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Ajándék érkezik a szeretet ünnepére
BÁTASZÉK Országszerte számos település közterületén kigyúltak
a karácsonyi fények. S ahol nem emelkedik lámpafüzérekkel feldíszí
tett fenyőfa, ott más módon, például köztéri betlehemmel, avagy
esténként felfénylő adventi ablakokkal várják a szeretet ünnepét.
Bátaszéken a templom előtti területen csillog esténként a karácsonyfa.
Ez már hagyomány a városban, mint a szépkorúak számára ajándék
csomag készítés is. Ezt a feladatot a Petőfi Sándor Művelődési Ház
munkatársai vállalták magukra. Mint azt Csötönyi László intézményve
zető elmondta, korábban alkalomhoz illő ünnepség keretében vehették
át az érintettek ezeket a csomagokat. Ám most – akárcsak tavaly – a
járvány veszély miatt a sportcsarnokba tervezett rendezvény meg
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Megújult székelykapu emelkedik a településen
CIKÓ Békesség a bejövőnek – Áldás a kimenőnek. Ez a jó kívánság
is olvasható azon a megújult székelykapun, melyet december else
jén ünnepélyesen körülmények közepette vett birtokába a község.
– Amikor tizenegy évvel ezelőtt felavattuk a kaput, örültünk, hiszen
a székelység egyik szimbólumát láttuk benne. Akkor is velünk volt
Potápi Árpád János országgyűlési képviselőnk, aki meg is jegyezte,
hogy jókora kaput állítottunk – de rögtön érkezett a válasz a közön
ség soraiból: „legalább egy szénásszekér is elfér alatta” – emlékezett
vissza Bogos Jeromosné.
A Cikói Hagyományőrző Egyesület elnöke osztotta meg ezt a kedves
epizódot azokkal, akik jelen voltak a megújult székelykapu átadása
és felszentelése alkalmából tartott ünnepségen. Hozzátette, hogy a
felújítás következtében egy kicsit alacsonyabb lett a kapu, de még
így is nagy jelentőséggel bír. Sőt, annak tükrében különösen, hogy ha
a jelképre tekintünk, akkor sok ember példaértékű, önkéntes munká
jának eredményét látjuk. Megköszönte valamennyi támogató, segítő
Bogos Jeromosné, Potápi Árpád János és Molnár Józsefné
önzetlen szerepvállalását.
avatta fel a megújult székelykaput
– Ha abból indulunk ki, hogy a mostani felújítás során el lehetett
Fotó: Makovics Kornél
venni kilencven centimétert a kapu magasságából, akkor tíz év
múlva még mindig le lehet faragni belőle, és akkor is szép lesz. Ezt mindazt az eredményt, amit együtt értünk el a helyi közösségekkel,
már Potápi Árpád János mondta el, reagálva a korábban elhang ne hagyjuk, hogy ezt elvegyék tőlünk”.
zottakra is. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi-dom – Nagy nap ez a számunkra! Legyen ez a kapu továbbra is szim
bóvári térség országgyűlési képviselője megjegyezte: nem emlékszik bóluma településünk vendégszeretetének, jelképe a barátságnak és
pontosan, hogy mit mondott a tizenegy évvel ezelőtti avatáskor, de
az összetartozásnak, valamint a jövő nemzedékének – hangsúlyoz
akkor és most is azt tartja az egyik legfontosabbnak, hogy a helyi ta beszédében Molnár Józsefné, a község polgármestere, aki Bogos
közösségek az ehhez hasonló jelképekkel bizonyítják őseik iránt érzett Jeromosnéval és Potápi Árpád Jánossal együtt avatta fel a megújult
tiszteletüket.
székelykaput.
– Cikón sincs ez másként, de nemcsak itt, ezen a völgységi települé A felszentelést Keresztes Andor végezte el. A Máriagyűdi Kegyhely
sen, hanem országszerte készülnek újabb és újabb faragott szim igazgató plébánosa ezt megelőzően elmondta, hogy szeretettel
bólumok. Sőt, egyre több háznál is láthatunk például székelyka érkezett Cikóra, arra a településre, ahol annak idején bérmálkozott.
pukat, ez ugyancsak megbecsülendő – fogalmazott az államtitkár, A rendezvény a Himnusz, valamint a Székely Himnusz eléneklésével
aki köszöntőjében arra is kitért, hogy „közös felelősségünk megőrizni zárult.
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Meckyért gyúltak a gyertyák a templomban
BÁTASZÉK 2021. december 6-án, életének 79. évében elhunyt
Kóbor János. A Kossuth-díjas Omega együttes alapító tagja, a
Liszt Ferenc-díjas rockénekes ugyan Budapesten született, de
erős szállal kötődött Bátaszékhez. A várostól 2013-ban Pro
Urbe Bátaszék kitüntetést kapott.
Ebből adódóan zajlott le december 13-án, kedden este hat órakor a
bátaszéki Nagyboldogasszony-templomban az a gyászmise, melyen
a jelenlévők az Omega együttes néhai frontemberére emlékeztek. A
szertartást Kürtösi Krisztián plébános celebrálta.
Ezt követően a templomban dr. Bozsolik Róbert, a város polgármes
tere méltatta az elhunyt kiválóságot, aki annak idején gyermekként
gyakorta meglátogatta Bátaszéken élő nagyszüleit.
– Eljöttünk, hogy elbúcsúzzunk Kóbor Jánostól – kezdte a város vezető
je. – Az egykori kócos bátaszéki sráctól, a mindig ezer fokon égő ze
nész legendától, eljöttünk, hogy elbúcsúzzunk a baráttól, a férjtől, az
apától, eljöttünk, hogy elbúcsúzzunk Meckytől, vagy ahogy a gyerek
kori bárátok hívták Jancsi-tól. (…) Amikor édesapám a hetvenes évek
végén kiskamasz koromban először beszélt nekem arról, hogy milyen
sokat játszottak együtt a Kóbor Jánossal, hát bevallom őszintén,
kételkedtem a történet hitelességében, mert hihetetlennek tűnt, hogy
az a zenész, akit akkor a tévében láttam, az itt töltötte gyermek

korát a Sóház utcai nagyszülői házban. Amióta Mecky a magyar és a
nemzetközi zenei élet meghatározó alakja lett, mi bátaszékiek mindig
büszkén dicsekedtünk azzal, hogy az Omega frontembere bátaszéki
származású, de ő is szívesen beszélt a Bátaszéken töltött gyermek
koráról. Sokszor beszélt arról, hogy az építészet iránti érdeklődését
apai nagyapjának köszönhette, talán ezért is indult el a mérnöki
pályán és szerzett diplomát, bár egy percet sem dolgozott mérnök
ként, mert elrabolta a zene. Mesélt arról is, hogy itt alakult ki ben
ne a természet iránti szeretet, mert átélhette a falusi életet a maga
egyszerűségével és emberi kapcsolataival. Szívesen anekdotázott a
gyerekkori haverokkal megélt élményekről, a focimeccsekről, ahogy a
„szöges cipők” kopogtak, amikor a csapat a kocsma melletti öltözőből
levonult a macskaköves úton a pályára, a sárvízi pecázásokról, a
nagy csatangolásokról a határban. (…) Sajnos a középiskolás éveitől,
a zenei karrier berobbanása után már ritkábbá váltak a bátaszéki
látogatások, de nem szűnt meg szívében bátaszékinek maradni. Ezt
a kötődést városunk néhány éve, születésnapja alkalmából átadott
Pro Urbe Bátaszék kitüntetéssel köszönte meg. (...) Az gondolom, hogy
Kóbor János, Mecky nagyon sokáig fog élni a szívünkben, mert em
bersége, zenei munkássága, életműve olyan volt, amire még nagyon
sokáig fogunk emlékezni mi is ugyanúgy, mint a zenét szerető világ.

Kóbor János 70. születésnapján gyermekkori bátaszéki barátjával,
focista csapatbéli társával, Nagy Ferenc nyugalmazott körjegyzővel

Dr. Bozsolik Róbert méltatta Kóbor Jánost
Fotó: Mártonfai Dénes

Elkészült a kultúrház kerítése és belső parkolója
MÓRÁGY Glöckner Henrik polgármester
számára rendszeresen visszatérő témakör
és célkitűzés a mórágyi kultúrház mara
déktalan rendbehozatala. Ez a törekvés
teljes mértékben érthető, sőt, szükséges.

Glöckner Henrik a kultúrház belső parkolójában

2

Hiszen a létesítmény a település központ
jában található, nap mint nap mindenki lát
ja. A máshonnan ideérkező látogatók pedig
gyakorta ennek a kitüntetett helyszínen
emelkedő épületnek a külcsínéből vonnak le
következtetéseket az egész községre.
Bár a Magyar Falu Program keretében nem
sikerült pályázati forrást szerezni az egyéb
ként patinás külsejű, de valóban megkopott
állagú létesítmény felújítására, a település
vezetője mégsem adta fel a tervét. Mondhat
ni lépésről-lépésre halad a renoválás, mely
induló szakaszában zömmel TETT-es támo
gatásból valósult meg. Tavaly év végén mint
egy hétmillió forintból sikerült rendbe hozni a
homlokzatot.
Eltelt egy esztendő és Glöckner Henrik újabb
jó hírrel szolgált. – Elkészült a kultúrház keríté
se és belső parkolója – mondta el lapunknak.
– A munka év végén, novemberben zárult, a

helybeliek az ünnepi időszakra már nyugtáz
hatták a kedvező változást. Az iskola felőli
hátsó úton található egy kisebb, illetve egy
nagy kapu, így az autókkal már be lehet állni
a térköves burkolatú udvarba. A kerítés régi
faj
ta, nagyméretű téglából készült, harmo
nizálva a kultúrház patinás küllemével.
A polgármester hozzátette, hogy jövő évi
helyi tervek között szerepel a létesítmény
nagy
termének, valamint vizesblokkjának a
felújítása. Ez alkalommal már eredményt ho
zott a Magyar Falu Program, így a majdani
munka részben MFP-s, részben pedig TETTes pénzből vezényelhető le. Amennyiben
pedig várhatóan két év múlva záró fá
zis
ként megtörténik az udvar, illetve udvar
felőli homlokzat rendbe hozatala, abban az
esetben Mórágy egy olyan, megújult kultúr
házat mondhat magáénak, ami egyaránt
méltó a funkcióhoz és a korhoz.
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Kétszáz gyermek karácsonyát varázsolták szebbé
PAKS Gyermekotthonokban élőknek készítettek ajándékcsoma
gokat a Paks II. Zrt. munkatársai. A két új blokk létesítéséért fe
lelős társaság Mittler István kommunikációs igazgató tájékozta
tása szerint idén – ahogy az előző években is – több karitatív
akcióhoz csatlakozott.
Ez a harmadik esztendő, amikor a Paks II. Zrt. – közösen a Paks II.
projekten dolgozó egyéb szervezetekkel – csatlakozott a Miniszter
elnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által
kezdeményezett országos adománygyűjtéshez, így gyermekottho
nokban élő fiatalok karácsonyi kívánságait teljesíthették.
– Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, a minisztériumok, illetve háttérin
tézményeik dolgozói ebben az évben is összefognak, hogy szebbé
tegyék a közelgő ünnepet a gyermekotthonokban élők számára –
közölte Mittler István. – A jótékonysági programra kiemelkedően
nagy létszámban jelentkeztek a kollégák. Összesen 204 csomag
összeállítását vállaltuk. Éppen a nagy adományozási kedv miatt a
Tolna megyei gyermekotthonok mellett a Heves megyei gyermek
otthonokban élő gyermekek és fiatalok egy részének is mi varázsol
hatjuk szebbé a karácsonyt.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzáfűzte, hogy az EMMItől megkapták a gyermekek kívánságait, így készültek el a névre szóló
ajándékok.
Mittler István azt is elmondta, hogy ebben az évben csokoládégyűj
tést is hirdettek a munkatársak körében. Ezzel a Karitáció Alapítvány Mittler István hozzátette, hogy a szülők tájékoztatása szerint a töb
Gyógyító Bohócdoktorainak gyógyítást segítő tevékenységéhez bi adománnyal együtt összegyűlt a szükséges összeg, így még idén
járul hozzá a Paks II. csapata. Az édességeket a paksi gyűjtőpontra, elvégezhetik az úgynevezett myotenofasciotómia műtétet Barce
a Paks FM stúdiójába vitték, hogy onnan a kórházakba juttassák lonában.
el azoknak a gyerekeknek, akik ott töltik az ünnepeket.
Ebben az évben önkéntes munkát is végeztek a Paks II. projekten dol
– Valljuk, hogy mindegy, milyen formát ölt az ajándék, mert a leg gozók. Kalocsán egy idősek otthona, Dunaszentgyörgyön a Csoda
fontosabb az odafigyelés – húzta alá az igazgató. – És ez most, a
kert Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Csapó Vilmos Általános Is
járvány idején különösen fontos. Nemcsak ilyenkor, karácsony köze kola környezetét varázsolták szebbé az önkéntesek.
ledtével csatlakozunk karitatív akcióhoz. A munkatársaim rendre – Azt, hogy adni jó, a véradásokon is megtapasztaljuk. Éppen ezért
jelzik, ha valahol segítségre van szükség. Ilyenkor felhívással fordu működünk együtt véradások szervezésében is. A legutóbbi, Orszá
lunk a kollégák felé, mint ahogyan szeptember közepén is tettük, gos Vérellátó Szolgálattal közösen szervezett alkalmon ötvennégy
amikor egy fejlődési rendellenesség miatt mozgássérült kislány, munkatársunk vállalkozott arra, hogy donor legyen – zárta összeg
Kitti műtéti kezelésére szerveztünk gyűjtést.
zését a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.

Dallamos villáskulcs, avagy
különlegességekből is jeles
PAKS Akik követik az Atomenergetikai Múzeumot (AEM), tudják,
hogy nemcsak azért teljesen egyedülálló az intézmény, mert egész
Európában nincs párja (és a világon is csak egy-kettő). Avagy
azért, mert több mint kétezer négyzetméteren több mint kétezer
műtárgya van.
Hanem egyedülálló azon programoknak és az online tartalmaknak
köszönhetően is, amelyek színesítik a múzeumi programok tárházát.
Ilyen programelem például az élő fizikashow, amely a csoportos lá
togatók számára választható, és amelyre bizony nemcsak az iskolás
csoportok szoktak regisztrálni. Nyáron főként a különböző táborok
során ismerkedhettek meg az iskolások a fizika rejtelmeivel, míg a
szeptemberi iskolakezdést követően számos osztály is megragadta
az alkalmat, és ellátogatott az AEM-be egy kihelyezett fizikaórára.
Megtanulhattak a diákok kesztyűbe dudálni, vagy épp síppal-dob
bal, sőt PVC-csövekkel is zenélni, megismerhették a villáskulcsokban
rejlő dallamokat, vagy Tesla-tekercsre hangszerelve hallgathatták
meg az ikonikus film, a Star Wars főcímdalát.
Nemcsak az iskoláskorúak, de az ovisok és az idősebbek is egyaránt
találnak izgalmas fizikakísérletet a múzeumi repertoárban, vagy már
több mint egy éve a legnagyobb videómegosztón, a YouTube-on is
bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a természettudományos is
meretterjesztés ezen teljesen formabontó világába.
A videós tartalmak azonban nem merülnek ki a fizikakísérletekben,
egy további lejátszási listába rendezve például az AEM egyik soroza

Élő fizikashow, ez alkalommal a hatásfok témakörben
Fotó: Szabó Márta

tának, az Ifjú fizikusoknak is megtekinthető minden epizódja, amelyek
egy-egy műtárgyhoz és fizikai jelenséghez is kapcsolódnak.
További izgalmas programokkal és új tartalmakkal is készül az Atom
energetikai Múzeum, ezért érdemes követni mind a Facebookon, mind
pedig YouTube-on.
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Közvélemény-kutatást végzett a
TETT-es településeken az RHK Kft.

Honti Gabriella kommunikációs osztályvezető
Fotó: Makovics Kornél

TETT-ES TELEPÜLÉSEK A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) megbízásából készített közvélemény-kutatáshoz 1000
fő személyes megkérdezésével gyűjtött adatokat a Kutatópont
Kft. a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) térségében.
– Az RHK Kft. tájékoztatási tevékenységének célja, hogy megteremt
se a társadalmi elfogadottságot a Társaság feladatai iránt. Ehhez
elengedhetetlen tudni azt, hogy a munkánkkal érintett települések
lakosai mit gondolnak rólunk, hogyan viszonyulnak hozzánk. A közvé
lemény-kutatások lehetőséget teremtenek arra, hogy statisztikailag
is rögzítsük az emberek attittűdjét, annak változásait az évek folya
mán. Így a későbbiekben az ő véleményükre építhetjük fel kommu
nikációs stratégiánkat – elemezte a módszert Honti Gabriella, az
RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője.
A megkérdezés novemberben történt. A résztvevőknek nagyjából húsz
perc állt rendelkezésükre arra, hogy kitöltsék a kérdőívet. A célcsopor
tot a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) tagtelepülé
seinek – Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, Mőcsény, Ófalu,
Véménd – azon lakosai alkották, akik betöltötték a 18. életévüket.
A tároló ismertsége 88 százalékos a tevékenységével érintett lakosok
körében. – Elképesztően magas ez a szám, és bár korábban 90
százalék fölötti érték is született, erre igazán büszkék lehetünk, mert
azt jelenti, hogy alig lehet olyan személyt találni a térségben, aki
ne hallott volna a tárolóról. Ráadásul a megkérdezettek több mint
háromnegyede elfogadja a telephely működését és ez még fonto
sabb adat. Hiszen azt jelenti, hogy nemcsak beletörődnek a lakosok
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az NRHT jelenlétébe, hanem harmonikusan együtt is tudnak vele élni
– vonta le a következtetést az eredmények kapcsán Honti Gabriella.
A tároló biztonságos üzemelésének kérdéskörében is javultak az
eredmények, mindössze a válaszadók 7 százaléka nem tartja bizton
ságosnak a létesítmény működését – 4 évvel ezelőtt még 10 százalék
volt ez az érték. – Bár úgy tartja a fáma, hogy vannak, akiket képte
lenség meggyőzni valamiről, ennek ellenére az a célunk, hogy még
tovább csökkentsük a kétkedők számát. Amíg csak egy embert
találunk, aki inkább negatív érzelmekkel rendelkezik tevékenységünk
iránt, vagy netalán fél, addig nekünk van feladatunk! – hangsúlyozta
a kedvező eredmények ellenére az osztályvezető.
Azon kevesek, akik aggodalmukat fejezték ki a tároló működése
kapcsán, a tárolás során fellépő esetleges kibocsátásokban, sugár
zásban látnak kockázatot. – Lehetősége volt a megkérdezetteknek
megfogalmazni félelmeiket, gondolataikat, és természetesen, ha
már megkérdeztük erről őket, akkor válaszolni is fogunk a felmerült
kérdésekre. A következő lapszámokban tervezzük egy átfogó cikk
megjelenését, amely körbejárja azokat a kérdésköröket, ahol a
legtöbb kérdés merült fel – emelte ki Honti Gabriella.
A kommunikációs eszközök bővítésének kérdése is folyamatosan
porondon van az RHK Kft.-nél, amely törekvés a kutatás folyamán
is tetten érhető. A térségben azonban nem mutatkozott igény
arra, hogy újabb platformokon, megújult formában kapcsolódhas
sanak be a lakosok a tájékoztatási folyamatokba. – A jelenleg
működő stratégiánk úgy tűnik elégséges a TETT települések köré
ben. A megkérdezetteknek egyötöde tartana igényt például arra,
hogy a közösségi médián keresztül is tájékozódhasson az NRHT-val
kapcsolatos aktualitásokról. Azonban ez az érték más, a tevékeny
sé
günkkel érintett társulások esetében sokkal magasabb volt,
ezért már novemberben elindítottuk Facebook oldalunkat, amelyen
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. néven vagyunk megtalálhatók –
hangsúlyozta a szakember.
A kérdőív összeállításában a profi szakemberek mellett a TETT
tagtelepülések képviselői is részt vettek. Így az ellenőrzési és in
formációs célú önkormányzati társulással kapcsolatosan is számos
kérdést megfogalmaztak.
– Tájékoztató tevékenységünk egyik alappillérét jelentik az informá
ciós célú önkormányzati társulások, hiszen az atomtörvény biztosí
totta lehetőséggel élve, segítségükkel is kommunikálunk a felada
tainkkal érintett térségekkel. Éppen ezért magától értődő, hogy az
ő munkájukkal kapcsolatban is adatokat gyűjtünk és kielemezzük
azokat – emelte ki Honti Gabriella.
A társulás ismertsége – akárcsak korábban – 80 százalékos érték
körül alakult a térségben és mindössze a véleményükről számot adók
4 százaléka értékelte úgy, hogy nem hasznos a Társulás munkája – a
korábbi 7 százalékos eredménnyel szemben. Arra a kérdésre, hogy
„Szükségesnek tartaná-e, hogy bővebb tájékoztatást kapjon a TETT
tevékenységéről?”, a válaszadók 95 százaléka nemmel felelt, amely
tovább erősíti azt a megállapítást, hogy a jelenleg is alkalmazott
kommunikációs stratégia megfelelő arra, hogy kielégítse a lakosság
információ éhségét, így biztosítva a kellő mértékű elfogadottságot.
A kommunikációs vezető szerint olyan eredmények születtek, ame
lyek a nukleáris szakmában igen jónak, több esetben kiemelkedőnek
számítanak. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy még többet kell fejlőd
niük. Mert mint fogalmazott: „Bár a tökéletességet, a 100 százalékot
soha nem lehet elérni, de mindig törekedni kell rá!”
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Az elnök az elszámolásról egyeztetett
BÁTAAPÁTI A Társadalmi Ellenőrző Tájé
koztató Társulás október 28-án Bátaapáti
ban, a Művelődési Házban tartotta köz
meghallgatását. A TETT idei tevékenységét
Kra
chun Szilárd, a szerveződés elnöke
összegezte.
Tájékoztatást adott az év elején tartott meg
beszélésekről, melyeket Kádár Andrea Beatrix
helyettes államtitkárral, majd Steiner Attila ál
lamtitkárral, valamint Süli János miniszterrel és
Potápi Árpád János államtitkárral folytatott.
A fő témakört a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból származó támogatások elszámolása
és felhasználása jelentette. Szólt az RHK Kft.
által meghirdetett rajzpályázatról, melyre hat
vanhat gyermek adott be pályamunkát. A TETT
400 ezer forint értékű ajándékkal honorálta
a pályázókat. A Társulás augusztus 19-én és
szeptember 14-én tartott ülést. Szeptember

10-én svájci delegáció látogatott az RHK
Kft.-hez, a TETT-et Glöckner Henrik, Szalonna
Zoltán és Tillmann Péter képviselte. Szeptem
ber 17-én lezajlott Mőcsényben a tartalmas
TETT-re Kész Nap. Szeptember 18-án Krachun
Szilárd Bodán képviselte a TETT településeket.
Október 7-én a Lakossági Ellenőrző Csoport
tagjai Püspökszilágyra, október 20-án a TETTes polgármesterek Bodára látogattak. A TETT
elnöke beszélt arról a közvélemény kutatásról
is, melynek eredményei lapunkban olvashatók.
Ezt követően Ahogy elkezdődött munkacím
mel áttekintette a bátaapáti tároló létre
jöttével kapcsolatos, korabeli eseményeket.
Az RHK KFT. időszerű kérdéseket is taglaló
munkájáról Honti Gabriella kommunikációs
osztályvezető, Faragó László üzemeltetési
igazgató és dr. Kereki Ferenc ügyvezető igaz
gató adott áttekintést.

Krachun Szilárd és dr. Kereki Ferenc
a TETT közmeghallgatáson

Partnertelepülési kapcsolatra törekednek
MŐCSÉNY Április végén a Magyar Falu
Programnak köszönhetően Mőcsény újra
cserélhette addig használt mikrobuszát.
A régi gépjármű megkímélt és műszakilag
kifogástalan állapotban volt. Éppen ezért
a Szerbiában található Sándoregyháza
(Ivanovo) vezetése nagy örömmel fogadta,
hogy a lecserélt autót megkapta ajándék
ba és szolgálatba állíthatta a köz javára.
Ez a négy keréken guruló kapcsolat nemrég
baráti és egyúttal hivatalos kézfogássá
nemesült Mőcsényben. A település ugyanis
négytagú küldöttséget fogadott a délvidék

ről, így Pancsováról és a közigazgatásilag
hozzá tartozó, mintegy ezres lélekszámú
Sándoregyházáról. Ezen a tájon egykoron
bukovinai székelyek telepedtek meg, az utó
dok jelentős része ma is őrzi magyarságát.
A községházán Krachun Elemér polgármes
ter, valamint Joška Duduj, Sándoregyháza
elnöke szándéknyilatkozatot írt alá a test
vértelepülési kapcsolat felvételéről. A veze
tői kézjegyekkel ellátott dokumentum pon
tokba foglalva rögzíti az együttműködés
főképp kiterjedt lakossági kapcsolatokban
érvényesítendő alapelveit.

Krachun Elemér és Joška Duduj
írta alá a szándéknyilatkozatot
Fotó: Makovics Kornél

Közmeghallgatás, közbeszerzés, kultúrműsor
FEKED Ennek az évnek az utolsó hónapjai
ban is számos rendezvény várta a község
lakóit, illetve történtek olyan események,
melyek közérdeklődésre tarthatnak szá
mot. Ezekből adunk közre az alábbiakban
egy csokorra valót.
Közmeghallgatást tartott a település önkor
mányzata december 2-án a kultúrházban.
Tillmann Péter polgármester megnyitója

Koszorúzás Báling József szobránál
Fotó: www.feked.hu

után beszámoló hangzott el az RHK Kft.,
az NRHT és a TETT tavalyi tevékenységeiről.
A rendezvényen megjelent Honti Gabriella,
az RHK Kft. kommunikációs osztályvezető
je, Faragó László, az RHK Kft. üzemeltetési
igazgatója, és Krachun Szilárd, Bátaapáti
polgármestere, egyúttal a Társadalmi Elle
nőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke is.
A jelentkezési határidő lejártával lezárult a
községi szennyvízhálózat kiépítéssel és há
lózati tisztítómű létrehozásával kapcsolatos
közbeszerzés első fordulója. Négy cég jelezte
a részvételét, hamarosan megkezdődik az
ilyenkor előírt eljárási folyamat.
A járványveszély miatt tavaly elmaradt a
Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör fennállásának
35. évfordulójára tervezett ünnepség. A meg
emlékezést idén októberben tartotta meg
a civil szervezet, mely – mint olvasható az
ön
meghatározásában – közösségteremtő
szándékkal jött létre az elszármazott és a
helyben élő fekediek kapcsolatának ápolása

céljából. Az emlékparkban Wesz Károly elnök
mondott köszöntőt, közreműködött a Feke
di Vegyeskar és a Fekedi Zenekar. Ezután
Wesz Károly, dr. Hargitai János, a térség or
szággyűlési képviselője és Tillmann Péter
megkoszorúzta Báling József, Feked szülötte,
Baranya első díszpolgára, a Baranya Megyei
Német Önkormányzat első elnöke szobrát.
A koszorúzáskor a Wemender Duo énekelt. A
jubileumot kulturális programok színesítették.
Meine Heimat, die Branau. Ezzel a címmel
tartott előadást Frank Ildikó december 12-én
a kultúrházban. Az 50 perces, német nyelvű
előadásban Baranya megyei írók, költők
művei hangzottak el zenei és fotóillusztráci
óval kísérve, bemutatva a baranyai táj kul
turális és természeti gazdagságát. A Pécsi
Nemzeti Színház színművésze korábban a
Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör évfordulós ün
nepségén is vendégszerepelt, akkor Marlene
Dietrich est keretében találkozhatott vele a
település közönsége.
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Újabb történelmi csúcs született
PAKS Évek óta azt látjuk, hogy a hazai villamosenergia-rendszer
egyre nagyobb kihívásokkal szembesül. Növekvő áramfogyasz
tás, öregedő erőműpark és hatalmas import-szükséglet jellemzi a
rendszert.
2021. december 9-én, csütörtökön a hidegre fordult időjárás miatt
16 óra 45 perc körül minden újabb történelmi mértékű rendszerter
helési csúcs született 7361 MW-os értéken és csak az importnak volt
köszönhető, hogy az országban mindenhol volt áram.
A csúcsdöntések idején a nap- és szélerőművek alig termeltek. Az
új csúcs időszakában a szélerőművek 25 MW teljesítményt adtak a
beépített, közel 323 MW-ból. Az ipari méretű naperőművek az esti
sötétség miatt pedig éppen semmit a rendszerbe integrált 1783
MW-ból. A háztartási méretű napelemek – amelyek teljesítménye
már több mint 1000 MW – szintén nem állhattak rendelkezésre, ab
ban az időszakban, amikor egyébként is megugrik a fogyasztás.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a nap- és/vagy szélerőművekkel nem le
het biztosítani Magyarország áramellátását. Szerencsére ebben az
időszakban rendelkezésre álltak a Paksi Atomerőmű mellett a hazai
gázerőművek is. Ugyanis ebben a helyzetben csak a gázerőművekkel
lehet kiegyensúlyozni a nap- és szélerőművek termelésingadózását.
Az új csúcs idején az import-szükséglet igazán kijózanító volt, hiszen
ezen az időszakban szinte az összes határkeresztező vezetéken be
felé jött az áram, azaz öt szomszédos országból érkezett az import,
amelynek mértéke sokkoló 3046 MW volt. Itt érdemes megjegyezni,
hogy a Paks II. Atomerőmű beépített kapacitása csak 2400 MW lesz,
tehát a két új paksi blokk által termelt áramra már most is égető
szükség lenne!
Gondoljunk bele, mi történne, ha az immár folyamatosan fennálló
kapacitáshiányos helyzetben bármilyen műszaki, gazdasági vagy
egyéb okból kifolyólag nem állna rendelkezésre megfelelő mennyisé
gű import? A válasz fenyegető: felkészülhetnénk az áramkorlátozá
sokra!

Az importnak köszönhető, hogy mindenhol volt áram

Nem kérdés, eminens nemzeti érdek, hogy új erőművek épüljenek
hazánkban, ugyanis csak így tudjuk minimalizálni az ellátásbiztonsá
gi kockázatot jelentő importkitettségünket. A Paks II. mihamarabbi
megépítése mellett döntően a naperőművek fejlesztése jelenti a
megoldást, de utóbbit reálisan kell tudni értékelni! Mindezek mellett
további más típusú – ellátásbiztonságot garantálni képes – erőművek
építésére is szükség van.
Kép és szöveg: Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő

Korszerűbb lett a sokoldalúan használt kultúrház
ÓFALU Közel ötmillió forintot tett ki az a pályázati forrás, amit
Ófalu önkormányzata a közelmúltban helyi kultúrház felújítására
fordított. Bechli Erzsébet polgármester elmondta, hogy a létesít
mény ugyan nem volt rossz állapotban, de a most elvégzett mun
kának köszönhetően a korábbihoz képest jóval korszerűbb intéz
mény fogadja a közönséget.
– Ablakcsere, fűtés korszerűsítés, villamos energia megújítás, mellék
helyiség mozgáskorlátozottak számára, belső festés – sorolta a pol
gármester az elvégzett feladatokat, melyek közül egy, a külső festés
még hátravan, a tervek szerint az tavasszal valósul meg. – Helyi viszo
nyokhoz képest nagy befogadó képességű, sokoldalúan használt
épületről van szó, mely számos rendezvénynek, foglalkozásnak ad
otthont, de emellett itt található a könyvtár is. Mindezek miatt is
fontos volt a felújítás, mely építészeti és műszaki szempontból is
többlet tartalmat adott a kultúrháznak.
A község vezetője tájékoztatást adott a víz utánpótlás biztosítá
sa érdekében létrehozandó kútról is, Mint ismeretes, tavaly ilyenkor
a Mezőföldvíz Kft. üzemmérnöke jelezte, hogy a meglévő, egyetlen
fúrt kút vízhozama nem bírja el a lakosság vízfogyasztását. Ezért az
Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület
a saját gépjárműve rendszerbe állításával vállalta a víz utánpótlást
Bonyhádról. Bechli Erzsébet akkor azt nyilatkozta, hogy a megnyug
tató megoldást az az új kút teremti meg, melynek tervezése a múlt
évben már el is kezdődött.
– Az új kútból vett minta magas vastartalmat mutatott – közölte a
polgármester. – Ez azt vonja maga után, hogy vastalanító beren
dezésre van szükségünk, de ez a készülék meglehetősen drága. Ezért
az illetékes minisztériumhoz fordultunk támogatásért, jelenleg vár
juk a remélhetőleg kedvező választ. Bízunk benne, hogy tavaszra
előrelépést érünk el ezen a téren is.
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Az épület új, jó hőszigetelést biztosító ablakokat kapott
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Gálán kaptak elismerést a kiváló sportolók
BÁTASZÉK Tizenhat sportolót díjaztak a Bátaszék Sport Egyesület
idei gáláján. Azért ennyit, mert a tavalyi elmaradt, így nekik is most
gratuláltak.

A tizenhat kiváló, díjazott sportoló, jobb szélen Nagy Ákos egyesületi elnök

Volt minek tapsolni a Bátaszék SE ünnepi rendezvényén. A kisváros
sportolói évek óta szállítják a jobbnál jobb eredményeket, s a hagyo
mányos év végi gála előtt alaposan fel is van adva a lecke mind a
szakosztályok vezetőinek, mind pedig a BSE elnökségének.
Az emelkedett hangulatú rendezvényt köszöntő beszédek, zenésverses betétek tarkították. Először Nagy Ákos egyesületi elnök mon
dott köszönetet a meghívott sportolóknak, sportvezetőknek, támo
gatóknak, majd dr. Bozsolik Róbert polgármester méltatta a báta
széki sport szereplőit.
Azt mondta, ebben a pandémiás helyzetben különösen jó érzés szá
munkra, hogy az egyesület sportolói kimagasló eredményeket értek

el, amivel egyúttal kiutat is mutattak az apátiából. Hozzátette, a
város a továbbiakban is minden lehetséges támogatást megad és
minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a BSE a jövőben is ilyen eredmé
nyeket tudjon felmutatni.
A BSE elnökségének határozata alapján mindkét évben 8-8 sporto
ló érdemel díjazást. Minden sportág egy szakosztályi díj birtokosát
jelölte meg, míg az elnökség az ajánlások és az eredmények alap
ján négy korosztályban (gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt) egy-egy
díjat és pénzjutalmat adott a díjazottaknak.
„Köszönjük a szakosztályok edzőinek, vezetőinek az áldozatos munkát.
És nem utolsó sorban, köszönet illeti a szülőket és támogatókat, akik
– sokszor a nehéz helyzet ellenére – bizalmat szavaznak nekünk” –
mondta Nagy Ákos, a BSE elnöke.
Ők kaptak elismerést
A 2020-as év díjazottjai. Szakosztályi különdíj:
Bognár Barna (karate), Pomsár Anna (kosárlabda), Fekete Sára
(úszás), Dobra Benjamin (labdarúgás). Az év sportolója, gyermek:
Szabó Barnabás (kosárlabda), serdülő: Csipak Bálint (labdarúgás),
ifjúsági: Fekete András (úszás), felnőtt: Kaszás Maja (karate).
A 2021-es év díjazottjai. Szakosztályi különdíj:
Kiss Bánk Botond (karate), Verhás Kata (kosárlabda), Mattenheim
Janka (úszás), Varjas Balázs (labdarúgás). Az év sportolója, gyermek:
Farkas Ada (kosárlabda), serdülő: Hefner Zsófia (karate), ifjúsági: Fo
dermayer Anna (úszás), felnőtt: Klézl Tamás (labdarúgás).

Jelmezben sétáltak
a vidám gyerekek

TETT-es támogatással
mozoghat a település

MŐCSÉNY Első alkalommal zajlott le Mőcsény történetében
halloweeni séta. A különleges esemény október 30-án, szomba
ton borzongatta, illetve szórakoztatta a hálás nézőközönséget.

BÁTAAPÁTI Önkormányzati célkitűzés Bátaapátiban minél
több felnőtt helybelit megnyerni a sport, az egészséges életmód
számára. Ennek a célkitűzésnek a jegyében gyarapodott a te
lepülés a közelmúltban egy kültéri fitneszparkkal és játszótérrel.

A legkisebbek rögtön ki is próbálták a park játékait
Fotó: Makovics Kornél
Időnként egy kis pihenőt tartott a felvonuló csapat, mindenütt
szívesen látták őket

A helybeli szülők kezdeményezése alapján, Kolozsváriné Patai
Klaudia közművelődési szakember szervezésében megvalósított
rendezvény egyúttal a település lakóinak összefogását is mutatta.
Ugyanis a rémítő jelmezbe öltözött, szép számú gyermeksereg – az
ilyenkor dívó szokásnak megfelelően – mintegy harminc-harmincöt
halloweeni díszbe borult háznál gyűjthetett édességeket. Az
önkormányzat is kitett magáért, a testület képviseletében a vonuló
fiatalokat Salgó Ivett alpolgármester vendégelte meg frissen sült
pogácsával, édességgel és üdítővel.

Az átadáson Krachun Szilárd polgármester köszöntötte a meg
jelent helybelieket. Az orvosi rendelő közelében található, kerítéssel
körülvett helyszínen részben játékok – köztük hinta, libikóka, mászó
ka, csúszda –, részben pedig a mozgáskoordinációt, az ügyességet
és az erőnlétet fejlesztő eszközök fogadják a közönséget.
– Ha egy anyuka eljön ide kisgyermekével, akkor mindketten hasz
nosan tölthetik az időt – hangsúlyozta a község vezetője. – A
gyermek önfeledt játékkal, a felnőtt pedig egy frissítő edzéssel.
A tizenhárommillió forintba kerülő, TETT-es támogatással megvaló
sult, jelen formájában is látványos fitneszpark és játszótér a közel
jövőben tovább szépül. Ugyanis kövezést kap a bejáratig, emellett
pad is szolgálja majd a gyermekekre ügyelő idősebbek kényelmét.
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Vidéki Életmentő Program
tanfolyammal és bemutatóval

Szalonna Zoltán, dr. Rendeki Szilárd
és Tillmann Péter a fekedi bemutatón

A véméndi önkéntesek a tanfolyam elvégzését igazoló oklevelekkel

VÉMÉND-FEKED
Életmentés, nemcsak tő tanfolyam a PTE ÁOK Szimulációs Okta
profiknak. Ezzel a címmel tartott előadást tási Központjában, véméndi önkéntesekkel.
dr. Rendeki Szilárd idén augusztusban a A résztvevők maradandó élménnyel és
Véméndi Egészségprogram meghívottja tudással zárták az egynapos tanfolyamot
ként. A PTE Klinikai Központ Anesztezioló és vették át okleveleiket, valamint egy élet
mentő érszorító segédeszközt.
giai és Intenzív Terápiás Intézetének klinikai
Íme, néhány vélemény a tanfolyamról. Bódis
főorvosa, a PTE Általános Orvostudományi
Karának Műveleti Medicina Tanszék cso Mónika: – Sok új ismerettel gazdagodhat
portvezetője a Vidéki Életmentő Program tunk, hihetetlenül profi volt az előadó, aki
mindenki számára érthetően adta át az in
első mérföldkövét tette le Véménden.
Rendhagyó előadásán meghökkentő té formációt. Gász Dorina: – Ajánlom minden
nyekkel és illusztrációval szolgált az életmen kinek, aki frissíteni, vagy mélyíteni szeretné
tés és sérültellátás témájában. Orvosi ta tudását, hogy segítséget tudjon nyújtani
az arra szorulóknak. Baumgärtner Norbert:
pasztalataival, katonaorvosi múltjától a
műtőasztalon át a szimulációs egészségügyi – Életre szóló, életmentő tudást szereztünk.
Flódung József: – Ha egy ember életét meg
képzésig tartó pályaútjával lenyűgözte a
hallgatóságot, így könnyen teremtett ér tudom menteni, akkor már megérte. Krebsz
dek
lődést az alapvető elsősegélynyújtási Henrik: – Realisztikus körülmények között
tudtuk kipróbálni a tanultakat és az eszkö
kérdések iránt.
A Vidéki Életmentő Program az úgynevezett zöket. Szélig Róbert: – Rádöbbentem, hogy
medic-képzés civil lakosságra történő kiter az életmentés nem feltétlenül fájdalommen
jesztése. A medic képzés egy közel tíz éves tes és kíméletes, de itt az élet rövid időn
belüli megmentése a legfontosabb cél.
program, mely az életmentő és sérültellátási
technikák oktatásával foglalkozik. A képzés Szippl Roland: –Színvonalas volt az oktatás,
anyaga egymásra épülő egységekből áll, életszerűen és hitelesen adták elő az anya
got a profi oktatók, észre se vettük, hogy
melyek az ellátó képességeit figyelembe véve
kapcsolódnak össze olyan egésszé, mely le képzési nap milyen hamar eltelt.
rekész
hetővé teszi bárki számára az életet veszé A véméndiek lelkesedésének és tett
lyeztető helyzetek felismerését és az adott ségének köszönhetően idén decemberében
pillanatban elérhető eszközök hatékony al Véménd székhellyel megalakult a Csele-völ
kalmazását. Így bárki lehet medic, azaz élet gye Életmentő Egyesület. A szerveződésben
a civil szféra majdnem teljes spektruma képvi
mentő, a saját képességeinek szintjén.
A Vidéki Életmentő Program keretén belül selteti magát a polgárőrtől az egészségügyi
idén október 31-én zajlott le az első életmen dolgozóig. Az egyesület – nevéből adódóan
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is – nem korlátozódik a községre és tárt
karokkal várja a környező települések élet
mentő jelöltjeit. Az egyesület célul tűzte ki,
hogy hírét viszi a Vidéki Életmentő Program
nak a kistérségben és támogatja dr. Rendeki
Szilárd és PTE ÁOK projektjét a toborzás, a
szervezés, és későbbiekben a lebonyolítás,
valamint az oktatás terén is.
A Vidéki Életmentő Program legutóbbi bemu
tatójának december 14-én Feked adott
otthont. Dr. Rendeki Szilárd immár a Cselevölgye Életmentő Egyesület tagjainak támo
gatásával tartotta meg a fekedieknek és a
környező településről ellátogató érdeklődők
nek a rendezvényt. Az eseményen részt vett
Tillmann Péter, Pataki Péter és Szalonna Zol
tán, azaz Feked, Hímesháza és Véménd pol
gármestere is.
Szalonna Zoltán így fogalmazott: – Hiány
pótló és példamutató programban ve
hetünk részt dr. Rendeki Szilárd szakmai
irányításával a PTE ÁOK Műveleti Medicina
Tanszék és Szimulációs Oktatási Központ
jóvoltából. Ez a program szoros együttmű
ködést alakít ki a civil lakosság, az egész
ségügy és a hatóságok közt, amely egye
dülálló és időszerű Magyarországon, és
rend
szerszintű gondolkodást, együtt mun
kálkodást igényel, legyen az a képzés vagy
akár az éles helyzetben történő alkalma
zás fázisa. Mindezt embertársaink meg
se
gítéséért tesszük. Gratulálok minden medicképzésen résztvevőnek és bízom benne,
hogy a környező településeken is kiépül a
vidéki életmentők bázisa, olyan helyi hősök
csoportja, akik rendelkeznek a készséggel
és az eszközökkel, hogy a bajbajutottakon
segítsenek. A véméndiek támogatására
számíthatnak!
Jövőre folytatódik a bemutatók és képzé
sek szervezése, mellyel kapcsolatban az
egeszsegprogram@vemend.hu e-mailcímen,
illetve a +36 30 4251368-as telefonszámon
kaphatnak részletes tájékoztatást az
érdeklődők.
Vereczkei Réka
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