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BÁTAAPÁTI Idei utolsó összejövetelüket 
tartották meg nemrég a Társadalmi Elle
nőrző Tájékoztató Társulást (TETT) alkotó 
települések polgármesterei Bátaapátiban, 
a községháza tanácskozó termében. A 
résztvevőket Krachun Szilárd, a település 
polgármestere, egyúttal a TETT elnöke 
köszöntötte. A napirenden az elvégzett idei 
feladatok megbeszélése, a jövő évi tenni
valók áttekintése szerepelt.

Rendhagyó megoldások
– Az ülés rendhagyó, látszik mindenkin, hogy 
maszkot hord, tartjuk a távolságot, ez a vi
selkedési norma jellemezte egész évünket  
– mondta az elnök. – Idén is terveztük a ha
gyományos TETTre Kész Napot, melyen  
minden település képviselteti magát. Erre 
nem kerülhetett sor. Elmaradt az RHK Kft. 

nyílt napja, ez nekünk is szívfájdalmunk, 
nagyon szeretik a bátaapáti lakosok, a 
gyer mekek ezt a rendezvényt. Le kellett 
mon  danunk a szakmai utat is, helyette on
line tanácskozáson vettünk részt Pakson, 
ahol fel tudtuk venni a kapcsolatot a GMF 
társulásokkal.
A TETT számára kötelező elem a közmeghall
gatás megtartása. Ám erre a járvány miatt 
ugyancsak nincs lehetőség. Ezért a Társulás 
online módon oldja – illetve oldotta – meg 
ezt a kérdést. A közmeghallgatásról készült 
videofilm az adott települési kábeltévé rend
szeren, avagy FB profilon tekinthető meg.

Magas szintű elismerés
Krachun Szilárd felolvasta azt a levelet is, 
mely az Innovációs és Technológiai Minisz
tériumból érkezett szakmai tanácskozás 

ismételt megtartásának kérése tárgyában. 
A TETT október 2re meghirdetett, hasonló  
témakörű rendezvénye ugyanis elmaradt. 
„A kialakult járványügyi helyzet sajnálatos  
módon nem teszi lehetővé a találkozó meg
szervezését, azonban bízom benne, hogy a 
közeljövőben lehetőség adódik a hulladék
tároló működésével kapcsolatos kérdések 
áttekintésére és az elmaradt szakmai 
e gyez tetés megtartására” – írta válaszában 
Kaderják Péter államtitkár, aki egyúttal nagy 
elismeréssel méltatta a TETT tevékenységét.
Az elnök egyrészt örömmel nyugtázta a 
levelet, mert az megerősítette, hogy a TETT 
jó munkát végez. Ugyanakkor hiányolta azt  
a nem pénzbeni támogatást, mellyel nép
szerűsíteni lehetne többek között a radioak
tív hulladék tárolót. A központi pénzbeni 
tá mogatásról szólva nehezményezte, hogy 
a bevételeket eredményező beruházások 
terén jelentős kötöttségekkel szembesülnek 
a települések, így Bátaapáti is. A községben 
nem valósult meg több olyan, jelentős be
ruházás, mely munkahelyeket teremtett vol
na a bátaapáti lakosoknak.
Szó esett a Püspökszilágy és várhatóan maj
dan Paks II. helyszínekről Bátaapátiba helye
zendő, kis és közepes aktivitású hulladék 
témaköréről is. Ezzel kapcsolatos mondan
dójában az elnök a tárolás távlatilag is biz
tonságos módját tartotta mindenek felett 
álló szempontnak.

Bizalom erősítő személyes kapcsolat
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs 
osztályának vezetője elmondta, hogy a jár
vány miatt már tavasztól, márciustól szü ne
teltetni kellett a telephely látogatási lehe
tő séget. A korábbi esztendőkben remekül 
bejá ratott nyílt nap most elmaradt, de Honti 
Gabriella kifejezte reményét, hogy jövőre már 
ismét meg lehet tartani. A vírusveszély je
lentősen befolyásolta a Lakossági Ellenőr ző  
Csoport munkáját is. Ugyanakkor ha a telep
hely zárt sága miatt személyes ellenőrzést a 
cso port idén nem is folytathatott, dokumen
tum alapú ellenőrzéseket azért végrehajtott,  
tehát nem tétlenkedett. – A pandémia a 
sze mé lyes kapcsolatokra is hatással volt, a  
korábbi évekhez képest idén kevesebb ta
lálkozás zajlott le a TETTes polgármes 
te rek kel. Lehet az online térben kommu
nikálni – jegyezte meg az osztályvezető – , 
de a bizalom építéshez és a jó kapcsolatok  

Közös nevező: a távlatilag 
is biztonságos tárolás  

mindenek feletti szempont
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Bátaszék karácsonyfája ünnepi díszkivilágításban

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden kedves olvasónknak!

Folytatás a 2. oldalon.
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fenntartásához szükség van a személyes 
jelenlétre úgy a települések vezetőivel, mint 
a települések lakóival. 

Polgármesterek a lehetőségekről, 
célokról, tennivalókról

Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere, 
a TETT elnöke: – A központi támogatásnak 
köszönhetően építhetünk utat, kikövezhetjük 
a vízelvezető árkunkat, teremthetünk valós 
értékeket – sorolta a hulladéktároló létéből 
származó előnyöket. – Ám nagyon fontos 
lenne az itt élő emberek életkörülményeinek 
közvetlen javítása is a rendelkezésre álló 
keret révén. Sőt, ha rajtam múlna, kötelezővé 
tenném bizonyos összegek megnyitását a 
lakosság számára, pályázati megoldással. 
Azért, hogy saját gyarapodásukat is nyug
tázhassák. A tájékoztatást szolgálhatja az 
is, hogy az ingatlan felújítási támogatásban 
részesülő lakos a háza falán elhelyez egy 
táblát, mely megadja a renoválás forrását, 
úgy a helybelieknek, mint az arra járó turis
táknak. Mindent összegezve, fontosnak tar
tom, hogy a támogatásból a lakosságnak is 
jusson életminőség javító célokra, úgy mint 
például napelem felszerelés, hőszivattyú be
szerzés, fűtés korszerűsítés.

Tillmann Péter, Feked polgármestere, a 
TETT alelnöke: – Elsődleges feladataink közé  
tartozik a kommunikáció, a TETT elfo ga
dott ságának erősítése. Ebben kellene to
vább lépnünk, mert jelentős feladatok állnak 
előttünk, tekintettel például a már említett 

püspökszilágyi tárolóra, valamint Paks II.  
meg építésére. Eddig a kezdetektől fogva 
azt kommunikáltuk, hogy a térségünkbe  
érkező hulladékok biztonságos helyre kerül
nek, ez természetesen nem is kétséges, hi
szen a szakma a lehető legnagyobb gon
dossággal jár el. Jelen technika birtokában 
a mostaninál szakszerűbb tárolás nem 
valósítható meg. Ezzel együtt mindig kis és 
közepes radioktivitású erőművi hulladékokról 
beszéltünk. Amennyiben intézményi, vagy 
ipari eredetű hulladékok is érkeznek hoz
zánk, abban az esetben kommunikációs 
stratégiánkat új alapokra kell helyeznünk. 
Erre már most célszerű lenne készülni, mert 
nincs rá sok időnk.

Bechli Erzsébet, Ófalu polgármestere:  
– Most, a járvány idején nyugtázhatjuk azt, 
hogy nemcsak a valós, de az információ 
hiányból származó vélt félelem is mennyire  
megváltoztathatja az élet minőségét. Ezért 
tartom nagy jelentőségűnek a TETT létét és 
működését: a Társulástól közvetlenül szerzett, 
hiteles információkat azonnal továbbítha
tom a lakosságnak. Ezzel elejét lehet venni 
mindenféle találgatásnak. Úgy gondolom, 
hogy a nemzetközileg is jegyzett szakértői 
gárda a helyzet magaslatán áll, maradék
talanul hiszek tudásukban és emberségük
ben. Emellett az információk több forrásból 
érkeznek hozzánk, azokat egybe vetjük és 
mindig arra a megállapításra jutunk, hogy a 
hulladéktároló megbízható, nincs mitől tar
tanunk. A járvány miatt elmaradtak rendez
vények, találkozók, ami azért okoz gondot, 
mert a személyes kontaktus révén bizonyos  

dolgok másképpen, sokkal közvetlenebbül   
csapódnak le, mint online módon. A szemé
lyes találkozásoknak bizalom erősítő hatá
suk van. Ami a támogatás szerkezetét illeti,  
én csak azt mondhatom, hogy nálunk évti
ze dekig lesz helye a pénznek. De azt is tu
dom, hogy másutt szeretnének változtatni 
az elszámolás szigorúságán.

Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármes
tere: – A TETT működése idén alkalmazko
dott az országban kialakult helyzethez. Fő 
ellenőrző szervünk, a Lakossági Ellenőrző 
Cso port a beszállítások leállítása miatt 
nem működhetett. A rendkívüli helyzet miatt 
klasszikus társulási ülést is kevesebbet tart
hattunk. Ám azt gondolom, hogy ettől füg
getlenül elvégeztük a TETTtel kapcsolatos 
feladatokat. Talán ez az esztendő alkalmas 
volt arra is, hogy egy kicsit elmélkedjünk jö vő
beni szerepünkről. Feladataink közé tartozik 
a püspökszilágyi tároló által bekap csolódni 
a kis és közepes radioaktivitású hulladékok 
újra elhelyezésébe. Fel kell készülnünk a 
Paks II. beruházáshoz fűződő tennivalóinkra  
is. Képviselnünk kell azt, hogy az új feladatok  
ellátásából származó többletterhek okán 
megfelelő kompenzációt kapjanak a tele pü
lések. Legfőképpen pedig a tudomány mai  
állása szerinti, lehető legnagyobb biztonság 
megteremtését kell megvalósítanunk.

Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere: 
– Tíz éve vagyok tagja a TETTnek és beve
zetésként hadd mondjam el: amíg valaki 
kívülről nézi ezt a szerveződést, addig haj
lamos a felületes ítélkezésre, például olyan 
vélekedésre, mely szerint mlyen egyszerű itt 
tevékenykedni. Ám valamennyi TETT tag jól 
tudja, hogy rengeteg a feladat és bőven 
akadnak nehézségek. Az is igaz viszont, 
hogy a közös munka, az együttműködés 
meg hozza gyümölcsét. A járvány miatt most  
éppen valamelyest megtört a munka len
dülete. Csökkent azon találkozások száma, 
melyeken egyébként nemcsak szigorúan 
a TETTel foglalkoztunk, hanem számos 
olyan önkormányzati kérdéssel is, melyek 
megol dása akár a Társulásra is jótékony 
hatást gyakorolt. Meggyőződésem, hogy 
minden nek az alfája és omegája a szemé
lyes kapcsolat, így lehet hiteles és hatékony 
a tájékoztatás is. Sajnálatos módon idén 
a külföldi tárolókhoz és hasonló létesítmé
nyekhez vezető utak is elmaradtak, jóllehet  
itt sem pótolhatja semmi a személyes ta
pasztalatokat. Nem mintha lennének kéte
lyeim, hiszen biztos vagyok benne, hogy a 
báta apáti tároló tökéletesen megfelel a 
szigorú biztonsági előírásoknak. A szakmai 
gárda maximálisan képzett és a rendszer
ben hatékony  szűrők vannak. Ezt már csak 
azért is okkal kijelenthetem, mert jómagam 
is dolgoztam a helyszínen és volt alkalmam 
megismerkedni a működéssel.

Krachun Elemér, Mőcsény polgármestere:  
– Huszonkét éve veszek részt a társulás mun
kájában. Ezen időszakban, azaz gyakorlati

PAKS A két új atomerőművi blokk léte sí
tése a járvány miatt megváltozott körül
mények ellenére ütemterv szerint halad.  
Idén is számos fontos eredmény született: 
a projekttársaság benyújtotta a léte sí té
siengedélykérelmet, megkapta a villamos 
létesítési engedélyt a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivataltól.
– Tettük a dolgunkat a kormányban, a 
törvényhozásban, a Paks II. projektben –  
nyilatkozta Süli János miniszter, országgyűlési 
képviselő. – Pakson és a térségben is kézzel
fogható eredmények születtek, annak elle
nére, hogy idén egy ismeretlen vírussal kellett 
felvennünk a harcot. A járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében nehéz dönté
seket kellett hozni a kormánynak, az ország
gyűlésnek és az önkormányzati vezetőknek. 
Köszönet illeti mindazokat, akik a nehéz 
körülmények között is helyt álltak. 
– A Paksi Atomerőmű a járványhelyzet ide
jén is biztos pillére a hazai áramellátásnak –  
folytatta a miniszter. – Az ott dolgozók – üze
meltetők, karbantartók – tették és teszik a  
dolgukat akárcsak munkatársaim a Paks II. 
projektben, akikkel azon dolgozunk, hogy 
hosszú távon biztosított legyen hazánk sta
bil, megfizethető és biztonságos villamos
energiaellátása.
Süli János tájékoztatása szerint a projekt  
ütemterv szerint halad, 2020ban számos  
fontos eredmény született. Az év egyik  
leg fontosabb momentuma az volt, hogy a  
projekttársaság benyújtotta az Országos  
Atomenergia Hivatalhoz a létesítési enge
délykérelmet. Nem sokkal ezután, november 
19én ismét kulcsfontosságú mérföldkőhöz 
érkezett a projekt: megkapta a villamos 
létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivataltól. 
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy 
nemcsak az atomerőmű létesítése kapcsán, 

hanem a térség fejlesztésében is értek el 
eredményeket: megújulnak a környékbeli 
utak, a vasút, folyik a közműhálózatok fejlesz
tése. Mindemellett a hazai cégek helyzetbe 
hozása érdekében Vállalkozói Információs 
Pont nyílt Pakson. 
– Átfogó, hosszú távú fejlesztési program 
megvalósításával kívánjuk elérni, hogy Paks 
város és a környező települések, a magyar  
vállalkozások és az itt élő közösségek sike
resen kapcsolódjanak be az ország fejlő dé
sébe – jelentette ki Süli János. – Az Ország
gyűlés ennek érdekében tavasszal létrehozta 
a KözépDuna Menti Kiemelt Térséget. A 
térségi együttműködés megteremtését 
elősegítő fejlesztési tanács első feladata 
a területfejlesztési koncepció és területfej
lesztési program kidolgozása. Ez a tervek 

szerint 2021 első negyedévében készül el. 
Teendőnk persze még bőven akad a térsé
gi infrastruktúrafejlesztés, lokalizáció és vál
lalkozásfejlesztés területén, csakúgy, mint 
az atomerőművi blokkok létesítése terén. 
Egy atomerőmű felépítése komplex feladat, 
szép eredményeket tudhatunk már magunk 
mögött, de rengeteg még a teendők. A 
továbbiakban is szükség lesz kitartásra, az
zal együtt, hogy nyugodtan mondhatjuk: a 
cél egyre elérhetőbb közelségbe kerül. Nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy akárcsak 
egy családi ház felújítása, az atomerőmű 
építése és a térség fejlesztése is türelmet 
igényel mindannyiunktól. Én azt kérem, hogy 
kellő türelemmel és elfogadással viszonyul
janak ehhez.

lag a kezdetektől máig nagyon sok szakmai 
tanulmányútnak lehettem részese, rengeteg 
tárolót megnézhettem Európában, majd a 
tengerentúlon is. Mindezek tükrében nyugodt  
szívvel kijelenthetem, hogy a bátaapáti tá
roló nem európai, hanem világszínvonalú. 
Ami a kommunikációt illeti: mi, polgármeste
rek nap mint nap találkozunk a lakossággal, 
szembesülünk véleményükkel, gondjaikkal. 
Nekik csak akkor tudunk őszinte tájékozta
tást adni, ha az illetékesek bennünket is 
őszin tén tájékoztatnak. Mi ezt kérjük.

Molnár Józsefné, Cikó polgármestere:  
–  Mindössze tavaly októbere, pol  gármes
terré választásom óta veszek részt a TETT 
munkájában, ebből a szempontból tehát 
még újnak számítok ebben a szerveződés
ben. Éppen ezért megnyugtató számomra, 

hogy Krachun Szilárd személyében olyan el
nökünk van, aki – némi szünettől eltekintve –  
a kezdetek óta jelen van a TETTben és jól  
ismeri működését. Cikó hozadékot könyvel
het el a Társulás révén, számos beruházást  
– egyebek mellett a temetőhöz vezető út  
egy része, vízelvezető árok burkolása, műve
lődési ház teteje – valósíthattunk meg a  
hoz zánk érkező tá mo gatásból. Az elszá
mo  lási feltételek viszont elég szigorúak, cél
sze rű lenne ezen változtatni, egy keveset 
lazítani, mert akkor például a cikói lakosok 
támogatására is költ hetnénk.

Szalonna Zoltán, Véménd polgármestere:  
– Jómagam is tavaly óta vagyok hivatalból a 
TETT tagja. A szervezet tevékenységét azon
ban már jóval korábban nyomon követtem. 
Gyakorta beszélgettem a korábbi polgár

mesterrel, Váradi Jánossal a tárolóról és a 
hulladék elhelyezésről. A személyes konzul tá
ciók valóban megritkultak, akárcsak a kon
ferenciák, avagy a tanulmányutak. Utóbbi 
elmaradását kiváltképp sajnálom, hiszen jól 
emlékszem arra, hogy tavaly számos értékes 
tapasztalattal gyarapodhattam egyegy 
külföldi út és ottani objektum látogatás al
kalmával. Nem véletlen, hogy egykoron az  
inasok végigjárták Európát és tudással fel
vér tezve tértek haza. A TETTben nagyon 
jó csapatba kerültem, sokat tanulhatok az 
idősebb, tapasztaltabb kollégáktól. Akik
kel, ha netalán nem is értünk egyet mindig 
mindenben, azért megtaláljuk a lényeges  
kérdésekben a közös nevezőt. Mert felelős
ségünkkel tisztában vagyunk, rajtunk is mú
lik, hogy ez a térség hosszú távon legyen a 
hely beliek biztonságos otthona.

2020. december

Ütemterv szerint halad a munka  
a Paks II. projektben

A tanácskozásnak a bátaapáti községháza adott otthont

Folytatás az első oldalról.

Folytatás a 2. oldalról.

Süli János miniszter, országgyűlési képviselő
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TETT TELEPÜLÉSEK-BÁTAAPÁTI A Társadalmi Ellenőrző Tájé
koz  tató Társulás tagtelepüléseinek lakosai megszokhatták már, 
hogy időrőlidőre tájékoztatást kapnak a Radioaktív Hulladékokat  
Kezelő Kft. tevékenységéről különböző programokon, közmeghall
gatásokon, vagy éppen a térségi újságon keresztül. Az aláb
biakban a Társaság tájékoztatóját osztjuk meg az olvasókkal, 
amely ben a Nemzeti Radioaktívhulladéktárolót érintő, tervezett 
változtatásokat ismertetik az érintettekkel. 

Tisztelt Olvasók!
A 12 éve biztonságosan üzemelő Nemzeti Radioaktívhulladéktároló 
(NRHT) ékes példája annak a sikeres együttműködésnek, amely Önök 
és a tárolót üzemeltető Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) 
között alakult ki az évek folyamán. Hisszük, hogy a tevékenységünk 
iránti magas szintű elfogadottságot – amelyet közvéleménykutatá
saink is tükröznek – nem érhettük volna el és nem tarthatnánk fenn az 
Önök őszinte és nyílt tájékoztatása nélkül. 

Miért fordulunk Önökhöz? 
Természetesen, Bátaapáti és a környező települések lakosai a Tár
sadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társuláson (TETT) keresztül folyama
tosan nyomon követhetik az itt zajló folyamatokat. A társulás munká
ja nagyon fontos az RHK Kft. és a lakosság kapcsolattartásában, a 
tagtelepülések vezetőit még a koronavírusjárvány alatt is folyama
tosan tájékoztattuk és tájékoztatjuk az aktualitásokról, tervekről, így 
biztosítva, hogy az információk zavartalanul eljussanak minden érin
tetthez. Önök tudják a legjobban, hogy a radioaktívhulladéktárolók 
üzemeltetése egy biztonságosan zajló, jól bejáratott, nem túl sok 
újdonságot magában rejtő folyamat. Úgy gondoltuk, hogy amikor 
a megszokottnál nagyobb horderejű változások történnek a tároló 
életében, egy személyesebb hangvételű tájékoztatóval is megszólít
juk Önöket. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak – melyet remél
jük eddig is tapasztaltak – hogy az érintett lakosságot a fejlesz
tésekről informáljuk. 

Milyen változások várhatóak a jövőben?
Az elmúlt 12 évben csak a Paksi Atomerőműből került hulladék az 
NRHTba. Most elkészült egy tervezet, amely lehetővé tenné, hogy 
Társaságunk egy másik fióktelepéről, a Radioaktív Hulladék Feldol
gozó és Tárolóból is átszállítsunk bizonyos hulladékokat a Bátaapáti 
tárolóba.

Milyen hulladékról van szó és miért van erre szükség?
A tervezett átszállításra váró hulladékokat származási helyükön kívül 
ugyanúgy osztályozhatjuk, mint a Bátaapátiba eddig is bekerülő 
hulladékokat. Tehát szilárd halmazállapotú, rövid felezési idejű, kis 
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, amelyekre ugyanazok 
a követelmények vonatkoznak, mint az atomerőműből már beszállí
tott vagy jövőben beszállításra váró hulladékokra. Az átszállítás oka 
igen egyszerű, a fióktelep szinte teljesen megtelt és bővítése nem le
hetséges.

Hogyan befolyásolja az átszállítás a Bátaapáti tároló megszokott, 
biztonságos működését?
Az átszállított hulladékok semmit nem változtatnak a tároló már 
megszokott, biztonságos működésén, hiszen a beszállított hulladé
koknak pontosan ugyanolyan szigorú követelményeknek kell meg
felelniük, mint az eddig években. Az NRHT fennállása óta nagyfokú 
biztonság mellett üzemel, ezt a független hatósági ellenőrzések is 
igazolják, valamint a nemzetközi szakmai szervezetek is elismerően 
nyilatkoznak a fióktelepen megvalósuló magas szintű biztonsági 
kultúráról. Az új forrásból érkező hulladék éppen olyan kezelést kíván 
meg, mint az atomerőműből beszállított hulladékok, így szakembere
ink ugyanazokat a folyamatokat végzik el, amelyekre eddig is ki voltak 
képezve.

Várható további tájékoztatás, eldöntött kérdés az átszállítás? 
Az RHK Kft. számára mindig is kiemelkedő jelentőséggel bírt a la
kosság hiteles és őszinte tájékoztatása, ez az említett témában sincs 
másként. Az átszállítás lehetőségéről szóló előadásunkat már 2019
ben bemutattuk a TETT polgármestereinek, azóta pedig rendszeresek 
az egyeztetések a felekkel, így a Társulás révén is várhatnak in
formációt a lakosok. Ez a tervezet egy engedélymódosításhoz kötött 
folyamat, ezért a hatósági eljárás részeként, az Országos Atomener
gia Hivatal közmeghallgatást is szervez, amely szintén az érintett 
lakosság bevonásával zajlik majd. Ezt megelőzően az engedély 
tartalmáról közérthető összefoglalót is készítünk, mely nyilvánosan 
elérhető lesz és eljut majd az érintett településekre, hogy Önök min
denről időben értesüljenek. Ezek mellett a TETT Hírlap soron követ
kező számában kitérünk a tervezett átszállítás részleteire. 
Reméljük tájékoztatónk kellő információt nyújtott ahhoz, hogy bi
zalommal és támogatóan tudjanak tervezetünk mellé állni, így 
elősegítve egy egész nemzetet érintő feladat megoldását, amellyel 
gyermekeink és unokáink biztonságát is szavatoljuk. Hiszen ne feled
jék: Jövőnk biztonsága, a jelen felelőssége!

Az év végi ünnepekre,  
a járványhelyzeten is  
felülemelkedve,  
jó készülődést kívánunk!

Tisztelettel, 
Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató 

PAKS Az új évtized új kalandokat is tar
togatott. Számos olyan mémet lehetett 
látni az internet különböző zegzugaiban 
2020 során, ahol a Jumanji társasjáték 
egyes állomásaihoz hasonlították az év 
egyes hónapjait. A humoros képeken túl 
egy biztos, sokszor tényleg olyan érzésünk 
lehetett az év folyamán, hogy valami 
teljesen abszurd, eddig csak filmekből is
mert világba csöppentünk az új évtizeddel.
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) már 
márciusban megkezdte a saját csodaor
szá g ának újratervezését – a kétezer négy
zet  méteres kiállítótérből a különböző  
on li ne platformokra. Panorámaképekkel biz 
to   sította, hogy otthonról az okoseszközök  
se  gít ségével körbe lehessen nézni a múzeum 
kiállítóterében, továbbá Sketchfabmodellek 
segítségével az egyes műtárgyakat kiterjesz
tettvalóságtartalomként is megismerhették 
az érdeklődők egész évben az atomerőmű 
hivatalos Facebookoldalán.

Kicsikhez és nagyokhoz egyaránt házhoz 
ment a múzeum edukációs kalandja, hiszen 
megjelent az Élet az atomerőműben interak
tív mesekönyv a Play Áruházban és az App 
Storeban egyaránt. Az ingyenes alkalmazás 
a tél folyamán további tartalmi elemekkel 
is kiegészült, így jött létre az AtomMúzeum  
JáTéka alkalmazás, amely a mesekönyv mel
lett immár tartalmazza az ÜrGame és az  
Építs atomerőművet játékokat is. Az élő 
fizikaórák az első hullám alatt nagyon sike
resnek bizonyultak, és a szintén ekkor beve
zetett, majd rendszeresített fizikakísérleteket 
bemutató videók egész évben jelentkeztek 
heti, kétheti rendszerességgel. Ez az utóbbi  
két tartalomtípus kimondottan az iskolás 
korosztálynak készült, de persze szólt mind
en érdeklődőnek.
Az Atomenergetikai Múzeum tudáskapszulá
ja nyáron útra kelt, és először a Paksi Pákolitz  
István Városi Könyvtár előtt, majd az ESZI 
aulájában bukkant fel. Négykérdéses kvízt is  

kitölthettek az érdeklődők, így múzeumos 
ajándékot kaphattak. Meglepetéseket azon  
ban egész évben nyerhettek, akik a mú ze um
mal játszottak, hiszen az atomerőmű hiva ta los 
Facebookoldalán a kiterjesztettvalóság 
tartalmak, a rádióval pedig közös nyári 
„Nyitott szemmel járj!” és téli ”Állati jó advent” 
játékokkal szintén nyertest sorsoltak.
Atomenergetikai Múzeum néven hivatalos  
YouTubecsatorna jött létre, ahol különböző  
lejátszási listákba rendezve lett immár meg
tekinthető az év összes fizikakísérlete és az 
új műsorok is. Az egyik újdonság az Állati jó 
fizika című sorozat volt, amely természetfo
tókon látható, az állatvilághoz kapcsolódó 
jelenségeket fizikai kísérlettel szemléltet és 
magyaráz el, valamit megjelent az Ürge mese 
négyrészes animációval ellátott hangoskönyv 
is a videómegosztón. 5 perc tudomány néven 
a Paks FMmel is műsort rendszeresített a 
múzeum, amelyben világhírű magyar fiziku
sokról tudhattak meg kevéssé ismert infor
mációkat a hallgatók.
A Teller Ede vetélkedő sem maradt el, csupán 
rendkívüli, online formában jelentkezett, és a 
Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesz
tiválja, magyar tudomány napja és Kutatók 
Éjszakája országos programokon is részt vett 
az AEM virtuális kalandokkal.
Rendkívüli év volt 2020, amikor mindennapi  
életünk egy nagy szelete korábban nem 
tapasztalt módon a virtuális térbe helyező
dött át, ám az új platformok új lehetőségeket 
rejtettek. Amíg lehetett, közel félezer láto ga
tó kereste fel a múzeumot pár hét leforgása 
alatt, és a zárvatartás alatt is töretlen a tele
fonos érdeklődés az újranyitás iránt.
Tartsanak velünk az új évben is, hiszen szám
talan izgalmas tartalommal készül az Atom
energetikai Múzeum, de addig is, kövessenek 
minket hivatalos YouTubecsatornánkon és 
iratkozzanak fel, hogy elsőként értesüljenek 
egyegy új tartalom megjelenéséről.

Virtuális valóságunk Tájékoztató a tervezett  
változtatásokról, avagy jövőnk  
biztonsága, a jelen felelőssége!

A bátaapáti tároló I-K3 kamrájában kompakt hulladékcsomagok 
tárolására alkalmas vasbeton medence található

Az Atomenergetikai Múzeum már márciusban megkezdte a saját csodaországának újratervezését

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. 
ügyvezető igazgatója

FEKEd Jelentős összeget, ötmillió forintot nyert az önkormány
zat a tájház felújítására a Teleki László Alapítvány által kiírt 
pályázaton. Bár a forrás már korábban megnyílt, a több lép
csős ügyintézés miatt a közelmúltban került fel véglegesen a 
pont az i betűre.
Erre az építményre egyébként már a korábbi időszakokban is sokat 
áldozott anyagilag az önkormányzat. Miután elég régi vályogházról 
van szó, mindig akad rajta javítani való.
Most mindenesetre korhű módon történik meg a felújítás – közölte 
Tillmann Péter polgármester. Többek között rendbe kell hozni a  
homlokzatot és a kéményt, emellett szükség van a külső járda  
rendezésére, valamint belső festésre és mázolásra is. Az asztalos  
munkák januárban kezdődnek el, a munkkák végleges befejezésének 
május vége a tervezett határideje. Nyár elejétől tehát, ha minden a 
tervek szerint alakul, megújult helyszínen találkozhatnak a látogatók 
a fekedi svábság életformáját, használati tárgyait, hétköznapi és 
vasárnapi viseleteit, főzési, étkezési és egyéb szokásaikat bemutató 
helyszínen.

Tájház májusra tervezett megújulással

A tájház egyik szobája 
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BÁTASZÉK Országszerte csak nem 
kétszáz tűzoltó vállalta, hogy lefut 
tíz emelet, va gyis kétszáz lépcső
fokot be vetési védőruhában. A Bá
taszéki Önkormányzati Tűz oltóság 
tagjai a laktanyájuk ban teljesítették 
a férfias erőpróbát. 
De miért, kiért tettek eleget en nek a 
nem mindennapi kihívásnak?
A tűzoltók köztudottan sze retnek 
segíteni. Így nem volt kérdés számukra, 
hogy telje sítményükkel hozzájárulnak  
a tizennégy hónapos SMAbe teg  
kis fiú, Zsombi gyógyulá sá hoz. A neve
zési díjak ugyanis fedezik a gyermek  
terápiás költségeinek egy részét. Adott  
volt tehát a nemes ügy, a kol légák 
pe dig nem voltak restek heti négy
öt alkalommal edze ni, hogy formá
ba hozzák ma gukat. Bóta Gyula, a 
Bátaszéki Ön kormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka elmondta, hogy a 
lépcsőfutó kihívást az állomány tag
jai közül – természetesen vele együtt 
– öten teljesítették. Rajta kívül Kovács 
Zoltán és Bot Csaba szolgálatvezetők, 
Mayer Péter gépjárművezető és Almá
si Sándor beosztott tűzoltó. 
– Úgy gondoltuk, hogy a magunk 
szerény módján hozzájárulunk a kisfiú 
gyógykezeléséhez – tette hozzá. 
De ez még nem minden, hiszen a 
létesítményben egy külön erre a cél
ra rendszeresített befőttes üveg
be is lehetett pénzt helyezni. Ezzel 
a módszerrel, mintegy ráadásként, 
közel ötvenezer forintot gyűj töttek 
Zsombinak az önzetlen bátaszéki 
láng lovagok.

MŐCSÉNY A völgységi település elébe 
ment a kormányrendeletnek. A rendel
kezés, mint ismeretes, úgy szól, hogy az 
önkormányzatok 2021ben nem vethet
nek ki új helyi adót és nem is emelhetik a 
meglévő adók mértékét.
– Ez nekünk eleve nem is állt szándékunkban  
– mondta el lapunknak Krachun Elemér, 
Mőcsény polgármestere. – Tehát a jövő 
évben sem adóemelést, sem adóelvonást 
nem tervezünk. Annak ellenére sem, hogy 
idén számos, ezzel együtt jelentős összeget 
igénylő juttatással szolgálhattunk a hely
beliek számára. Hadd említsem meg, hogy 
augusztus végén, tekintettel a tanévkezdés
re, személyenként valamennyi érintett fiatal  
– az általános iskolásoktól kezdve a kö zép
iskolásokon át az egyetemistákig – ötezer  
forint támogatásban részesült. A járvány
veszély miatt elmaradt a hagyományos 
Mikulás ünnepélyünk – akárcsak a hosszú 
évek óta megtartott és közkedvelt Mindenki 
Karácsonya – , ám a kisgyermekek nem ma
radtak ajándék nélkül. Tíz éves korig mind
annyian kaptak édesség csomagot, amit a 
szülők már át is vettek az önkormányzatnál. 
Karácsonyra, ahogyan korábban, most is az 
összes hatvanöt év feletti mőcsényi lakos 
hatezer forint értékű élelmiszerutalványban 

részesül, ezzel az utalvánnyal a helyi bolt
ban lehet vásárolni. Két civil szervezetünk, 
azaz a Mőcsényi Nyugdíjas Egyesület és a 
Mőcsényért Egyesület tagjai a szeretet ün
nepére hidegtálat kapnak az önkormány
zattól.
A koronavírus miatt nem lehetett megtar
tani a közmeghallgatást. A beruházásokról, 
a fejlesztésekről, a falugondnoki szolgálat 
minden rászoruló által igénybe vehető segítő 
tevékenységéről az önkormányzat részletes 
tájékoztatót készített. Ez az összegzés már 
ott található a község valamennyi háztar
tásában.

Futással és gyűjtéssel segítettek
Zsombinak a lánglovagok

Sem adóemelés, sem adóelvonás

Lépcsőfutás a bátaszéki tűzoltó laktanyában 
Fotó: Bátaszéki ÖTP

Gergely Bettina két gyermeke számára  
vette át az édesség csomagokat  
Krachun Elemér polgármestertől

Fotó: Máté Réka

VÉMÉNd Az idei év, mindenkit kényszerűen érintő 
módon, más, mint a tavalyi... Így a a Véméndi 
Szivárvány Óvodában is másként telt a Mikulás 
ünnepség az előző esztendőkhöz képest. Az 
öröm azonban változatlan maradt.
A piros ruhás Télapó az udvaron találkozott az ott 
felsorakozó, csillogó szemű nebulókkal. A messziről 
érkezett, hosszú szakállú vendéget, ahogyan az illik, 
ének és vers köszöntötte.
Véménd önkormányzatának köszönhetően vala
mennyi apróság finomságokkal megrakott csoma
gokat kapott a jó szívű Mikulástól. Külön ajándék
kal lepte meg a gyermekeket Feledi Roland: a 
kiváló asztalos szakember nem először tett tanúbi
zonyságot önzetlenségéről, segítőkészségéről. 
Mint azt Barta Alexandra intézményvezető elmond
ta, az óvodai műsor után Szélig Rita kolléganőjével 
és a Mikulással együtt buszba ült. Harmadmagával 
felkereste az otthon tartózkodó csemetéket, 
mo solyt varázsolva az ő arcukra is. Ez úton is 
megköszönte Márton Viktor közreműködését, az in
tézmény jövőre is számít hasonló segítségre. Azt is 
közölte, hogy Takács Rita mikulásának hála, nem 
maradtak ajándék nélkül az óvónénik, dadusok sem.

MÓRÁGY Hosszú évek óta kitüntetett 
ökormányzati célkitűzés a település kul
túrházának felújítása. Kiváltképp  rossz 
állapotban volt a homlokzat. 
– A kultúrház a központban található, te
hát szem előtt van, mindenki nap mint nap 
látja – mondta Glöckner Henrik polgár
mester. – Sajnálatos módon a Magyar  
Falu Program keretében benyújtott pá
lyázatunk nem bizonyult sikeresnek, így 
anyagi forrás hiányában nem kezd
hettünk hozzá az átfogó renováláshoz. 
Viszont úgy döntöttünk, hogy a külső 
homlokzatot feltétlenül rendbehozzuk, 
saját erőből. Azért, hogy legalább kül
lemében szépen mutasson a létesítmény. 
A munka el is készült, az épület nemcsak 
újszerűnek tűnik, de még díszvilágítás 
is ékesíti. Most, a karácsonyi időszak
ban esténként kigyúlnak a fények az új 
köntöst öltött építményen.
Melyen azonban még lenne munka, ha 
kívül nem is, belül annál inkább. Ugyan
csak rendbehoztatalra vár a nagyterem,  
a vizesblokk és az udvarra is ráférne 
egy alapos rendezés. A polgármester 
közölte, hogy jövőre ismét pályáznak, 
nem adják fel a teljes felújítás mielőbb 
megvalósítandó tervét.

CIKÓ Éppen csak, hogy meg nem szólalnak – fel nem béget
nek – Cikó központjában a kis bárányok. Ezt természetesen 
nem tehetik, hiszen apró szobor díszei az önkormányzat kez de
ményezésére kialakított betlehemi jászolnak. 
Ám egy kislány olyan kedvesen simogatja ezeket a kis Jézus bölcsője 
körül pihenő állatkákat, hogy azok szinte megelevenednek. Réka, a 
kétéves csöppség rendszeresen gondozza kedvenceit.
– Már mindennapi, tervezett program számunkra, hogy Réka megáll 
a betlehemnél és gondjaiba veszi a bárányokat – mondta el la
punknak Cseke Veronika, az édesanya. – Nem is tudunk úgy átmenni 
a központon, hogy ezt ne tenné. Most nyílik tudata a világ felé, ked
veli az állatokat, mindent szeret, ami négylábú. Így nálunk a kutyákat, 
a nagyszülőknél az egyéb házi jószágokat, itt a központban pedig 
ezeket a barikat. Mindkettőt megszeretgeti, majd szénát tesz eléjük. 
Hiszen, mint azt megjegyezte, meg kell őket etetni azért, hogy ne 
fázzanak.
Réka így is tesz napról napra. Szorgos munkájának köszönhetően a 
bárányok szemmel láthatóan jól tápláltak és úgy tűnik, a hideg ellenére 
egy cseppet sem fáznak. Érdeklődéséből egyébként jut a közeli hóem
bernek is. Ez az ember nagyságú báb a betlehem szomszédságában 
található, díszekkel övezett adventi koszorúnál áll őrt. 
– A hóember sem ússza meg soha simogatás nélkül – tette hozzá 
a fentiekhez Cseke Veronika. – Miután minden érdekli, kisebbfajta 

előadást igényelt a báb öltözékéről. Amikor elmondtuk neki, hogy a 
hóembernek is szüksége van kalapra és sálra, mert nem akar meg
fázni, akkor azt szemmel láthatóan jól eső érzéssel nyugtázta. 
Hamarosan itt a karácsony és ugyancsak szülői közlés alapján tudjuk, 
hogy Réka is számolhat az otthoni, feldíszített fenyő tövéhez helye
zett ajándékkal. Már van kedvenc mesehőse, akivel – miután a Tisz
telt Olvasók tudnak titkot tartani, bátran elárulhatjuk – bizonyosan 
találkozni fog a szeretet ünnepén.

ÓFALU Nyertes pályázatnak köszönhetően valósult meg a településen az a Sportpark, 
melynek hivatalos átadása december 15én zajlott le.
Bechli Erzsébet polgármester elmondta, hogy a játszótér szomszédságában található hely
szín főleg a fiatalabb korosztály számára jelenthet vonzerőt, de természetesen az idősebbek 
is bátran látogathatják. A telepített eszközöknek köszönhetően erő és ügyességi gyakorla
tok egyaránt végezhetőek.
Ugyancsak helyi hír, hogy útjára indult az Adventi díszben Ófalu házai elnevezésű 
kezdeményezés. Ennek keretében december elseje és 24e között az arra kedvet érző la
kosok, megjelölve egy nekik megfelelő dátumot, feldíszítik házuk ablakát, ajtaját, udvarát 
vagy kertjét. Az így elkészített mű egyegy fotó révén felkerül a települési FB oldalra. Az élő 
adventi kalendárium különleges, színes, csillogó látvánnyal teremt egyedi hangulatot a 
közösségi portálon. Mindezt tetézi, hogy az érdeklődők valamennyi kalendáriumi lapon egy
egy odaillő verset is olvashatnak.

A Mikulás az óvoda 
udvarára érkezett

Sportpark és élő adventi
kalendárium, versekkel

Réka minden nap eteti a betlehemi bárányokat Kultúrház, 
megújult 

köntösben

Volt a csomagban minden jó, piros alma, mogyoró...A Sportpark kialakítása november közepén kezdődött el

A cikói betlehem előtt Kajtárné Horváth Edina, Cseke Veronika  
és a kétéves Réka / Fotó: Máté Réka

Az épület kivülről már tetszetős
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BÁTASZÉK Ételkülönlegesség sercegett az edényben. Közismert 
dalra fa kadt a főző duó. A polgármester mentőakcióval segített. 
Az Omega frontembere kötényt kapott Vizin Balázstól. 
Erre aztán valóban nem számított senki – legalábbis a nézők közül. 
A Gasztromegye című, a legnagyobb közösségi portálon megtekint
hető videosorozat Bátaszék kulináris és kulturális értékeit bemutató 
epizódjában Vizin Balázs műsorvezető, projektfelelős és Makk Norbert  
mesterszakács – egyegy pohár borral a kezében – rázendített az 
Omega együttes Gyöngyhajú lány című szerzeményére. Hogy a sa
ját(os) dal értelmezéssel milyen szintű élményt okoztak a közönségnek, 
azt természetesen mindenki döntse el maga. Mindenesetre a záró tak
tus után Vizin Balázs érzékelhető megkönnyebbüléssel jegyezte meg: 
– Még szerencse, hogy nem hallotta senki...
Ekkor jött a meglepetés, azaz Kóbor János, ezzel a belépővel és sokat
mondó mosollyal: – Mi az, hogy nem hallotta senki? Hallottam! 
Az esetleges, teljesen hiteles szakmai minősítésről nincs tudomásunk. 
Már csak azért sem, mert a Tolna Megyei Önkormányzat által útjára 
indított, Gasztromegye kiválóan szerkesztett, a kellő helyen tökéletes 
ütemben vágott műsor. A félreértések elkerülése végett: akkor készült, 
amikor még nem volt kötelező a maszkviselet. De kezdjük az elején.
Bátaszék nagyon szerencsés település konyhaművészeti szempontból 
is. Ezt joggal állapította meg a műsorban Makk Norbert. – Ez a térség 
olvasztótégelye a gasztronómiának – folytatta. – Itt megjelennek a 
felvidéki, a székely, a sváb, a roma ételek. Ezekből mindmind tudunk 
csipegetni.
Éppen ezért a kiváló séf olyan étket készített, mely nem volt köthető 
tételesen egyetlen népcsoporthoz sem, de azért valamennyi ott hagy
ta névjegyét saját ízeivel. Rögvest készült is a mesterszakács nagy
apjáról elnevezett különlegesség, a Kis Dófi Sertésnyárs. Vizin Balázs 
szorgosan segédkezett minden olyan munkával, mellyel – idézzük őt 
magát – semmit sem tudott levonni a specialitás értékéből. Miután 
a pompás színhús alapanyag Stelcz Ferenc üzletéből származott, a 
cégtulajdonos is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. A következő 
vendég, Sümegi József helytörténész, a II. Géza Gimnázium igazgatója  

elkalauzolta az érdeklődőket a bátaszéki Tájházba, a középkori mo
nos tori alapokkal rendelkező romkertbe, a Máriahilf és a Szent Orbán 
tiszteletére emelt kápolnákba.
– Megjött a felmentő sereg! Ezzel a felkiáltással robogott be a kony
hába dr. Bozsolik Róbert: a polgármester a hiányzó bacon szalonnát 
hozta a főző kettősnek, finom iróniával megjegyezve: – Tudtam, hogy 
mindig van valami, ami kimarad az ételből...
A polgármester röviden felsorolta a település előrelépéseit fémjelző 
mérföldköveket. Mint mondta, a nagyközség 1995ben kapott városi 
rangot. Az azóta eltelt huszonöt esztendő dinamikus fejlődést ered
ményezett, azzal együtt, hogy Bátaszék, a kitűzött célnak megfelelően, 
mindig is megőrizte jól élhető kisvárosi jellegét. Ebben a kategóriában 
kíván naggyá válni.
Bárdos Viktor, mint a fűszerezéshez felhasznált Janchili márka létre
hozója, a könnyű vörös bort szervírozó Werner Mihály pedig pincészete 
vezetőjeként ismertette saját vállalkozását. A gyöngyöző nedűvel a 
Vizin BalázsMakk Norbert páros koccintott is, majd – immár könnyed 
hangulatban – dalra fakadt, egyedi stílusban tolmácsolva azt a bizo
nyos, bevezetőben említett Omega dalt.
A betoppanó Kóbor János felidézte a szerzemény megszületésének 
különleges körülményeit, majd gyermekkoráról mesélt. Amikor is az 
óvodai, majd iskolai szünetekben rendszeresen látogatta Bátaszéken 
élő nagyszüleit. Majd Vizin Balázstól átvéve, magára öltött egy  
Gasztro Megye feliratú kötényt. Jóllehet szívesen kivette volna részét 
az ételkészítésből, ezt az éppen lezáruló munka miatt már nem te
hette meg. Viszont örömmel koccintott vendéglátóival. Bár annak ide
jén Bátaszéken, egyegy kiadós ebéd után mindig megkóstolhatta a 
nagyapai Weingarten, azaz szőlőskert – bőséges szódavízzel felöntött 
– ujjnyi borát, ő maga, mint azt elárulta, soha nem vált nagy bor ra
jongóvá.
A záró képsorokban pedig a terített asztalon a krumpli pürével, papri
ka mártással tálalt Kis Dófi Sertésnyárs tárult a nézők elé. Mint olyan, 
újabb helyi érték, mely nemcsak megtekinthető, hanem ínycsiklandozó, 
ízletes mivoltának köszönhetően jó étvággyal el is fogyasztható.

...És akkor megjelent Kóbor János

Hárman a konyhában. Vizin Balázs, Makk Norbert és Kóbor János


