismerõen szóltak a látottakról. Többen
megjegyezték: sok városban nincs olyan
kulturált, a közösségi életet támogató épület, mint a völgységi községben. Mórágy
polgármestere köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
a létesítmény elkészültéhez. Beszédében

Glöckner Henrik adta át a felújított létesítményt

az elmúlt idõszak fejlesztéseire is kitért, így
a nemrégiben elkészült üdvözlõkapura,
amely a községbe érkezõket köszönti. Az
„M” betût formáló boltív a mórágyi dombokat, pincéket jelképezi. A település elsõ
embere reményét fejezte ki, hogy az itt
élõkkel folytatott párbeszédre alapozva a
jövõben újabb közös sikereket érhetnek el,
amelyekhez a TETT-tõl érkezõ támogatás
alappillérül szolgál.

Glöckner Henrik beszédét követõen Gyõrffy Balázs országgyûlési képviselõ, és Szalay József, Mórágy felvidéki testvértelepülésének, Félnek a
polgármestere szólt a hallgatósághoz,
majd a völgységi községvezetõ átadta a megújult létesítményt. A következõkben a focié volt a fõszerep. A házigazda Mórágyi SE az UNIQA megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
2013/2014-es idényének gyõztesével:
a Bátaszéki SE-vel mérte össze erejét
a barátságos mérkõzésen – ezt megelõzõen Illés Béla fõszervezõ gratulált
a bajnokcsapatnak és adott át ajándékot Bognár Jenõnek, Bátaszék polgármesterének, valamint Dienes Pál
edzõnek. A felnõttek után az ifjú reménységeket köszöntötte a publikum,
ugyanis a Mórágyi SE ifjúsági csapata a megyei II. osztály keleti csoportjában megszerzett harmadik helyért
járó bronzérmet a program részeként vehette át. Az érmeket Süli János,
a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke és Krausz Márton, a Magyar
Labdarúgó Szövetség Tolna megyei sportigazgatója adta át, míg a gólkirály, Kovács Balázs, Szinger Ferenctõl, a TMLSZ
tiszteletbeli elnökétõl kapta meg a szép serleget. A rendezvény sikeréhez a helyi német nemzetiségi és a Tulipánok tánccsoport, a bátaapáti Aranyfácán Néptánc
Egyesület, valamint a bátai tamburazenekar is hozzájárult kiváló mûsorával.

Új alapokra helyeznék együttmûködésüket
CIKÓ-DAUTPHETAL A fiatalokat szeretnék megnyerni a partnerség érdekében
– A mi kapcsolatunk is bizonyítja, hogy az európai gondolatiságot nemcsak nagy országok, hanem szûkebb értelembe véve kis települések is jól
tudják egymás felé közvetíteni.
Örülök, hogy az elmúlt 17 évben
tartalommal tudtuk megtölteni
az együttmûködésünket – jelentette ki a cikói Mûvelõdési Házban Bernd Schmidt. A németországi Dautphetal polgármestere Cikóval kötött partnertelepülési megállapodásukra utalt felszólalásában, amelynek meg-
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erõsítése, új alapokra helyezése
érdekében látogattak a közelmúltban a völgységi községbe.
Hozzátette, az elmúlt idõszakban példaértékû barátságok jöttek létre. A hesseni tartományban található település elsõ embere reményét fejezte ki, hogy sikerül a fiatal generációt is megnyerniük a jó ügy érdekében,
vagyis tovább éltetik ezt a gyümölcsözõ kapcsolatot, amely
mindkét fél számára fontos.
Ez a gondolat szolgált központi témául a Mûvelõdési

Házban tartott tanácskozáson,
amelyen a vendégek mellett a
házigazda önkormányzat képviselõi, illetve a Rónai Józsefné
vezette Cikói Német Nemzetiségi Önkormányzat vett részt.
Gerd-Jürgen
Raach,
a
dautphetali parlament elnöke
is sikeresnek nevezte a két település szövetségét. Felszólalásában többek között azt kérte a
jelenlévõktõl, hogy tegyenek
meg mindent a kapcsolat további erõsítése érdekében.
Dr. Ferencz Márton arról

biztosította a delegáció tagjait,
hogy akárcsak az eddigiekben,
a jövõben is azon lesznek, hogy
minél tartalmasabb kapcsolatot
ápoljanak. Cikó polgármestere lapunknak elmondta, nagyon sokat köszönhetnek a
dautphetaliaknak: a barátság
mellett már számos ajándékot
kaptak tõlük.
A tanácskozás végén õk is
megajándékozták vendégeiket
a helyi növendékek szép mûsorával, valamint Cikó kulcsával
és díszdiplomájával. ■ V. B.

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Vizin Balázs.
Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság, Árki Attila. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik kéthavonta Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.
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