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Beszámoló, mely erősítette
a cselekvő együttműködést

BÁTAAPÁTI  A hó eleji TETT ülés folytatásának is nevezhető az a 
telephelyi beszámoló, melyet június 9-én Bátaapátiban, az Appo-
nyi Kúria udvarán a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás pol-
gármesterei hallhattak. Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, 
Mőcsény, Ófalu és Véménd vezetőinek dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. 
ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást az elmúlt időszakban 
végzett tevékenységről. Egyes témakörökről Nős Bálint, az RHK Kft. 
stratégiai és műszaki igazgatója, valamint Faragó László, az RHK 
Kft. üzemeltetési igazgatója osztott meg tudnivalókat.
A találkozón hangsúlyosan esett szó a Püspökszilágy és Kisnémedi 
határán elhelyezkedő tárolóból a bátaapáti tárolóba szállítandó, kis 
és közepes aktivitású radioaktív hulladékról. Mint elhangzott az NRHT 
környezetvédelmi engedélye már lehetővé teszi négyezer-egyszáz 
darab, egyenként kétszáz literes hordóba tömörített szilárd hulladék 
transzportját a tárolóba. Mindezen folyamatok elindításához azon-
ban még egyéb kérelmeket is el kell fogadnia a hatóságnak. Ez a 
mennyiség természetesen nem egyik napról a másikra érkezne, ha-
nem adott esetben éveken – sőt, akár évtizedeken – át tartana az 
áthelyezés. Az is egyértelmű, hogy ez a tevékenység csakis a legma-
gasabb biztonsági szempontok mellett hajtható végre. Ezzel együtt 
is, mindent összegezve, valamennyi jelenlévő egyetértett azzal, hogy 
a szakmai-technikai kérdéseket tekintve a beszámoló hasznos volt, 
tovább erősítette azt az eredményes együttműködést, mely fémjelzi 
az RHK Kft. és a TETT kapcso latát.
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere hozzászólásában meg-
jegyezte: amennyiben a bátaapáti tároló többletfeladatot lát el 

– úgy érzi, hogy a Püspökszilágy és Kisnémedi határán elhelyezkedő  
tárolóból a bátaapáti tárolóba szállítással ez a helyzet áll elő –, 

akkor szükségesnek látná további támogatás biztosítását a TETT 
számára. Ugyanennek a javaslatnak a megvalósítását szorgalmazta, 
gyakorlatilag valamennyi TETT-es polgármester támogatását bírva, 
Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere, egyúttal a társulás elnöke. 
Az egzakt válasz nem először hangzott el: ebben az ügyben nem az 
RHK Kft. illetékes. A lehetőségek határainak, a korlátoknak figyelem-
be vételével lapunknak mind dr. Bozsolik Róbert, mind Krachun Szilárd 
úgy fogalmazott, hogy többlettámogatás ügyben, hatáskör híján az 
RHK Kft. valóban nem biztosíthat megoldást. Így azon kérésüket fe-
jezték ki, hogy a TETT-es álláspontot a cég felsőbb szinteken, mint egy 
közvetítő szerepet vállalva, a döntéshozók számára is tolmácsolja.

Nős Bálint (balról), dr. Kereki Ferenc és Tillmann Péter, Feked polgármestere, a TETT alelnöke
Fotók: Mártonfai Dénes

A találkozó résztvevői, azaz a TETT-es települések polgármesterei  
és az RHK Kft. szakemberei
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FEKED Immár negyedik éve, hogy Feked  
vendégházát egy héten keresztül betöl ti  
a gyermekzsivaj. Így történt ez most is,  
a faluban élő, valamint a lakók leszár-
ma   zottjaiból álló gyermekek nyári tábo-
rá ban. A fiatalok egy kellemes hetet 
töl töttek el együtt. A július elején zárult 
tábor szervezői ezúttal is Feked alpol gár-
mestere, Peck Tibor, valamint felesége, 
Peck Réka voltak.
A tábor egyik legfőbb célja, hogy azok a  
gyermekek, akik rendelkeznek fekedi fel-
me nőkkel, lakóhelyüktől függetlenül talál-
koz zanak, megismerjék egymást, a falut, 
valamint annak környékét. Az idei évben 
körülbelül harminc gyermek gyűlt össze a  
táborban, a fekediek mellett Pécsről, Göd-
ről és Budapestről is érkezett részt ve vő.  
A magas létszám a tavalyi évek sikerei mel-
lett annak is köszönhető, hogy a falu pá lyá -
zati úton támogatást szerzett a tábor meg-
szervezésére, így a gyermekek minimá lis  
ön rész megfizetésével vehettek részt rajta.
A tábor minden évben valamilyen temati-
ka köré épül, három éve a német nyelv és 
szokások, két éve a foglalkozások, tavaly 
a gasztronómia volt a középpontban. Idén 
a túrázás volt a fő tematika. A gyermekek 
minden nap gyalog mentek el egy környék-
beli településre. Megtekintették Véméndet, 
Cikót, megkóstolták a geresdlaki gőzgom-
bócot, sőt, egy éjszakát Ófaluban töltöttek 
el sátrakban. Annak ellenére, hogy a leg-
fiatalabb táborozó hat éves volt, nagyon 
jól viselték a hosszú gyaloglásokat is (ezt 
tapasztalatból mondom, ugyanis – mivel 
anyai ágon a felmenőim fekediek – magam 
is részt vettem felnőtt kísérőként a tábor-
ban). A hosszú séták után pedig az éjszakai 
alvás is könnyebben ment.
  Természetesen a program nem merült ki 

a kirándulásokban, a gyerekek részt ve-
hettek állatsimogatáson, betekintést 
nyerhettek a pacskerkészítés, a méhészet 
és a gyertyaöntés rejtelmeibe, ezenkívül 
megtekinthették a falu templomának 
készülő, új freskóját. Az utolsó napon pedig 
egy akadályversenyen adhattak számot 
arról, hogy mit tanultak az idei évben, majd 
egy tábortűzzel zártuk a hetet. Nem ma-
radt el továbbá a már hagyományosnak 
nevezhető táborzáró faültetés sem, ezúttal 
egy tulipánfa került a fekedi parkba.
Összességében kijelenthető, hogy a nyári 
tábor remekül sikerült, a különböző helyről 
érkező és eltérő életkorú gyermekek jól 
megértették egymást, és mindenki reme-
kül érezte magát, a kísérőknek pedig kife-
jezetten örömteli volt egy ilyen érdeklődő 
és együttműködő csapattal együtt dolgo-
zni. Így ezek után nem tudok mást mondani, 
mint, hogy remélhetőleg találkozunk jövőre 
ugyanitt ugyanekkor!

MÓRÁGY Jelen sorok megjelenésekor már 
a befejezettek közé tartozik Mórágyon az 
a több mozzanatból álló beruházás, mely 
a nyár elején kezdődött el a község teme-
tőjében. 

Glöckner Henrik polgármester elmondta, 
hogy az egyik ilyen munkafázisnak megfe-
lelően a létesítmény kapujától a ravatalozóig 
tartó, mintegy hatvan méteres útszakasz zú-
zott köves burkolatot kapott. Ennek hiánya  
miatt korábban, a rossz időjárás, eső, hó ese -
tén nehézkes volt a közlekedés. Ez a gond 
im már a múlté. Ugyancsak jelentősen segíti 
a megközelítést a szintén most kialakított 
térköves járda az urnasír parcella előtt. 
A Magyar Falu Programra a helyi református 
egyház pályázott sikerrel, ennek köszönhető 
az a mintegy ötmillió forint, mely lehetővé 
tette a temető rendezését.

A munka kezdetekor markológép végezte 
a földmunkát

Fotó: Makovics Kornél

A táborlakók által elültetett tulipánfa
Fotó: Szabó András

BÁTASZÉK Megtelt a Piac tér Bátaszéken ahol július 3-án a város 
napját ünnepelték. A rendezvény legizgalmasabb része a Legjobb 
Bátaszéki Gulyás címért folyó verseny volt. 
Hét csapat nevezett, közülük az első helyezett a Nyald meg a kanalam 
nevet viselő, tizenkét fiatalból álló társaság lett. A három főből álló 
zsűri – dr. Bozsolik Róbert, Németh Nándor és Pásthi Mónika – este 
hat óra után pontozással döntötte el a versenyt.
A második helyet a Legjobb utcai csapat nevű, több mint húsz fős 
társaság, a harmadik helyet pedig a Cikádor főnix több mint harminc 
önkéntes tűzoltóból álló csapata nyerte el. Mindhárom helyezett 
arany fakanalat, egy Bátaszék címerével díszített kötényt és egy-egy 
palack bort kapott.
A piactéren a gyerekekre is gondoltak a szervezők, így volt ugra-
bugra, kirakodók, szórakoztató programok. Fellépett a HuMen Brass 
Band, valamint a Barbária. Este kilenc óra után kezdődött a diszkó a 
művelődési házban és annak udvarán. A hangulat felhőtlen volt, min-
denki élvezte, hogy együtt ünnepelhet.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester (bal oldalon) adta át  
az arany fakanalakat a győztes csapatok képviselőinek

Fotók: Ócsai Krisztina

Az első helyezettek kiváló babgulyással főztek le mindenkit

Arany fakanalat kaptak 
a legjobb főzőmesterek 

a város napján

Temető,  
rendbe tett  

úttal és járdával

Túráztak és fát is ültettek  
a táborlakók
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PAKS Az engedélyezési szakaszból rövi-
desen létesítési ciklusba lép a Paks II. be-
ru házás. Ezzel együtt megkezdődik a fel-
ké szülés az üzemeltetésre. Az üzemeltetői  
személyzet kiválasztásával, képzésével 
kap csolatos munka keretében zajlik a kép-
zést végző instruktorok kiválasztása is  
– vázolta Mittler István, a Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója.
A Paks II. Zrt. 2022. őszi belépéssel az új blok-
kok üzemeltető személyzetéhez kapcsolódó 
képzési és felkészítési feladatok ellátására új 
kollégákat keres.
A társaság 2020 júniusában nyújtotta be a  
létesítési engedély iránti kérelmet a ható ság-
hoz. Az Országos Atomenergia Hivatalnak a 
bírálatra 12 hónap áll rendelkezésére, amit  
a vonatkozó szabályokkal összhangban há-
rom hónappal meghosszabbított, így ez év 
szeptemberében kaphatja meg a projekt a 
létesítési engedélyt. 
– Mérföldkő lesz ez a beruházás történetében, 
hiszen az új blokkok létesítésének sza kaszába 
lépünk. Ezzel együtt már az üzemel tetésre 
való felkészülést is megkezdjük– fo  g al mazott 
Mittler István.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója 
megjegyezte, a szakmán kívüliek számára 
meg lepő lehet, hogy már az engedélyezés 
fázisában zajlik az üzemeltetői személyzet 
kiválasztásával, képzésével kapcsolatos mun-
ka. Ám, mint mondta, ez hosszú folyamat,  
időben el kell kezdeni, annak érdekében, hogy 
a személyzet minden tagja a helyén legyen 
az indítás pillanatában.
Az új blokkokat több száz fős üzemeltetői 
személyzet fogja működtetni. Számukra a  
gya korlati képzést az orosz fővállalkozó szak-
emberei tartják, az elméleti képzést pedig 
szakterület-instruktorok. Ezeknek az instruk-
toroknak a képzését már a létesítési szakasz 
elején meg kell kezdeni. Ennek érdekében  

2022-2023 folyamán több tucat szakterület- 
instruktor felvételét tervezi a Paks II. Zrt.
– Az ő feladatuk lesz majd a technológiai 
személyzet, azaz az üzemeltetők, műszaki 
tá   mogatók, karbantartók felkészítése, „be
ta  nítása”. Míg ők az elméleti képzéseket 
tar t ják, addig a gyakorlati képzést orosz 
szak emberek irányítják majd – részletezte 
Mittler István. Elmondta, hogy mivel a leendő 
instruktorokra több hónapos tanulás vár, már 
most várják a jelentkezőket.
Az instruktorok a nukleáris és szakmai alap-
ismereteket a két társaság közötti együtt-
működés jóvoltából a Paksi Atomerőműben 
szerezhetik meg, ez maximum 18 hónapig 
tart. Ezt követően Oroszországban, a Paks II.  

Atomerőmű referenciablokkján sajátítják el 
az új VVER-1200 blokkokkal kapcsolatos is-
mereteket munkakörtől függően 6-10 hónap 
alatt.
– Már most várjuk mindazok jelentkezését, 
akik szívesen képezik magukat akár kül föl
dön is, akik úgy gondolják, jó érzékük van 
ahhoz, hogy tudásukat másoknak átadják 
– emelte ki a kommunikációs igazgató. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy tájékozódni és 
jelentkezni a paks2.hu karrieroldalán lehet.  
– A beérkezett pályázati anyagokat folya
matosan értékeljük, a jelentkezőkkel 2021 
szep temberétől vesszük fel a kapcsolatot,  
ekkor kezdődik a leendő instruktorok kivá
lasztása – tette hozzá Mittler István. 

2021. június

Instruktorok képzése kezdődik  
a Paks II. projektben

Az engedélyezés fázisában zajlik az üzemeltetői személyzet kiválasztásával,  
képzésével kapcsolatos munka

Fotó: Rosenergoatom

BÁTASZÉK Befejeződött a főutcán, a Bezerédj és Kövesdi utcákat 
összekötő járdaszakasz felújítása. A beruházás műszaki átadása má-
jus végén történt meg.
A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. ha táridő előtt, és a szerződésben  
vállalt, megfelelő minőségben adta át az elkészült járdaszakaszt a mű-
szaki ellenőrzés során. A kö zel 200 m hosszan megújult járdaszakasz 
pályázati és önkormányzati forrásból, közel 26 millió forintból valósult meg.
Bátaszék Város Önkormányzatának régi a  dós  sága volt már ez a beru há-
zás, így végre az érintett lakók és a gyermekorvosi-rendelőbe érkezők is 
aka dálymentesen és balesetmentesen tudnak közlekedni a jövőben. A 
járda szakasz térkő burkolatot kapott és a járda mentén fákat is ültettek, 
ami az utcaképet is barátságosabbá tette.
Dr. Bozsolik Róbert polgármester külön meg köszönte a városlakók tü-
relmét, hogy a közel két hónapig tartó munkálatok során fegyelmezetten 
és együttműködően vették tudomásul az építkezés során kialakult köz le-
kedési nehézségeket.
Az önkormányzat tervezi – a remények szerint sikeres pályázatoknak 
köszönhetően is – további járdaszakaszok felújítását.

A térkővel burkolt bátaszéki járdaszakasz

Megújult járdaszakasznak örülhetnek a városlakók
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TETT TELEPÜLÉSEK Ha nagyon belegondolunk, igazán nem szá-
mot tevően hosszú azoknak a fizikai jelenségeknek a sora, ame-
lyekkel az ember (és itt most a nagy átlagra gondoljunk) érzelmi 
viszonyt alakít ki és ápol. A radioaktivitás és a hozzá társítható fo-
galmak ilyenek mégis. Rengetegszer főcímszereplői a médiumok-
nak, a hírek félelmet keltő résztvevői ők: a hozzájuk kapcsolható 
érzések jellemzően negatívak. Az emberek nagy részének egészen 
egyszerűen nincsen tudása arról, hogy a radioaktivitás főként ter-
mészetes eredetű, hogy a környezetben mindenütt, még az emberi 
testben is jelen van.
A tudomány ezen ágát ismerők tudják, hogy ezek a szorongással 
vegyes elutasítások túlzók, és az esetek nagy részében ismeretbeli  
hiányosságok, valamint a radioaktivitás láthatatlan mivolta okolha-
tók értük. Ezért is tartja fontosnak az RHK Kft., hogy minél szélesebb 
körben megmutassa munkáját, és az általa birtokolt tudást – kiiktat-
va a szakzsargont – megismertesse a hétköznapi emberekkel.
A legnagyobb segítséget e téren azok az ellenőrzési és információs 
célú önkormányzati társulások jelentik, amelyek három már működő 
tároló és egy kutatás helyszín köré csoportosulnak, betöltve a híd 
jótékony szerepét a szakma és a lakosság között. Ők azok, akik a két 
partot oly’ módon kapcsolják össze, hogy az mindenki számára meg-
nyugtató, hiszen a laikus közönségnek is érthető ismereteket köz-
vetítenek: fizikai folyamatokat, alapelveket és alkalmazási területeket 
bemutatva.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás 
1992-ben alakult meg elsőként a Magyarországon található négy 
társulás közül, és 16 tagtelepülést foglal magába a Duna két olda-
lán, lakosságszáma megközelíti a 60.000 főt. A TEIT kiadványait min-
den érintett háztartás ismeri, és a social media felületeit is remekül 
használja az információ továbbítására. Ellenőrző Bizottságának 
működtetése, a térségi létesítmények: a paksi atomerőmű és a KKÁT 
biztonságos működtetésének naprakész bemutatása mellett a tag-
települések fejlesztése a feladata. „Az újítások, korszerűsítések által a 
lakosság komfortérzetének növelése, valamint a közszolgáltatások
hoz való könnyebb, gyorsabb hozzáférés biztosítása kiemelten fon
tos kötelezettségünk. Egy ilyen volumenű társulás elnökének lenni 
a polgármesteri tisztség betöltése mellett nagy felelősséggel járó 
feladat, de egyben igen megtisztelő is. Meg kell felelni a település la
kossági igényeinek, és emellett a társulási tagtelepülések vezetőinek 
is. Törekszem a jó kapcsolat kialakítására a nukleáris cégek vezetői
vel, így az RHK Kft. vezetésével is, szem előtt tartva, hogy társulásunk 
létjogosultsága első sorban e létesítmények ellenőrzése miatt van” 
– ismertette Filvig Géza elnök, Kalocsa polgármestere.
A lakossági ellenőrök nem mások, mint akik segítenek a bizalomépítés-
ben úgy, hogy a tevékenységük során tapasztaltakat, az általuk meg-
ismert és megértett folyamatokat, pozitív benyomásaikat hírül viszik  
a lakosság körében. Mivel a társadalom majd’ minden szegmense 
képviselve van általuk, így ki-ki megtalálja a számára legmegfele-
lőbbet, a hozzá legközelebb állót, akitől az információt elfogadja. 
Munkájuk hasznossága felbecsülhetetlen.
A Nyugat-Mecsekben folyó kutatások környékén élőket a Nyugat- 
Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás tájékoztatja. „Az 1996ban alakult, és jelen
leg 11 tagtelepüléssel büszkélkedő egyesülés mintegy 6.000 em
bert ér el, ez bővül a Társulásban nem érintett, környező települések 
önkormányzatainak nyújtott ismeretszolgáltatással. Polgármester
társaimmal, munkatársaimmal végzett közös munkánk – úgy hiszem 
– sokat tesz hozzá a radioaktívhulladékkezelés társadalmi megis
meréséhez, elfogadásához, melyet a térség közvéleménykutatási 
eredményei is igazolnak. Az egyre sokasodó és nehezedő feladatok 
megoldásához erőt ad az a tény, hogy egy nagy nemzeti program 
végrehajtásának részesei lehetünk, illetőleg a lakosság érdekvédelme 
még az, amely az inspirációt nyújtja. Megtisztelő számomra, hogy e 

közösség vezetője lehetek, és köszönettel tartozom a töretlen bi
zalomért” – mondta Kovács Győző, elnök, Boda polgármestere.
Bizalom. E fogalom – ha úgy tetszik attitűd – az, amely nélkül nem 
lenne ilyen gördülékeny és sikeres az informálás folyamata, hiszen 
általa hisznek a résztvevők abban, hogy az elvártnak megfelelő, és 
számukra teljességgel érthető megnyilvánulásokkal találkoznak a 
másik részéről. Ez egy olyan erőteljes alapot ad a közös munkához, 
amelyen a felek stabilan állnak egymás mellett, vállvetve.
A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás a Bátaapátiban működő 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló környezetében élő 8 településnyi 
lakosság érdekeinek képviselője, szóvivője. „Nagyságrendileg 11.000 
azok száma, akik a TETT tagtelepülésein élnek. Az ő véleményük 
dön téshozókhoz való eljuttatása a legfontosabb számunkra, mely 
küldetés komplikált feladatokkal teli. Nap nap után saját bőrünkön 
érezzük a kistelepülések megpróbáltatásait, és az Mötvnek (Magyar

ország helyi önkormányzatairól 
szóló törvénynek – a szerk.) való  
megfelelés mellett, a KNPA ke ze
lő szerve által előírt elszá mo  lá si  
rendszer is tarkít az éle tün  kön.  
Igyekszünk egymást se gí teni és 
ösz tönözni is egyben. A Tár su
lás jelentőségét egyértelműen 
a közös képviseletben látom, 
hiszen a közösségi lét, az egy
máshoz tartozás számtalan 
előn nyel jár, erőnk másokkal 
együtt megsokszorozódik” – mu-
ta tott rá Krachun Szilárd, a TETT 
elnöke, Bátaapáti polgármes-
tere.

Az említett tagtelepüléseken kevés az olyan program, amely valami-
lyen módon ne kapcsolódna a térségben működő Társuláshoz, az 
RHK Kft.-hez vagy a radioaktívhulladék-kezeléshez és az ezekhez 
kapcsolódó tájékoztatáshoz. Az itt élők együtt tudnak élni a tárolók-
kal, a kutatással. A kapcsolat – a visszajelzések szerint – zavartalan  
és kiegyensúlyozott, mely nagyban köszönhető a hiteles és fele lős-
ségteljes információáramlásnak. Ismerik, értik a folyamatokat, és ha 
kérdés merül fel, tudják kihez, kikhez fordulhatnak bízva az érthető és 
kielégítő válaszban.
A Kisnémedi és Püspökszilágy közigazgatási határán működő Ra-
dioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló környezetében élők tájé-
koz tatásáért, a település fejlesztési feladatok ellátásáért a 10 tag-
települést összefogó Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás a felelős. 
Az 1998 óta töretlenül és elkötelezetten informáló szövetség a 
térségben ismert és elismert munkát végez. Az ITET elnöke Edelman 
György, Kisnémedi Község polgármestere. A tagtelepülések összla-
kosságszáma mintegy 19. 000 fő, de a kommunikációs eszközökön 
keresztül ennél sokkal szélesebb kör érhető el. Rendszeresek a pol-
gármesteri tájékoztatók, lakossági fórumok, így a kapcsolattar tás  
az adott tagtelepülések lakosságával biztosított. Az ITET – a tag-
önkormányzatain kívül eső oktatási intézmények esetében is – a 
tanintézményekkel történő immár 17 éves múltra visszatekintő 
együttműködéssel párhuzamosan, különösen nagy hangsúlyt fektet 
a jövő generációjával történő kapcsolattartásra, a diákok és rajtuk 
keresztül a szülők és pedagógusok tájékoztatására. 
„Előbb voltam társulási elnök, mint polgármester”  emelte ki Edelman  
György elnök.  „Társulásunk a leghitelesebb információ forrás és a 
legerősebb érdekképviselet, hiszen mi magunk is (polgármesterek,  
önkormányzati képviselők, jegyzők, lakossági ellenőrző csoport tag
jai, stb.) itt élünk a családjainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal. Nem 
csupán a bizalom elnyerésében, hanem annak folyamatos fenntar
tásában az első lépésektől kezdve oroszlánrészt vállaltunk, ennek 

A bizalom hídja összeköti  
a tagtelepüléseket

Krachun Szilárd
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ÓFALU Megédesítette a helybeliek életét legutóbbi, egészség tá-
mogató kezdeményezésével az Ófaluért Alapítvány. 
A szerveződés tevékenységéről már korábban is beszámoltunk, 
tavasz szal például saját erőből két fedett paddal gyarapította a 
települést. Most, azaz június végén édes és zamatos görögdinnyével 
kedveskedett a lakóknak. Természetesen ez alkalommal is ingyen és 
bérmentve. Az akció – bizonyítja ezt a legnagyobb közösségi portálon 
megjelent számos köszönet – átütő sikert aratott.
Hogyan került a dinnye az asztalra? A kérdésre Hufnágel Ádám, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke – egyúttal a település alpolgármes-
tere – ez alkalommal is mondhatni magától értetődő választ adott.
– Sokan – főleg az idősebb korosztály tagjai – különböző okok mi
att nem tudnak dinnyét vásárolni – kezdte Hufnágel Ádám. – Pedig 
ebben a nagy hőségben, ez a lédús gyümölcs, főleg behűtve, 
kiváló szomjoltó. Ezért alapítványunk, egy újabb sikeres pályázat 
birtokában úgy döntött, hogy megvendégel minden családot Ófa
luban. Az ötlet gazdája és szervezője BiróBiszak Tímea volt.
Egy környékbeli vállalkozó mintegy száz darab dinnyével állított be a 
településre. Ebből a mennyiségből egy-egy családra tizenöt-tizenöt 
kilogramm jutott. Senki sem maradt ki a sorból, az egyedülállók öt-

hat kilogrammos fél dinnyéket kaptak. Azok sem rövidültek meg, akik 
ezen a napon netalán nem tartózkodtak otthon. Ők később a helyi 
konyhán vehették át az ott tárolt gyümölcsöket. 

Gyenis Dorka, Hufnágel Klaudia és Ruppert Gábor is örömmel  
fogadta az ízletes dinnyét
Fotó: Biró-Biszak Tímea

Így került a dinnye az asztalra

köszönhetően a tagönkormányzatok és a helyi lakosok a kezdetek
től fogva a folyamat részesei, ismerői. Az ITET és ezen belül a tag
önkormányzatok részt vállalnak egy kiemelt fontosságú nemzeti 
feladatban, támogatóan együttműködnek a radioaktív hulladékok 
magyarországi feldolgozásának és elhelyezésének megoldásában, 
teszik ezt azért, mert bíznak abban, hogy a jelenlegi és a majdani 
létesítmények biztonságos üzemeltetése garantált” – hangsúlyozta 
Edelman György. 
„Az RHK Kft. kommunikációjáért felelek. A mindennapi feladataim 
között szerepel a Társulások elnökeivel, illetve a tagtelepülések 

vezetőivel való kapcsolattar
tás, együttműködés. Ahogy azt  
Ferenc pápa mondja: ’Az em
berek közötti különbségek nem 
veszélyt, hanem gazdagságot 
je lentenek’. A csapat sokszí nű
sé ge tehát nagy segítség ne kem,  
hiszen egyegy stratégia ösz
sze állításakor az egyes városok,  
falvak első emberei által biztos  
képet kapok egyrészt az ő, 
más  részt a lakosság ismeretei, 
benyomásai tekintetében, te
hát számos nézőpontot ismerek 

meg viszonylag rövid idő alatt. Igyekszem mindig ráhangolódni a kom
munikációs partnereim érzéseire, figyelembe venni szükségleteiket, 
elfogadni nézőpontjaikat, megérteni gondolkodásmódjukat, persze 
még így is folytatunk néha szakmai vitákat. Ennek ellenére vagy 
inkább ezzel együtt, szeretek velük – a karakán, az általuk képvi
seltek érdekeiért mindvégig kitartó, elveikben megingathatatlan 
emberekkel – együtt dolgozni és őszintén remélem, hogy még sok
sok évet együtt tölthetünk ezen a területen. Köszönöm mindannyi
uknak a fáradhatatlan munkát!” – foglalta össze Honti Gabriella, az 
RHK Kft. kommunikációs önálló osztályának vezetője.

Honti Gabriella

FEKED Évek óta zajlik a fekedi római kato-
likus templom szépítése. Jelenleg a szentély 
festménye teljesedik ki, Mészáros György  
festőművész ihletett ecsetvonásainak kö-
szönhetően. 
– Önerőből, adományokból, egyesületi for
rásokból fedezzük a költségeket – közölte 
Tillmann Péter polgármester. – Az eredmény 
már egészen jól látható. Szerettük volna ezt  
a munkát bemutatni püspök úrnak, úgy, 
hogy elmegyünk a dokumentációval és a 
művésszel együtt Pécsre. Ám azt a választ 
kaptuk, hogy ne fáradjunk, püspök úr láto
gat Fekedre.
Ez így is történt, Felföldi László hamarosan a 
településre érkezett. Megnézte a templomot, 
megismerkedett a művészi koncepció val, ami 

láthatóan elnyerte tetszését. Vendéglátói 
bemutatták neki a községet is, benne azt 
az egykori plébánia épületet, melyet az ön-
kormányzat tavaly megvásárolt az egy-
házmegyétől. Az épületben immár falusi 
vendéglátó hely működik, három jól felszerelt 
apartmannal. 
Felföldi László elfogadta a vacsora meghívást 
is. A kultúrházban, fehér asztal mellett esz-
mecsere zajlott például a pályázati téren 
megvalósítható együttműködésről.
– Feked az elmúlt évszázadban hat papot 
adott az egyházmegyének – húzta alá a 
polgármester. – Egyikük mellszobra a temp
lom mellett van. Ugyancsak volt fekedi szü
letésű a szerzetes nővérek között. A falu 
mindig is mélyen vallásos volt, igyekszünk mi 

is eleink példáját követni. Püspök úr nálunk 
meggyőződhetett arról, hogy a templom 
nemcsak a település, hanem az itt élő em
berek szíve közepében is van.

Felföldi László (bal oldalon) a fekedi templomban

A pécsi megyéspüspök megtekintette a szépülő templomot
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PAKS Sokszor bebizonyosodik, hogy érdemes nyitott szemmel járni, 
és figyelni a világban fellelhető jelenségeket. Ennek elősegítésére 
saját Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján is számos tu-
dományos színezetű, de könnyen érthető tartalmat oszt meg az 
Atom energetikai Múzeum (AEM). Az ÉSZbox sikere után új kincs-
kereső kalandok kidolgozásába kezdett a múzeum csapata, hiszen 
a visszajelzések alapján a tudományos ismeretterjesztés egy 
olyan típusává nőtték ki magukat a különböző interaktív játékok, 
amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveznek.
Így született meg a legújabb attrakció, a Nyitott szemmel járj 2.0.  
A Paks FM-mel együttműködve a tavalyi kulacskeresés után idén 
óriás kirakódarabkákat kellett fellelnie a játékosoknak, ha részei 
akar  tak lenni az egésznek. A rádióval közös játék annak a májusi prog-
ramsorozatnak a részeként debütált, amelyet gyermeknap alkal-
mából szervezett a múzeum mind online, mind helyszíni programokkal 
színezve.
A helyszíni, Nyitott szemmel járj 2.0 versenyen részt vevő játékosoknak 
az Erzsébet Nagy Szálloda kávézója előtti mágnestáblán kellett elhe-
lyezni a kirakódarabokat – amelyek egy-egy múzeumos hátizsákban 
lapultak Paks legkülönfélébb pontjain, a legváratlanabb időpontok-
ban tizenkét napon át, május 17–28. között. Az esemény csúcspont-
ját a gyermeknapi fődíj kisorsolása jelentette, ahol értékes családi 
ajándékcsomagot nyerhettek azok a játékosok, akik a mágnestábla 
melletti dobozba dobták jelentkezésüket a május 30-ai sorsolásra.
A virtuális térben keddtől péntekig a „Képben vagy?” című játék ga-
rantálja a tudományos ismeretszerzést, hiszen a múzeumos appli-
kációkhoz és YouTube-videókhoz kapcsolódó kérdésekre kell a választ 
keresni május 4 – június 4. között. Az online spartakiád az AEM új  
YouTube-sorozatának is egy népszerűsítési módja, hiszen az öt 
játékhét alatt több alkalommal „A fizika gyerekjáték” című műsorban 
rejlik a válasz a feltett kérdésre.
Az új sorozat– szintén a gyermeknappal kapcsolatosan – arra helye-
zi a hangsúlyt, hogy a leghétköznapibb tárgyak, például a gyerek-
szobában található játékok is, a fizika segítségével „működnek”, és ha 
nyitott szemmel járunk, fel is fedezhetjük a mikéntjét.

Érdemes követni az AEM hivatalos Facebook-oldalát és YouTube-csa-
tornáját, hiszen programok egész sora van készülőben – nem csak 
online formában, amelyekről a közösségi médiaplatformokon minden 
érdeklődő naprakész információkat kaphat.

Tavaszi élmények 
a múzeummal

Árpi, a Fifikus Fizikus kalauzolja a gyermekeket a sorozatban

A játék révén kiderül, hogy hol él kedvenc kis ürgénk

CIKÓ Teljes, új és korszerű vértezetben áll a látogatók rendel-
kezésére a megújult cikói művelődési ház. Az utolsó simításokat 
követően az épületét felavatása, ünnepélyes átadása június 
közepén zajlott le. A projektet egy korábbi, 2019-es nyertes pá-
lyázat mentén valósíthatta meg az önkormányzat.
– Ez a beruházás kiemelkedően fontos Cikó életében – hangsúlyozta  
köszöntő beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. – Illeszkedik abba  
a közel 38 milliárd forintos fejlesztési keretbe, ami a Terület és Te le
pülésfejlesztési Operatív Program forrásaként érkezett a megyébe. 
Az államtitkár szavait követően a település polgármestere, Molnár 
Józsefné fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik nélkül nem készült 
volna el a beruházás. 
– Az öröm mindannyiunké, hiszen közös munkával, együtt vittük 
véghez ezt, a falu életében rendkívül fontos fejlesztést – húzta alá a 
polgármester. – Az újonnan elkészült művelődési ház méltó helyszínt 
biztosít majd a településen zajló események megrendezésére és egy 
olyan közösségi teret biztosít, ahova szívesen ellátogatnak a helyiek. 
A több mint 55 millió forintos beruházásnak köszönhetően megvaló-
sult a homlokzati falak és a padlásfödém szigetelése, valamint a 
régi nyílászárók cseréje. Napelemes rendszert telepítettek, korszerű 
központi fűtési rendszerrel, mozgáskorlátozott mosdót és feljárót 
alakítottak ki. Jelentősen csökkentették az intézmény károsanyag 
kibocsátását, valamint az energetikai korszerűsítés következtében 

közel kétmillió forinttal csökkenthetik az épület éves fenntartási költ-
ségeit.
Molnár Józsefné lapunknak azt is elmondta, hogy a létesítmény létre-
jöttét, az új köntös és tartalom kialakítását a mintegy hétmillió forin-
tot kitevő TETT támogatás is segítette.  

Nemzetiszín szalaggal a művelődési ház előtt. Bíró Sándor, Orbán Attila, 
Molnár Józsefné, Potápi Árpád János és Zsalakóné Studer Krisztina 

Megújult művelődési ház nyitotta kapuját
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MÓRÁGY Szabadtéri színpad emelkedik 
Mórágyon az egykori kőbánya területén. 
A beruházással egy régi terv végére került 
pont. Három évvel ezelőtti az a hír, mely 
szerint a község önkormányzata megkap-
ta a színpadra vonatkozó, elsőfokú építési 
engedélyt. A munka tavaly kezdődött meg 
és idén tavasszal fejeződött be.

– TETTes támogatásból, valamint saját for
rásból, összesen mintegy tizenhétmillió forint 
ráfordítással zajlott le a kivitelezés – adott  
tájékoztatást Glöckner Henrik, Mórágy pol-
gár mestere. – Korszerű létesítménnyel gya
ra podtunk, mely ebben az amúgy is külön
leges környezetben további látványosságot 
jelent.

Az átellenes oldalon található épületben már 
korábban elkészült a mellékhelyiségeket is 
tartalmazó, kulturált körülményeket biztosító 
vizesblokk. Még nem készültünk el mindennel. 
Az utómunkálatokhoz tartozik a parkosítás, 
a sövénytelepítés, a faültetés. Két terasz ki-
alakítása is hátravan.
Üröm az örömben, hogy a már erre a hely-
színre tervezett falunap a járvány utórezgé-
sei miatt elmarad. Idén egyéb programok 
megtartása is erősen kérdéses. A jövő esz-
tendőtől kezdve azonban a polgármester 
reményei és számításai szerint évente lega-
lább három-négy nagyobb rendezvénynek 
ad helyszínt a szabadtéri színpad. Méghozzá 
olyanoknak, melyek nemcsak Mórágy, hanem 
a megye más településeinek közönségét is 
idevonzzák. A község ennek is köszönhetően 
még erőteljesebben lehet majd jelen az 
ország szabadidős–turisztikai térképén.
Glöckner Henrik ez alkalommal sem mulasz-
totta el hangsúlyozni, hogy a szabadtéri 
szín pad a település büszkeségének számító 
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes próba és fellépési lehetőségeit is kitá gítja.  
Sőt, a létesítmény elsősorban és hang súlyo-
san a csapat érdekében épült meg.
– A múlt hét pénteki napján ki is próbáltuk 
a színpadot – mondta el lapunknak Donáth 
Csaba, a csoport vezetője. – Örömmel éltünk 
és élünk ezzel a lehetőséggel. Miután áram 
és világítás is van a helyszínen, az esti órák
ban is gyakorolhatunk. Szeptemberre terve
zünk egy szakmai napot, melyre más tánc
csoportokat is meghívunk. Ha az időjárás 
is úgy akarja, akkor az említett hónapban 
megtarthatjuk első itteni, azaz mórágyi sza
badtéri bemutatkozásunkat.

BÁTASZÉK Dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter Marcsek Sándor szekszárdi kapitány-
ságvezető kíséretében fogadta a Bátaszéki 
Rendőrőrs leköszönő, illetve az új, hivatal-
ba lépő őrsparancsnokát. 
Huszonhárom év szolgálat után dr. Vass 
János őrnagy távozott a bátaszéki rendőrőrs 
éléről. Az 1998-tól 2021 tavaszáig a várost 
szolgáló rend őre meghatódva köszönt el a 
bátaszéki rendőrőrsi munkájától, hogy Tolnán  
folytassa karrierjét rendészeti alosztályve-
zetőként.
Az elmúlt több mint két évtizedben számos 
feladattal és nehézséggel kellett megküzde-
nie, de mindig a legjobb tudása szerint igye-
kezett ellátni a feladatait. Éppen ezért nyu-
godt szívvel adta át az általa vezetett őrsöt, 
mert egy jó, összetartó, dolgozni szerető és 
akaró csapatot hagyott hátra. A munkatár-
saival együtt töltött időre jó szívvel gon-
dol, mindenkinek további sok sikert kívánt. 
A hosszú szolgálati idő alatt a jó kollégák 
mellett barátságokat is szerzett, amelyekből 
profitálhatott, és abból sikert kovácsolhatott.
Bátaszék Város Önkormányzatával és veze-

tő  ivel folyamatos és kiváló kapcsolatot ápolt, 
ennek köszönhetően a város a bűnözés 
szempontjából csendes településnek számít. 
A Bátaszéki Polgárőr Egyesülettel végzett  
közös munka is nagyban segítette a jó 
közbiz tonság meglétét. Az intézményekkel, 
egye sületekkel és a lakossággal való part-
neri és támogatói viszonyt igyekezett mindig 
ápolni, és előtérbe helyezni, hogy időben – a 
társaival együtt – ott lehessen, ha baj van.
Dr. Vass János munkája elismeréseként em-
lékplakettet vehetett át a település polgár-
mesterétől, dr. Bozsolik Róberttől.
Az új őrsparancsnok, Zádori László r. őrnagy 
huszonnégy évet szolgált Szekszárdon, tizen-
egy éve vezette a Közrend. O. KMB Alosz tá-
lyát. Saját bevallása szerint ismeretlen vizekre 
evez, de mindenképpen pozitív érzésekkel 
kezd a munkához. Folytatja azt az utat, amit 
az elődje nagyon jól kiépített. Arra törekszik, 
hogy hasonlóan jó kapcsolatot alakítson ki 
a bátaszékiekkel, ahogyan nagyra tartott  
elődje is tette. Az őrsparancsnokság ve ze-
tése új kihívásokat jelent számára, amitől azt 
reméli, hogy lendületet ad a parancsnokság 

életébe. Az elmúlt két hét tapasztalatai 
alap ján nagyon jó csapatot örökölt meg, 
így biztos abban, hogy a munkája hatékony 
lesz. Fontosnak tartja, hogy a polgárőrség-
gel folytatódjon a szoros együttműködés, 
és ennek érdekében már egyeztetéseket is 
folytattak Farkas András polgárőrparancs-
nokkal.
Dr. Bozsolik Róbert polgármester arról biz-
tosítot ta az új őrsparancsnokot, hogy aho-
gyan eddig is, ezentúl is az önkormányzat 
minden segítséget megad ahhoz, hogy 
Báta szék a jövőben is élhető, csendes és biz-
tonságos legyen.

Glöckner Henrik a nemrégiben elkészült szabadtéri színpadnál
Fotó: Makovics Kornél

Zádori László és dr. Vass János.  
Jó csapat áll rendelkezésre 

Színpad a gránitmezőn

Őrsparancsnokváltás a városban,
folytatva  a megkezdett utat
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MŐCSÉNY Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lam  titkára, a térség országgyűlési kép vi-
se lője a Magyar Falu Program (MFP) révén 
beszerzett új, közel 15 millió forintos Mer-
cedes Vito kisbusz kulcsait adta át a közel-
múltban Mőcsényben. 
– Ha a mőcsényiek következő kisbusza 
Lamborghini lesz, akkor bizonyára szívesen 
meg válnak majd a most kapott Mercedestől 
is – kezdte humorral köszöntőjét Potápi 
Árpád János. A völgységiek eddig használt, 
jó állapotban lévő falugondnoki járműve is az 
udvaron parkolt, az a vajdasági Sándoregy-
házára gurul tovább.
– A MFP ezen pályázati része is erősíti  
az együttműködést a magyarlakta tele
pü   lések kel – hangsúlyozta az államtitkár, 
hoz zátéve, hogy a választókerületében is 
több példa volt már erre. Grábóc, Murga,  
Kisvejke – sorolt fel néhányat azon tele-
pülések közül, amelyekkel közösen az or-
szághatáron kívül élő, magyar lakta köz-
ségeket támogathatták a használt, de jó 
állapotban lévő gépjárművekkel. Vé lemé-
nye szerint mindenhol jó célt szolgálnak  
ezek a kisbuszok, hiszen az idősek ellátásá-
tól az óvodások, iskolások szállításán át a 
civil szervezetek utaztatásáig, mindenben 
hasz nos lehet.

Ezt erősítette meg Krachun Elemér is. Mő-
csény polgármestere megköszönte, hogy egy 
újabb értékkel gazdagodhatott a település, 
ami a mindennapos teendők ellátásában 
van a segítségükre. Egyúttal annak is örült, 
hogy a korábbi busz is jó helyre kerül. 
– Köszönjük az anyaországnak a lehetőséget, 
ez már a harmadik jármű, ami a közvetlen 
környezetünkbe érkezik – szólalt fel Rancz 
Károly, Pancsova város korábbi alpolgár-
mestere, a Mőcsénybe érkezett delegációt 
képviselve. Elmondta, hogy Pancsova és  

Sán  doregyháza mellett a Hertelendyfalván 
működő Tamási Áron Székely–Magyar Műve-
lődési Egyesület is örömét leli a felajánlás-
ban. – Őszintén köszönjük az ajándékot! 
Szeretnénk viszonozni a szívélyes fogadta
tást: amint lehetőség nyílik erre, jöjjenek el 
hozzánk. Ahhoz a kis közösséghez, ahol min
den nap magyarul tanítjuk a gyermekeinket,  
és mindent megteszünk szeretett anyanyel
vünk, kultúránk, nemzeti identitásunk meg
őrzése érdekében – emelte ki beszédében 
Rancz Károly.
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Krachun Elemér vette át Potápi Árpád Jánostól a kisbuszt

Vadonatúj kisbusz szolgálja a közösséget

VÉMÉND Tavaly után idén is zárt ajtók mögött tartotta meg a 
Véméndi Német Nemzetiségi Szivárvány Óvoda a TrachtTag-gal  
– a Népviselet Napjával – egybekötött nemzetiségi délelőttjét.
– A múlt évben a karantén ideje alatti ügyeletben nagyon kevesen 
voltunk jelen – mondta Barta Alexandra intézményvezető. – Szeren
csé re most, a pandémia jelentősen enyhülő szorítása okán, rekord 
létszámmal tudtuk megünnepelni ezt a jeles eseményt. Melyen gye
rekek, felnőttek egyaránt szívesen, jó kedvűen, örömmel vesznek részt.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gász Ferencné Marika nyug
díjazott intézményvezető, a szülőket pedig Schenkné Patacsi Kriszti
na, a Szülői Közösség Elnöke képviselte.

Valamennyi gyermek és felnőtt eredeti véméndi Trachtban – népvise-
letben – táncolt, a koreográfiát Szélig Rita nemzetiségi óvodape-
dagógus tanította be. A műsort, Réger Henriett és Réger Edina 
közreműködésének köszönhetően, ez alkalomal is élő zene kísérte.  
A program megszervezéséből, lebonyolításából az intézmény vala-
mennyi dolgozója aktívan kivette a részét, az öltöztetéstől kezdve a 
hajfonásig bezáróan. Barta Tiborné Erzsi néni, a Véméndi Főzőkony-
ha szakácsnője pedig hagyományos sváb sóskiflivel kedveskedett a 
kis csemetéknek.

Kicsik, nagyok színpompás népviseletet öltöttek a TrachTag alkalmából
Fotók: Baracs Dénes

A kis herceg és hercegnője

A TrachtTag alkalmával 
táncra perdült az óvoda


