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Bátaszéken avatták az elsõt
EGÉSZSÉGÜGY Minél kevesebb dolga legyen az itt dolgozóknak – egyöntetûen kívánta ezt valamennyi felszólaló az újonnan
felépült bátaszéki
mentõállomás
3-i avatóján.
ünnepségen- elõször
dr. Bozsolik
Róbert,
EGÉSZSÉGÜGY
Minél
kevesebb február
dolga legyen
az itt Az
dolgozóknak
egyöntetûen
kívánta
ezt a város polgármestere mon-

dott köszöntõt, aki kiemelte, hogy hosszú idõre tekint vissza az állomás létrehozása. Nem véletlenül volt jelen az átadón a korábbi városvezetõ, Bognár Jenõ is, hiszen már 2002-ben nekiláttak
az elõkészítésnek, miután a szakma részérõl megfogalmazódott az igény. Bár a polgármester ennél messzebbre is visszautalt, amikor felidézte, hogy hazánkban Európa országai közül másodikként kezdõdött el a szervezett mentés, már az 1800as évek második felé5. OLDAL
ben.

Dr. Burány Béla (balról), az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója, dr. Bozsolik Róbert polgármester
és dr. Buda Péter régiós igazgató vágta át az új mentõállomás kapujában kifeszített szalagot
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Példaértékû kezdeményezés

Garantált a további mûködés
Kommunikációs értekezletet tartottak Pakson az RHK Kft.-nél február
23-án. Itt írták alá a települési társulások vezetõi az idei évre vonatkozó támogatási szerzõdéseket. Ezek a dokumentumok szabályozzák a mûködési,
felhalmozási és tájékoztatási célú feladatokra nyújtandó támogatásokat.
Edelman György az ITT, Darabos
Józsefné a TETT, dr. Bálint József és Gáncs
István a TEIT, míg Kovács Gyõzõ az
NYMTIT részérõl látta el kézjegyével a
megállapodást a közremûködõ képvise- Darabos Józsefné és dr. Kereki Ferenc
letében eljáró dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezetõ igazgatója mellett. A tanácskozás taapátiban, Bátaszéken, Cikón, Fekeden, Mórsorán elhangzott, hogy – 2013 után – idén lesz ágyon, Mõcsényben és Véménden, vagyis a
a soron következõ közvélemény-kutatás a tár- TETT-nél március második felében kérik ki a szak■ V. B.
sulások tagtelepülésein. A tervek szerint Bá- emberek a lakosság véleményét.

PAKS

Az Összetartás Mórágyért Egyesület idén is csatlakozott
a Szemem Fénye Alapítvány felhívásához, amellyel a
pécsi Dóri Házat támogatták. A civil szervezet mellé állva
a falu lakossága, a helyi általános iskola, az óvoda, a
német nemzetiségi néptáncegyüttes és a bátaapáti
általános iskola is részt vett a jótékony akcióban, amely
során pirosba öltözve fejezték ki együttérzésüket a beteg
gyermekek iránt.
6. OLDAL

KÉPGALÉRIA:
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A szakmaiság elkötelezettje
DR. KEREKI FERENC

Sikeres kezdeményezéseket eredményezett szemlélete

Ha
a vala
aki egy szakmátt meg
aka
ar tanulni, nem az íróa
asz tal mögül kell kezzdenie, ha nem a legnehezzebb körülmények közzöttt. Ez dr. Kereki
Ferencc filozzóffiájja. A Radioakttív Hulla
adékoka
at Kezzelõ
Közzha
asznú Nonproffitt K ft.
(RHK Kft.) ügyvezzettõ iga
az ga
atójja - aki immáron mássodik megbízzatássi ciklussátt töltti
a cég élén - ilyen meggyõzõdéssbõl helyezzkedettt el
bánya
amérnöki diplomájja
megsszerzzésse után a meccseki
szénbányáknál.

tam ott. A pozíció folytán jogi
diplomát is szereztem – ennek
egyébként ügyvezetõként is jó
hasznát veszem. Szakmai pályám egyik legfontosabb tapasztalatának a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-elõkészítésében vállalt
feladatomat tartom, szerintem
ez is hozzájárult ahhoz, hogy
„házon belülre” kerüljek.
2009-tõl egyébként a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kivitelezési
munkáinak építésvezetõjeként
tevékenykedtem, és részt vettem a felszín alatti térrészek
tervezési feladataiban is. Szóval ezt a részét az RHK Kft. tevékenységi körének igen jól ismertem, és valószínûleg ez is
hozzájárult ügyvezetõ igazgatói kinevezésemhez.

Munkatársunktól

– Bányavidéken nõttem föl,
Miskolc egyik kerületében, Perecesen - válaszolta dr. Kereki
Ferenc. Bár a mi családunkban
nem volt bányász, viszont Perecesen szinte minden második
ember az volt, és ez egész családja életét meghatározta,
büszkék is voltak rá, még a gyerekek is. A bányászatot éppen
ezért elsõsorban nem nehéz és
piszkos munkának láttam, hanem férfiasnak. Világéletemben szerettem a természetet, és
a bányára is
kicsit úgy tekintettem, mint
a természet
részére. Kezdetben erdõmérnök akartam lenni, de
végül Pereces
bányászhagyományai gyõztek.
1982-ben kaptam meg bányamérnöki diplomámat a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. Júliusban már a Pécshez
közeli Vasas-bányán dolgoz-

– Milyen megvalósítandó
célokat tûzött maga elé annak idején?

FOTÓ: RHK KFT.
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– 2010. november 15-ii kinevezése óta az RHK Kft. komoly változásokon ment keresztül. Mielõtt az elért eredményekrõl, a további tervekrõl beszélne, kérem, mutassa be magát az újság olvasóinak! Miért épp bányamérnöknek tanult?

Dr. Kereki Ferenc: nyugodtan, megfelelõ szakmaisággal
szeretném folytatni a napi munkát
tam, ugyanis egyetemistaként
jártam ott, és a „Tûzveszély! Sújtólégveszély! Szénporrobbanás-veszély!” feliratok inkább vonzottak, mint taszítottak. Egyértelmûen az volt bennem,
hogy elõször a legnehezebb körülmények közé kell
menni, mert ott lehet megtanulni a szakmát. Ezt
késõbb sem bántam meg, már
mérnökként dolgozva ez a tudás segített abban, hogy a vezetésem alá tartozó bányászok
elfogadjanak.

„A bánya
a természet
része”

– Szakmai múltjára térve kijelenthetõ, hogy „házon belülrõl” került az RHK ügyvezetõi székébe.
– A szénbányászat után az
uránbánya következett, ahol öt
évet töltöttem el. Mérnökként
elsõ munkáim a bányászati
technológiák kidolgozására és
alkalmazására vonatkoztak,
késõbb a termelés irányítása
volt a feladatom. Ezután 16
évet töltöttem a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányakapitányságán Pécsett.
Az utolsó 10 évben az államigazgatási szerv vezetõje vol-

– Egyrészt folytatni akartam
elõdeim törekvését, hogy a kutatásokkal, a mûködtetéssel
kapcsolatos mûszaki kihívásokra megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Emellett számomra
a cég megerõsítése, átszervezése volt a legfontosabb feladat, mert úgy ítéltem meg,
hogy projektjeink túlzottan külsõ szakértõkre hagyatkozva
mûködtek. Ebben mostanra sikerült elõrelépni. Létrejött a
stratégiai és mérnöki iroda, az
újonnan fölvett munkatársakkal szakmailag tovább erõsödött, szakterületén kihagyhatatlan tényezõvé vált az RHK
Kft. Ez persze nem ment könynyen, hiszen össze kellett csiszolni a korábbi és az újonnan
érkezett kollégák munkakultúráját. Az újonnan csatlakozók
a piacgazdaságból érkezve
magukkal hozták a piaci szemléletet. Ennek pedig szerintem
az eddiginél sokkal jobban kell
érvényesülnie az egész szervezetben.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Potápi Árpád János, a térség országgyûlési képviselõje, Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke és
dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója az NRHT felszín alatti létesítményének 2012-es ünnepélyes átadásán
Ugyanakkor sikerült a pályáztatás, vállalkozásba adás, szerzõdéskötés terén kellõ tudással
felvértezõdnünk, és ezáltal a
munkameneteket is hatékonyabbá tudtuk tenni.
– A radioaktívhulladék-kkezelés hazai gyakorlatát szerte a világban követendõ példaként emlegetik. Ön mégis gyakran küldte, küldi nemzetközi tapasztalatszerzésre
kollégáit.
– Azt gondolom, hogy Magyarországon magas színvonalú és biztonságosan kivitelezett radioaktívhulladék-kezelés
folyik, amit a hazai szabályozás
szintén mindig megkövetelt. Ám
sokfajta gyakorlat van a világban, és elõre viszi a dolgokat,
ha mindenki megosztja a tudását. Ezért tartom fontosnak,
hogy mi is nagyon sok szakmai
tapasztalatot szerezzünk. Utánanéztünk, hogy mások miként
csinálják: elõadókat hívtunk,
vagy helybe mentünk a tudásért. Szisztematikusan felépítettük, milyen nemzetközi fórumokon jelenjünk meg. Mindez segített és segít abban, hogy közép- és hosszú távon meghatá-

rozzuk a hulladékkezeléssel
kapcsolatos feladatokat.
Ugyanakkor az is fontos – és
ebben is segít a külföldi tapasztalat –, hogy mindig megalapozott szakmai tanulmányt tegyünk
le az asztalra a szükséges döntések meghozatalához. Ezt az
elvet követjük Boda esetében is,
ahol egy mélységi geológiai tároló majdani létesítésével kapcsolatos kutatások folynak.
– Ha már a nyugat-m
mecseki
kutatásokról szó esett: mik a
közeljövõ feladatai, és mik
a tervei a továbbiakban?

– Mindenekelõtt nyugodtan,
megfelelõ szakmaisággal folytatni szeretném a napi munkát
mind a négy telephelyünkön,

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló felújítását, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában egy új tároló egy-

„Magas színvonalú
és biztonságos
a magyar technológia”
ugyanakkor vannak feladataink a bõvítés terén is:
Püspökszilágyon befejeztük a

A snowboardnál egészen más
az elemzési metódus...
– Szeretek olvasni, színházba járni, és világéletemben
sportoltam is - mesélte dr. Kereki Ferenc. Megjegyezte,
annak idején focizott is, ma már inkább a téli sportokat
kedveli. Snowboardozni például a gyerekei miatt tanult meg.
– Mondták mindig, hogy „apa, ehhez te már öreg vagy”. Én
pedig meg akartam mutatni nekik, hogy ebben is lépést
tudok tartani velük. Eleinte furcsa volt, aztán rájöttem: az a
lényeg, hagynom kell, hogy a lendület vigyen. Az
elemzéseket itt nem a cselekvés közben kell elvégezni, mint
a munkámban, hanem elõtte és utána - fûzte hozzá
humorosan az ügyvezetõ igazgató.

ség – egy új modul – építése
zajlik, Bátaapátiban pedig folyik a kis és közepes aktivitású
hulladék végleges föld alatti
tárolójának bõvítése.
A tavaly április óta hozzánk tartozó Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis integrálása az RHK Kft.-be
megtörtént. Boda esetében
kutatásokra van szükség,
hogy választ tudjunk adni arra a kérdésre, lehet-e építeni
a Nyugat-Mecsekbe egy
nagy aktivitású hulladék befogadására alkalmas tárolót.
Mi a „wait and see” elv helyett
a „do and see” elvet követve
azt mondjuk: ne várjunk, hanem szerezzünk meg minden
információt a döntéshez!
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Információkban és elõremutató javaslatokban bõvelkedett a jó hangulatú, elsõ alkalommal életre hívott
paksi tanácskozás

FOTÓ: PERJÉS KRISZTA

Középpontban
a Tapasztalatcsere
kommunikáció
és kölcsönös segítségnyújtás
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SZAKMAI NAP

A Radioa
akttív Hulla
adékoka
at
Kezzelõ Közzha
asznú Nonproffitt
Kfft. (RHK Kft.) kommunikáccióss
önálló osztálya
a szakma
ai napott tarttottt január 15-é
én Pakson, a társsaságga
al kapccsola
atba
an álló településsi társsulások média
amunka
atárssaina
ak.
Vizin Balázs
Az eseményen
elhangzott: a program legfõbb
célja a tapasztalatcsere és a
kölcsönös segítségnyújtás volt.
A rendezvényt az RHK Kft.-vel
kapcsolatban álló négy társulás /Izotóp Tájékoztató Társulás
(ITT); Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT); Társadalmi Ellenõrzõ, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT); valamint a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) tájékoztató munkájában szerepet
vállaló szakemberek számára
hívták életre. Ezzel megteremtõdött a lehetõség egy
olyan mûhelybeszélgetésre,
amely során a résztvevõknek
alkalmuk nyílt saját szemszögükbõl megvilágítani a náluk alkalmazott
kommunikációs
megoldásokat, elképzeléseket.

PAKS-BÁTAAPÁTI

A tanácskozás kezdetén
Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs osztályvezetõje
köszöntötte a jelenlévõket, és
rávilágított a szakmai nap fontosságára, hasznára. Ezt követõen „mutatkoztak be” a társulások kiadványai, így a HÉTközlap, a TEIT Hírek, a Nyugat-Mecseki Tájkép és a TETT Hírlap.

Összhang
Mint azt Varga Koritár László,
az RHK Kft. kommunikációs fõmunkatársa, a szakmai nap
moderátora elöljáróban elmondta, bár formailag és tartalmilag különböznek egymástól a lapok, abban megegyeznek, hogy mindegyik hangsúlyos szereppel bír az adott társulás tájékoztatási palettáján.
Az elõadásokat követõ összegzésében pedig többek között
azt kérte a szerkesztõktõl, hogy
a jövõben is törekedjenek az
összhangra. Vagyis arra, hogy
az RHK Kft. által biztosított, a
hazai nukleáris ipar mûködésérõl, ezen belül cégük szerepvállalásáról szóló szakmai információk mellett az adott térség hírei, eseményei is kapjanak helyet a kiadványokban.
Hiszen - folytatta - társaságuk

e téren is a komplexitást és a lakosság naprakész, hiteles információkkal való ellátását tartja
szem elõtt. Külön-külön is kitért
a lapok tartalmi, formai elrendezésére. Követendõ példának
nevezte a TETT Hírlap struktúráját, felépítését, azt az átgondolt
koncepciót, amely jellemzi a
kéthavonta megjelenõ kiadványt.
A szakmai nap második felében az RHK Kft. aktualitásai
kerültek elõtérbe dr. Kereki Ferenc jóvoltából. Az ügyvezetõ
igazgató sorra vette 2014 fõbb
eseményeit cégük szemszögébõl nézve, majd felvázolta az
elõttük álló
feladatokat.
Ezek során akárcsak az
eddigiekben
- a társaság
ismét számít
az ITT, az NYMTIT, a TEIT és a
TETT korrekt tájékoztató tevékenységére. A tavalyi esztendõ
egyik nagy sikerének könyvelte el, hogy engedélyt kaptak a
szakhatóságoktól az RHK Kft.
és az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. által közösen kidolgozott, a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót érintõ új hulladékcsomagolási és -elhelyezési

koncepció megvalósítására. Az
ügyvezetõ igazgató világossá
tette: a külföldi tapasztalatokból merítkezõ megoldással közel 20 milliárdos megtakarítás
érhetõ el a költségvetési fõöszszegben, amit nagy sikernek
nevezett.

Elismerõ szavak
A program végén a társulások
idõszaki videós magazinjaiból
és internetes weboldalaiból
adtak ízelítõt a szerkesztõk.
Ezeket elemezve is megszívlelendõ, elõremutató javaslatokat fogalmaztak meg a résztvevõk közös
szerepvállalásuk, vagyis
a nukleáris
iparral öszszefüggõ,
minél hatékonyabb lakossági tájékoztatás érdekében.
A jó hangulatú, kötetlen beszélgetésen alapuló tanácskozást szervezõ kommunikációs
önálló osztály munkatársai és a
program résztvevõi egyaránt
hasznosnak ítélték az elsõ alkalommal, de hagyományteremtõ szándékkal életre hívott
szakmai napot.

„20 milliárdos
megtakarítás”

2015. január-február

Új mentõállomást avattak
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Köszöntõt mondott dr. Buda Péter, az
OMSZ Dél-dunántúli régiójának igazgatója is. Kifejtette, ezt a térséget eddig a szekszárdi, a bajai és a mohácsi mentõállomások látták el, mostantól azonban nem
számít fehér foltnak a megye ezen területe. Az új állomás jelentõségét tovább növeli az autópálya és 12 kilométeres alag-

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

folytatás az 1. oldalról
BÁTASZÉK Dr. Burány Béla, az Országos
Mentõszolgálat (OMSZ) fõigazgatója beszédében többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy az új állomásnak köszönhetõen perceket tudnak lefaragni az eddigi kiérkezési idõn. Úgy fogalmazott, hogy a város 15 ezres vonzáskörzetében tíz emberbõl
kilenchez 15 percen belül meg tudnak érkezni a mentõk. Hozzátette: a mielõbbi segítségnyújtást szolgálja az is, hogy a hálózatbõvítés mellett a mentésirányítás korszerûsítésére is áldozott az állam. A bátaszéki beruházás kapcsán azt is elárulta a fõigazgató,
hogy mindent automatizáltak, amit lehetett,
így például a garázskapuk is motorikusak.
Emellett napkollektorokat szereltek fel a tetõre és gondoskodtak a szén-monoxid-érzékelõkrõl is. A mentõállomással együtt két új,
teljesen felszerelt "B" típusú mentõgépkocsit
is átadtak, valamint szolgálatba állítottak a
megyében egy mentõorvosi kocsit.

A lefaragott percek életet menthetnek

Két új, teljesen felszerelt "B" típusú
mentõgépkocsit is átadtak

Nagyszerû élményekkel
gazdagodtak a gyerekek
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Visszatapsolta a közönség
a meglepetéstáncot

útjainak közelsége. Nem mellékesen pedig 15 új munkahelyet is eredményezett a
beruházás.
A létesítmény az elsõ a „Sürgõsségi ellátás fejlesztése - Mentés” elnevezésû projekt révén megvalósuló új építésû mentõállomások közül. Az országos hálózatfejlesztés közel tizenegy milliárd forintból valósul meg, ebbõl az összegbõl 112 milliót
fordítottak a bátaszéki mentõállomás megépítésére. A projekt az ország tizennyolc
megyéjében - a közép-magyarországi kivételével - 22 új állomás megépítését és 60
meglévõ felújítását foglalja magában, 178
"B" és "C" típusú mentõgépkocsi, illetve
eset- és rohamkocsi megvásárlása mellett.
Továbbá 22 mentõorvosi kocsi, valamint
jelentõs értékû orvostechnikai és oktatási
eszköz beszerzése is folyamatban van.
Mindezeken túl 18, úgynevezett skill labor
és négy szimulációs központ kialakítása is
a célok között szerepel.
■

Akárcsak a korábbiak, az idei bál is kitûnõ hangulatban telt

Jókedvbõl és remek elfoglaltságokból sem volt hiány

MÓRÁGY A zord, mínusz 10 fokos
hideg sem tartotta vissza a
résztvevõket, hogy csatlakozzanak a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes harminckilencedik alkalommal életre hívott hagyományos sváb
báljához. A vendégeket idén is
két nyitótánccal fogadta a csoport, miután a zenekar a tradícióknak megfelelõen egy, az
udvaron eljátszott dallal köszöntötte az egész falut.
A magyarul és németül is elmondott köszöntõ beszéd után
a Magyarországi Németek
Himnusza hangzott el. Az éjféli
tombola értékes nyereményeinek kisorsolását követõen a civil
szervezet lelkes tagjai elõadták

CIKÓ

meglepetéstáncukat, amely olyannyira elnyerte a vendégek
tetszését, hogy visszatapsolták
a hagyományõrzõket ismétlésre. A muzsikáról - az elõzõ évhez hasonlóan - a Vagabund
zenekar gondoskodott.
- A sváb bál hangulata az
eddig megszokott módon, idén
is kitûnõ volt - összegezte
Donáth Csaba szervezõ. Hozzátette, a tél „elûzését” követõen, a báli szezon lezártával a
Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes nagy lendülettel vág neki a 2015-ös év programjainak, fellépéseinek, és legalább olyan eredményekre törekednek, mint amilyeneket tavaly sikerült elérniük.
■ V. B.

Programokban és élményekben bõvelkedõ idõszakot
zártak a Perczel Mór Általános
Iskola tehetséges növendékei.
A helyi önkormányzatok és
a Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület mellett az iskolások is meghívást kaptak a németországi testvértelepülés,
Dautphetal önkormányzatától,
valamint civil szervezetétõl egy
ottani kulturális rendezvényre.
Ennek a programnak a keretében utazott a Perczel Mór Általános Iskola tíz tanulója Németországba négy napra, ahol
táncos mûsorukkal színesítették
az eseményt. Az utazás óriási
élményt jelentett a kicsik számára, akárcsak azok az ünne-

pi programok, amelyek a 2014es év végén zajlottak. A korcsolyázástól és a színházlátogatástól a fiatalok tudásának bõvítését szolgáló vetélkedõkön
keresztül a karácsonyi diszkóig
rengeteg elfoglaltság várt rájuk. Az intézmény vezetése és a
pedagógusok szívvel-lélekkel
dolgoztak azért, hogy a tanulók felejthetetlen élményekkel
gazdagodjanak. A diákok pedig újfent bebizonyították, hogy
kiváló közösséget alkotva nemcsak az iskolapadban, hanem
a tanórán kívüli elfoglaltságok
során is remekelnek - összegezte Hernerné Szõts Hajnalka, az
intézmény igazgatója.
■ V. B.

FOTÓ:K TN
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NEMES GESZTUS Az Összetartás Mórágyért Egyesület idén is csatlakozott a Szemem Fénye Alapítvány felhívásához, amelylyel a pécsi Dóri Házat támogatták. A civil
szervezet mellé állva a falu lakossága, a helyi általános iskola, az óvoda, a német nemzetiségi néptáncegyüttes és a bátaapáti általános iskola is részt vett a jótékony akcióban. Ennek során pirosba öltözve fejezték
ki együttérzésüket a beteg gyermekek
iránt. A kezdeményezés részeként pénzadományt is gyûjtöttek: közel 45 ezer forinttal
járultak hozzá a pécsi intézmény mûködéséhez - tájékoztatott Nagy Jánosné, az Öszszetartás Mórágyért Egyesület elnöke. (vb)

A csodacsibét is díjazták
FARSANG

Tûztánccal „gyújtottak alá” a hideg télnek
utánra, amely megrendezésében a gyerekeken és a pedagógusokon kívül szerepet vállaltak a szülõk, a nagyszülõk és

BÁTAAPÁTI A Mórágyi Általános

Iskola Bátaapáti Tagintézményének diákjai február 9-e és 14-e
között az „Itt a farsang, áll a
bál” témahét keretein belül ismerkedtek meg a farsanghoz
kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. Tanultak farsangi verseket és dalokat, készítettek farsangi portékákat, báli
dekorációt. Az iskola leány növendékei pedig „Tûztáncot” sajátítottak el Matus Mária pedagógus vezetésével. Ezzel egyúttal elbúcsúztatták a hideg telet,
és köszöntötték a tavaszt.
A hét zárásaként, február
14-én került sor a farsangi dél-

FOTÓ: TN
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Frappáns jelmezeket öltöttek

a nyugdíjasklub tagjai is. A hagyományoknak megfelelõen
idén is nehéz dolga volt a zsûrinek, amikor az öt legjobbat
kellett kiválasztani a sok ötletes
jelmez közül. Ezúttal Dávid
Jana (léghajós), Kókai Rebeka
(csodacsibe), Kásler Bence (gólya a fészekben), Gyõrfi Dániel (favágó) Lovász Attila (Rubik
kocka) került a díjazottak közé.
A hangulatról Buci bohóc és
Tóth Márk zenefelelõs gondoskodott. A sok támogatónak köszönhetõen roskadozott a büfé
ételtõl-italtól, és rengeteg tombolatárgy is gazdára talált.
■ V. B.

Fontos
fejlesztésekrõl is
döntenek
MÕCSÉNY - A januári képviselõ-

testületi tanácskozásunkon a felhalmozási tételek mellett sorra
vettük azokat a beruházásokat,
amelyeket a 2015-ös évben tervezünk elindítani, megvalósítani. Ezek közül kiemelkedik - jelentõségét tekintve - a lakosság
helyben történõ kiszolgálását
segítõ szociális bolt létrehozása
- nyilatkozta Krachun Elemér.
Mõcsény polgármestere hangsúlyozta, a konkrét lépésekrõl a
februári ülésükön határoznak
(amelyet lapzártánk után tartottak), ezt követõen tájékoztatják
az itt élõket a 2015-re ütemezett
programokról.
■ V. B.

A fiatal generáció továbbra is fontos
- A lakosság naprakész, hiteles információkkal való
ellátása a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) zajló
munkálatokról, a helyi közösségek támogatása, a fiatal generációval ápolt kapcsolatunk további
erõsítése, a települések szebbé,
élhetõbbé tétele - összegezte DaBÁTAAPÁTI

rabos Józsefné a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) 2015-re vonatkozó fõbb terveit. A fiatalabb generáció bevonása amiatt kiemelt jelentõségû,
mert õk lesznek a jövõ döntéshozói. A TETT elnöke hangsúlyozta,
akárcsak az eddigiekben, a jövõben is azon lesz a Bátaapáti, Bá-

taszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mõcsény és Véménd alkotta társulás, hogy tájékoztató munkájával hozzájáruljon azon fontos
nemzeti program sikeréhez, amit
az NRHT mûködése, bõvítése jelent. Emlékeztetett, minden eddiginél jobb és szorosabb kapcsolatot alakítottak ki a Radioaktív

Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (RHK Kft.).
Közös munkájuk gyümölcsének
tartja azt a nemzetközi és országos elismertséget, amely az RHK
Kft.-t, az NRHT-t és a TETT-et
övezi. Erre építve, erre alapozva, felkészülve az új feladatokra tekintenek a jövõbe. ■ V. B.

2015. január-február

Csak a sertés vette sértésnek a folytatást
HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A disznóvágás mellett a táncház és a bál is népszerû volt

nak, hogy idén is megtartották sok dolgos, szorgos kéznek köFekeden a disznóvágást, amely szönhetõen a tervek szerint ha- a nyári Stifolder Fesztiválhoz ladtak a munkával. Olyannyira,
hasonlóan - lassacskán „kinövi” hogy még egy kis pincejárásra is
volt idejük a
a települést. Ezúttal is közel 100 „A disznóvágás során résztvevõknek,
így a disznóvávendég csatlakészítették el a falu
gást lezáró ínykozott a hagyostifolderét, amivel
csiklandozó falamányok megõrneveznek
a
nyári
tok elfogyasztása
zését és átörökífesztiválra”
elõtt a hegy levét
tését célzó, viis megízlelhették.
dám programTillmann
Péter
a közösségtehoz, amely Tillmann Péter elmondása szerint 2015-ben is elérte remtõ programok után a telecélját. A község polgármestere pülés mindennapjaira is kitért
örömmel jegyezte meg, hogy a összefoglalójában. Elmondta,

Könyvtár révén egy remek hangulatú táncháznak adott otthont a baranyai falucska január 31-én. Több mint 30 résztvevõ csatlakozott a délutáni programhoz. Némi szusszanásnyi
szünet után pedig, kora estétõl
a sváb bálon rophatták a táncos lábú vendégek. Mindkét
kezdeményezés nagy sikert
aratott a résztvevõk körében.
Február 14-én is összegyûltek
a község lakói. A fõszereplõn,
vagyis a jobb létre szenderített
sertésen kívül mindenki örült an-

A névadók emléke elõtt tisztelegtek
mûvelõdéstörténeti versenyt is
rendeztek, amelyre a környék
általános iskoláinak diákjait hívják meg.
■ V. B

ták a Dorottya-napi rendezvényt a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskolában. A
kulturális, mûvészeti seregszemle során irodalmi jellegû programokkal névadójuk emléke
elõtt tisztelegnek az iskola, a
tagintézmények diákjai. A gimnázium névadójára, II. Géza királyra is emlékeztek a városban.
Az ilyenkor szokásos középiskolai szavalóversenyt az általános iskolásoknak szervezett
megyei mûvelõdéstörténeti vetélkedõ követte. Folytatásként

FOTÓ: MAKOVICS K.

BÁTASZÉK Az idén is megtartot-

Színes programok jellemezték az eseményeket

hogy az elmúlt idõszakban
több képviselõ-testületi ülést is
tartottak, azonban a költségvetésrõl nem tudtak érdemben
dönteni. Ugyanis a társulási
alszerzõdésben foglaltak (amelyet lapzártánkig még nem kötöttek meg a települések) alapvetõen meghatározzák a mozgásterüket. Ennek ellenére (miután a régit értékesítették) idén
januárban már beruháztak egy
több funkciós, modern kotrómarkoló gépre, aminek a község üzemeltetésében veszik
nagy hasznát.
■ Vizin B.

„Mágikus erejû” siker péntek 13-án
és élményekbõl nem volt hiány.
Az intézmény vezetése ezért a
szülõk mellett minden szponzorra
is hálás szívvel gondol. ■ V. B.

MÓRÁGY Semmiképpen sem volt

szokványos az a lázas készülõdéssel és izgalommal teli nap,
amikor a Mórágyi Általános Iskola a farsangi mulatságát tartotta. S hogy péntek 13-án ilyen
szerencsésre sikeredett minden,
köszönhetõ Petrovics Katalinnak
- a Diákönkormányzatot patronáló pedagógusnak, valamint
Kolep Ritának, a Szülõi Munkaközösség vezetõjének. Õk koordinálták és szervezték meg mindenki örömére a vidám, estébe
nyúló ünneplést, amely során ötletes jelmezekbõl, ajándékokból
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FEKED A Csorba Gyõzõ Megyei

Jól érezték magukat a
növendékek a „télkergetõn”

Munkahelyteremtés és vidékfejlesztés
PROGRAM

A szociális kertészet eredményes mûködése az egyik legfõbb cél

VÉMÉND Január 30-án jelent
meg Véménd Község Önkormányzati havilapjának idei
elsõ száma, amely megannyi
hasznos információt gyûjt csokorba. Így például arról olvashatnak benne a baranyai településen élõk, hogy a község
vezetése kiemelt feladatának
tekinti azt, hogy elkészítse a
Belügyminisztérium „Start mintaprogramjának” (közmunkaprogram) éves tervezetét.
– Az önkormányzat egy
éves próbaüzemmel saját tulajdonú kertészetet kíván indítani. Az ehhez szükséges ingatlant kiválasztottuk, és az ahhoz

tartozó földterületen indítjuk
majd be mezõgazdasági
programunkat - nyilatkozta
Barta Erzsébet. Véménd polgármestere részletezte, hogy a
kertészetben a tavalyi évben

zöldség és gyümölcstermesztõ
tanfolyamra beiskolázottak
fognak dolgozni. Az az elsõdleges céljuk, hogy a helyi konyhát helyben megtermelt javakkal lássák el. Az éves konyhai

alapanyag-szükségletet figyelembe véve, a kertészet képes
lesz ellátni ezt a feladatot. Az
ingatlan épületi sajátosságai
pedig további fejlesztéseket
tesznek lehetõvé.
■ V. B.

Április 1-jétõl lép életbe az új lakossági szerzõdés
Barta Erzsébet hangsúlyozta: jelentõs változás lesz
még a települési önkormányzat és a lakosság viszonyában a hulladékszállítással kapcsolatos jövõbeni szabályozás. - Teljes körû lakossági tájékoztatót a következõ
havi önkormányzati hírekben tudunk közölni, illetve
minden érintettet levélben fog megkeresni a „Dél-Kom”
Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Egyéni szerzõdéseket fog kötni minden érintettel; a jövõben a szemétszállításért felszámolt díjakat a szolgáltató gyûjti be. Az elsõ negyedév után, tehát április 1-tõl
lép életbe az új lakossági szerzõdés - tette világossá a

polgármester, akitõl azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat segítséget nyújt az érdeklõdõknek a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett Erzsébet-programhoz való csatlakozásban.
A nyugdíjas és nagycsaládos pályázók számára a
polgármesteri hivatal faliújságjára függesztették ki az
errõl szóló tájékoztatót. Továbbá az önkormányzat felkérte a Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, Husz Ágnest, hogy legyen az érintettek segítségére a pályázatok kitöltésénél és azok leadásánál.

2015. január-február
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AJÁNLÓ
További hírekért
keresse fel a
társulás weboldalát!
(www.tett-tarsulas.hu)
❖❖❖
Ízelítõ a tartalomból…
FOTÓ: VIDA TÜNDE

Zavartalan lesz az
óvoda és a bölcsõde
mûködtetése
❖❖❖
Hamvas István, Baji Csaba és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató a sajtótájékoztatón

Sínen van az üzemidõ-hosszabbítás
PAKSI ATOMERÕMÛ
Termeléss és bizztonsság tekintettében is jó évett hagyottt
ma
aga
a mögöttt az MVM Pakssi
Attomerõmû Zrtt. Tava
aly hosszszúttávra
a megha
atározzó események is törtténttek: megka
apta az üzemidõ hossszabbíttássi
engedélytt a ketttess blokk, és
beffejjezzték egy, a jelenleginél
ha
atékonya
abb fûttõa
anya
ag fejjlessztéssétt.
Munkatársunktól
PAKS-BUDAPEST Több mint tizenötezer hatszáz gigawattóra
villamos energiát állított elõ a
paksi atomerõmû négy blokkja tavaly, ezzel a termelést tekintve a múlt év volt a negyedik legjobb az erõmû történetében. Hamvas István vezérigazgató a társaság Magyar
Tudományos Akadémián tartott sajtótájékoztatóján azt
hangsúlyozta: nem pillanatnyi
rekordokra, hanem hosszú távú, biztonságos, kiszámítható
mûködésre törekszik az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. Hozzátette, tavaly egyetlen olyan
esemény sem történt, amely a
Nukleáris
Eseményskála

TETT Hírla p

Hosszú távú, stabil mûködés a cél

(INES) szintjét elérte volna. Az
atomerõmû – mint elhangzott –
jól szerepelt több nemzetközi
felülvizsgálaton, és továbbra is
megállja a helyét a nemzetközi összehasonlításban. Termelési szempontból a világ összes
energiablokkjait tekintve a legjobbak között van, míg az
egész élettartamra vonatkozó
teljesítmény-kihasználást alapul véve az öt legjobb VVER440 típusú blokk között három
paksi szerepel.

„Az öt legjobb
VVER-440 típusú
blokk közül
három paksi”
Azzal, hogy a négy paksi blokk
a hazai termelés több mint felét biztosítja, nélkülözhetetlen
szerepet tölt be a Magyarország ellátásbiztonságának
fenntartásában, és – mint Baji
Csaba, az igazgatóság elnöke
a sajtótájékoztatón hangsúlyozta – fontos „import részarány-kiváltó képességgel”

rendelkezik.
– Az MVM csoport és a paksi
atomerõmû is
kiáll az
atomerõmûvi kapacitás fenntartás mellett – szögezte le Baji Csaba.

Idén is több
mérföldkõ lesz
A 2015-ös fontos események
közé sorolta Hamvas István,
hogy az Országos Atomenergia Hivatal engedélyének
függvényében a 2-es és 3-as
blokkon áttérnek az új üzemanyagciklusra, és év végéig benyújtják a 3-as blokkra vonatkozó tovább-üzemelési engedélykérelmet. Ezenkívül további biztonságnövelõ intézkedéseket hajtanak végre, és „30
éves üzemeltetési tapasztalatukkal” segítik az új blokkok építését.
Baji Csaba kijelentette: a
paksi létesítmény markáns példája annak, hogy biztonságosan mûködõ atomerõmûvel lehet jó teljesítményt elérni. Arról
is beszélt, hogy hosszú távon
számolnak a nukleáris alapú
áramtermeléssel.

Nem terveznek újabb
adókat a városban
❖❖❖
A napi
dózisteljesítmények
az NRHT-nál
❖❖❖
A jelmezes felvonulást
vidám mûsorral
fejelték meg
❖❖❖

Kiváló, tanórán kívüli
kezdeményezések
❖❖❖
Nyári gyakorlatra várja
a hallgatókat
a Paksi Atomerõmû
❖❖❖
Hat egyesület került be
a kiemeltek közé

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.

8

