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Új címmel  a Nyugat-Mecseki Tájkép   

Színesben írunk világunkról  
 

 

Megújuló küllemben és új névvel jelenik meg idén tavasztól a 

Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulás (NYMTIT) tájékoztató lapja, a Nyugat-

Mecseki Tájkép. A társulás településeinek polgárai most a meg-

újulás utáni első lapszámot tartják a kezükben. A változásokról és 

újdonságokról, Kovács Győzővel a társulás elnökével beszélget-

tünk.  

- Az NYMTIT eleget téve a jogszabályban és ezáltal a támogatási 

szerződésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének – miszerint 

a Társulásnak nagy hangsúlyt kell fektetnie a lakosság minél szé-

lesebb körű tájékoztatására – 2014-től saját maga szerkeszti, adja 

ki és terjeszti az írott és elektronikus kiadványait.   

– Mit észlelhetnek ebből az olvasók, akik innen kísérik figyelem-

mel környezetük történéseit?  

– Terveink és reményeink szerint az átállás zökkenőmentes lesz, 

tehát lényegében nagy változást nem tapasztalhatnak az emberek. 

Ugyanakkor örömmel számolhatok be arról, hogy az új  

Aláírásra került a támogatási szerződés (2. old.) 

Áprilisban indul a fúrógép (8. old.) 

Vince napi rendezvények (4. old.) 

Megalakult a Lakossági Ellenőrző Csoport (3. old.) 

Újra nyílt a Pécsi Bányamúzeum (5. old.) 

Fizika óra a Leőwey Gimnáziumban (6. old.) 

A  t a r t a l o m b ó l  

 

felállásban az eddigi két szín nyomásos újság helyett színes kiadvány-

nyal járulunk a társulás településeinek polgárai elé. 

– Az új köntös hoz-e változást a tájékoztató lap tartalmában?  

– Az elsődleges feladat a továbbiakban is a radioaktív hulladékok 

elhelyezését célzó kutatások bemutatása és ehhez kapcsolódóan a 

támogatási szerződés keretében a - Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból a Társulás részére folyósított - költségvetési támogatásból 

finanszírozott fejlesztések, tevékenységek megvalósításának bemuta-

tása lesz. Változatlanul teret kapnak az ezekhez kapcsolódó fórumok, 

rendezvények, oktatási programok is. Ugyanakkor nem szakítunk 

azzal a jól bevált hagyománnyal sem, hogy rendszeresen beszámolunk 

a települések hétköznapi életének híreiről, eseményeiről.  

 

– Ezzel kapcsolatosan milyen aktualitásra hívná fel az olvasók figyel-

mét?  

– Körzetünkben ismét indulnak a kutatások, Boda határában két fúrás 

elindítása is várható. Tehát ezek újdonságairól a mostani számban már 

olvashatnak az érdeklődők, ahogy a frissen megalakult civil ellenőrző 

bizottság tevékenységéről is.  

A társulás a támogatási szerződésben vállalt feladatainak teljesítése 

érdekében a tevékenységét, továbbra is szoros együttműködésben 

végzi az RHK Kft.-vel, illetve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 

Kezelő szervével a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, és ennek 

állomásai is megjelennek majd híreink között. 

Kovács Győző NYMTIT elnök 
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Támogatási szerződést kötött a Nyugat-mecseki Társadalmi Informá-

ciós és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT), a Ra-

dioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) 

közreműködésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM). 

A Társulás az eddig is vállalt tájékoztatási tevékenysége érdekében a 

törvényi és jogszabályi változásokat követve idén a minisztériummal 

kötötte meg a szerződést. 

Az atomtörvény értelmében a Magyarországon keletkező összes radi-

oaktív hulladék és a paksi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek bizton-

ságos elhelyezésének anyagi hátterét a Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alap (KNPA) teremti meg. Ebbe elsősorban a paksi atomerőmű és 

azok a vállalatok, intézmények fizetnek be, amelyeknél a radioaktív 

hulladék keletkezik. A befizetések  biztosítják a biztonságos hulladék

-elhelyezést. Az RHK Kft. jogszabályi kötelezettsége, hogy tevé-

kenységéről tájékoztassa a lakosságot. A tájékoztatási kötelezettségé-

nek az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásokon – 

így például az NYMTIT-en – keresztül is eleget tehet.  

Az RHK Kft. kiemelt figyelmet szentel a tervezett hulladéktároló 

közvetlen környezetében élők tájékoztatásának, ezért a hiteles és 

naprakész információk folyamatos átadásával őszinte és szoros kap-

csolatot ápol a Társuláson keresztül az érintett tagtelepülésekkel és 

lakosságával.  

A Társulási Tanács tagjai a 2014. évi költségvetési törvény, valamint 

a Társulások támogatási igényének NFM által történő elfogadását 

követően, döntést hoztak az ez évi Támogatási szerződés működési 

és fejlesztési célfeladatainak meghatározásáról. A Társulásoknak 

2014. január 1-jétől előírt új jogszabályi kötelezettség eredményekép-

pen kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a lakossági ellenőrző csoport 

ellenőrzési tevékenységére, továbbá a Társulás saját honlapjának 

megfelelő működtetésére. 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött Támogatási szerződés 

aláírását követően az NYMTIT megkötötte a támogatási 

alszerződéseket tagönkormányzataival. Ennek köszönhetően a Társu-

lás és tagtelepülései továbbra is ellátják az NYMTIT környezetében 

élő embereknek a nagyaktivitású radioaktív hulladékok és kiégett 

fűtőelemek végleges tárolójának kialakítására vonatkozó kutatások-

kal kapcsolatos hiteles és naprakész tájékoztatását. A Társulás a tá-

mogatási szerződés értelmében együttműködik az NFM-mel és az 

RHK Kft.-vel, míg a tagtelepülések együttműködnek az NYMTIT-

tel, valamint megvalósítják a kitűzött településfejlesztési célokat és 

feladatokat is.  

 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

(RHK Kft.) paksi bemutatótermének, a látogatók körében legked-

veltebb eleme a terepasztal, ám az RHK Kft. szempontjából fonto-

sabbak a Társaság feladatait, a telephelyeiken folyó munkákat 

bemutató látványos információs tablók. A nagyméretű tájékoztató, 

ismertető táblák ez év elején egészültek ki friss adatokkal, tények-

kel.  

– A telephelyeinken folyó felelősség teljes szakmai munkavégzés-

hez, létesítményeink biztonságos üzemeltetéséhez létfontosságú a 

környező települések lakosságának támogatása. Ennek eléréséhez-

fenntartásához részünkről elengedhetetlen a nyílt és hiteles tájé-

koztatás – hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Dr. Kereki Ferenc, a 

Társaság ügyvezető igazgatója a 2013-as év végi sajtótájékozta-

tón. A felelősségteljes tájékoztatás egyik legfontosabb követelmé-

nye, hogy a rendelkezésre álló információk mindig a lehető leg-

frissebbek legyenek. Ezért a bemutatott tablókat időről időre cse-

rélni kell, hiszen egyik évről a másikra – van, hogy ennél rövidebb 

idő alatt is – változik a négy projekt állása. Az új tények és képek 

bemutatásával ugyanaz a cél, mint a többi tájékoztatási tevékeny-

ségnek: erősíteni a köztudatban, hogy a radioaktív hulladékok 

biztonságos elhelyezésének felelős végrehajtója az RHK Kft., és 

rászolgál a tevékenységével kapcsolatba kerülő emberek bizalmá-

ra.  

Az RHK Kft. minden telephelyének környezetében – részben az 

ott működő tájékoztató társulás munkájának támogatására – mű-

ködik legalább egy látogató központ. A Társaság saját paksi kiállí-

tása volt az első, ami 2002-ben nyílt meg, a Kiégett Kazetták Át-

meneti Tárolója (KKÁT) szomszédságában. A cél az volt, hogy az 

RHK Kft. tevékenységét röviden és sok képpel illusztrálva mutas-

sa be. A tizenkét év alatt közel ötvenezren látogatták ezt a tárlatot, 

ami igen jelentős szám, főleg ha a téma – radioaktív hulladékok 

kezelése és tárolása – specialitását tekintjük. 2003-ban az Izotóp 

Tájékoztató Társulás (ITT) központjában, Kisnémediben, a Radio-

aktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) szomszédságában 

adták át a látogató központot, és megnyitott a nagy aktivitású 

kutatások körzetében, a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs 

és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) térségé-

ben a bodai Infopark, és a kővágószőlősi Információs Iroda. A 

Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) székhelye, 

Bátaapáti különleges helyet foglal el ebben a sorban, miként a 

Társaság ottani létesítménye, a Nemzeti Radioaktívhulladék-

tároló (NRHT) is. A felszín alatti lejtősaknában is információs 

felületeket alakított ki az RHK Kft. Évről évre sor kerül valame-

lyik helyszínen - vagy egyszerre több tárlaton is - a tablók felújítá-

sára, mert a rajtuk megjelenő információkat igyekeznek napraké-

szen tartani. Most például Pakson, a nemrégiben befejeződött 

aktualizálás nyomán, az NRHT-val kapcsolatban már a felszín 

alatti tároló kamráról talál képet az odalátogató. De a legnagyobb 

változtatáson idén a Nyugat-Mecsekről és a nagy aktivitású hulla-

dék végleges elhelyezéséről szóló bemutatótermi táblakép ment 

keresztül.  

Megújultak a tablók az RHK Kft. paksi látogató-

központjában 

Tucatnyi év, 

ötvenezer látogató  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja a hite-

les tájékoztatást  

Őszinte és szoros kapcsolatban  

A Támogatási Szerződés aláírása 

Infopark és iroda 

Felelős munka, felelős tájékoztatás 
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Idei első ülését a bodai Művelődési Házban tartotta a Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulás (NYMTIT) január 17-én.  

Az eseményen a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. (RHK Kft.) képviseletében részt vett Dr. Kereki Ferenc ügyve-

zető igazgató,  Honti Gabriella kommunikációs vezető, Lovas Szilvia 

kommunikációs munkatárs, Papp Gizella, a bodai önkormányzat jogi 

osztályvezetője, Kelenfiné Barics Rita, Hetvehely aljegyzője, vala-

mint a tagtelepülések polgármesterei. 

 Kovács Győző, az NYMTIT elnöke röviden összefoglalta az elmúlt 

időszak elvégezett feladatait, amit a társulás tagjai tudomásul vettek 

és elfogadtak. 

 A napirendi pontok tárgyalása során Dr. Kereki Ferenc vázolta a 

2014-ben a Nyugat–Mecsekben tervezett feladatokat és ismertette a 

polgármesterekkel az RHK Kft. rövid és hosszú távú koncepcióját, és 

a Társulás új kommunikációs feladatait.  

2014. január 1-jén hatályba lépett a Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások-

nak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI.21.) 

Korm. Rendelet. Ennek értelmében a Társulásoknak – így a Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulásnak is – kiemelt figyelmet kell fordítania a lakossági ellenőr-

ző csoport ellenőrzési tevékenységére. 

 E vállalt kötelezettség teljesítése érdekében, az NYMTIT létrehozta  

a Társulás Ellenőrző Csoportját, melynek munkáját az NYMTIT 

támogatja, ellenőrzési tevékenységük elvégzéséhez a körülményeket 

és feltételeket biztosítja. Az Ellenőrző Csoport meghívást kap a tagte-

lepülések rendezvényeire, minden ellenőrzésről, tájékoztatási progra-

mon való részvételről jegyzőkönyvet, beszámolót készít a Társulás-

nak. Az Ellenőrző Csoport szakmai felkészítéséhez a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) segítsé-

get nyújt: mind a szükséges képesítés (sugárvédelmi vizsga) meg-

szerzéséhez, mind a szakmai látogatások más társulásokhoz, telephe-

lyekhez történő megszervezéséhez. 

 Az NYMTIT tagtelepülések lakosaiból álló Ellenőrző Csoport leg-

főbb feladata, hogy ellenőrzési tevékenységét a Kiégett Kazetták 

Átmeneti Tárolója (KKÁT) telephelyen, valamint az NYMTIT terü-

letén zajló nagyaktivitású hulladéktárolóval kapcsolatos kutatások 

területén, az ellenőrzési zónában elvégezze. A telephelyre a belépést 

a KKÁT rendészete, az általuk kiállított eseti belépővel és szakmai 

kísérővel biztosítja.  

Az Ellenőrző Csoport tevékenysége nyilvános, tagjai - Papp Gizella, 

a bodai önkormányzat jogi osztályvezetője, Kelenfiné Barics Rita, 

Hetvehely község aljegyzője, Varga Géza, Kővágószőlős alpolgár-

mestere, a Zsongorkő Baráti Kör elnöke és Dr. Csima Mária, Kővá-

gószőlős jegyzője - tájékoztatják a Társulást, a tagönkormányzatokat 

és a lakosságot.  

 

Megalakult az NYMTIT Lakossági Ellenőrző Csoportja  

 

Képeink a társulási ülésen készültek 

 

Elsőként a feladatokról   

Az idei munkatervről tájékoztatott az RHK Kft.  

Civilként is felelős szerepben  
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Kimutatta foga fehérét a tél: heves január végi hóvihar formájában 

tette nyilvánvalóvá, hogy az eddigi tavaszias időjárás helyett ezután 

ismét a tél veszi át az uralmat. Aggódtak is a szervezők, hogy a barát-

ságtalan időjárás sokak kedvét szegi, ennek ellenére több mint hatvan 

résztvevő hallgatta Varga Géza, a Zsongorkő Baráti Klub elnöki kö-

szöntőjét, aki név szerint is üdvözölte Sándor Tibor polgármestert, 

Havrán István borászt, Bakó Attila hegybírót, Radó István neves 

bortermelőt, Balázs Zoltán atyát és Kovács Győző bodai polgármes-

tert. Emlékezetes élményt nyújtott mindenkinek a Pécsi Bartók Béla 

Kórus fellépése Lakner Tamás vezetésével, akik elvarázsolták a hall-

gatóságot műsorukkal, nagy sikert aratva. Varga Géza, a Zsongorkő 

Baráti Klub elnöke rövid összefoglalót mondott a Szent Vince kultusz 

eredetéről, a vértanú életéről, kapcsolatáról a borkultúrához, a Vince 

naphoz kapcsolódó szokásokról. Mint sok más hagyományról kiderít-

hető, ennek eredete a pogány hitvilághoz nyúlik vissza, de közvetle-

nül kapcsolódik a gazdák természeti-időjárási megfigyeléseihez is. 

Kapcsolódik e naphoz hagyományos pincejárás, borkóstolás, de jós-

lás is az előttünk álló esztendő terméskilátásait illetően: „hogyha 

szépen fénylik Vince, megtelik a pince”! Annak idején a szőlősgaz-

dák a metszett „Vince vesszők” állapotából jósoltak a szüret kilátásait 

illetően. Varga Géza köszöntő szavai után Balázs Zoltán atya áldotta 

meg a vesszőket és a gazdák által hozott borokat, a jó termés és a jó 

bor reményében. Havrán István borász értékelte a az elmúlt esztendőt 

termelői és borászati szempontból. Elmondása szerint az elmúlt év 

nem állította könnyű feladat elé a gazdákat, de odafigyeléssel és gon-

dos kezeléssel jó borokat várhatnak munkájuk eredményeként. 

Ezután került sor a gazdák által bemutatott borminták kóstolására és 

értékelésére. A bemutatott több mint negyven minta alapján elmond-

ható, hogy silány minta nem fordult elő, a hibák szakszerű kezeléssel 

kijavíthatók, amellett, hogy néhányan kiemelkedő borokat is bemutat-

tak.   

 

Vince napi bormustra, tervekkel, kóstolóval  

Borszentelő kertbarátok  

Január 25-én tartotta idei borszentelő és bor-

mustra rendezvényét a művelődési házban a 

Bodai Kertbarát Kör. Az eseményen részt 

vett Kovács Győző, az NYMTIT elnöke, 

Boda polgármestere, Bogdán László Cserdi 

polgármestere,  Varga Géza borász, a 

Zsongorkő Baráti Kör elnöke,  Vadai Mi-

hályné és Vadai Mihály borászok, Hamzau 

Relu plébános is. Varga József, a bodai Kert-

barát Kör vezetője  rövid áttekintést adott a 

helyi szőlőtermelésről, többek között el-

mondta, hogy a levéltári adatok szerint már 

az 1200-as évektől jelentős nagyságrendű 

szőlőterület volt itt; a jelenlegi nyilvántartás 

szerint 80 hektár, melynek 90 százaléka mű-

velt terület. Mindezeket figyelembe véve az 

önkormányzat új fajták telepítését hajtotta 

végre  a 2013-as évben, nevezetesen pécsi 

cirfándlit telepítettek, valamint 2013 tava-

szán egy új, nemesítés alatt álló, rezisztens 

fajtát Pannónia néven 200 tőkével. 

Felújítás és bővítés alatt áll az önkormányzat 

présháza, várhatóan a tavasz folyamán befe-

jeződik és lehetőséget biztosít bekapcsolódni 

a Pécs-Mecseki Borút hálózatához, és kultu-

rált helyet kínál a helyi borosgazdák összejö-

veteléhez.    

A Kertbarát Kör vezetőjének szavai  után sor 

került a borok és szőlővesszők megáldására 

és szentelésére, Hamzau Relu  atya közremű-

ködésével. A mustra keretében a gazdák által 

hozott minták kóstolására és rövid vélemé-

nyezésére Vadai Mihályné, Varga Géza, és 

Vadai Mihály borászok vállalkoztak.  

A kővágószőlősi Vince nap résztvevői 

A résztvevők csoportja Bodán Hamzau Relu plébános 

Szép itókák reményében  

Két új fajtát telepített az önkormányzat 
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Manók segédkeztek 

A Kővágószőlősi Általános Iskola második éve ad otthont a Bánya-

manók elnevezésű csoportnak. Kővári Zoltánné igazgató a Mecseki 

Uránbányász Egyesület első megkeresésére örömmel mondott igent, 

hiszen Kővágószőlős régi bányásztelepülés. Az ide járó gyermekek 

szülei, még inkább nagyszülei szoros kapcsolatban voltak az itt 

működő bányával. A Bányamanók szakkör célja a régi bányászha-

gyományok felelevenítése, feladatai pedig bányász emlékek őrzése, 

rendben tartása, túrák, kirándulások szervezése az emlékhelyekhez, 

valamint házi és iskolák közötti versenyeken való helytállás. Eze-

ken a feladatokon kívül van még egy nagyon fontos és kedves fela-

datuk. Nevezetesen az, hogy minden, bányászattal kapcsolatos ün-

nepségre műsorral készülnek. Szerencsés egybeesés, hogy a Kővá-

gószőlősi Általános Iskola otthont ad az Agócsy László Zeneiskolá-

nak is, mely tagjai több más hangszer mellett furulyán és trombitán 

is játszanak. Ezek a zenész gyerekek, akik egyben a Bányamanók 

szakkör tagjai is, gondoskodnak arról, hogy a meghívásoknak min-

dig színvonalas, jól szervezett, zenei betétekkel tarkított műsorral 

tudjanak eleget tenni. A hagyományőrző gyerekek idén február 18-

án nagyon rangos meghívásnak tehettek eleget. Nagy Zoltánné 

szakkörvezető és Kővári Zoltánné igazgató kísérete mellett a Bá-

nyamanók asszisztálhattak a Pécsi Bányamúzeum újranyitásánál. 

Fónagy János államtitkár, Páva Zsolt, Pécs város polgármestere és 

Molnár Ferenc, a Bányászok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesüle-

tének elnöke nyitotta meg a múzeumot. A Bányamanók, a Mecseki 

Uránbányász Egyesülettől kapott bányász egyenruháikban, zászló-

jukkal sorfalat álltak az eseménynél, és az avató szalag átvágásánál 

segédkeztek.  

Elnöki tájékoztató gyerekeknek  

Ismeretterjesztő előadásokat tartott február folyamán Kovács Győző, a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulás (NYMTIT) elnöke a Társulás tagtelepüléseihez tartozó három iskolában, a kommunikációs program keretében. 

Kővágószőlősön, Bicsérden és Hetvehelyen a 6-7-8. osztályos tanulók ismerhették meg az NYMTIT kommunikációs tevékenységét, 

valamint a nagy aktivitású kutatási program részleteit. Animációs filmet néztek meg az említett hulladékkezelési tervekről, a majdani 

tárolóval kapcsolatos elképzelésekről, többek között a gépi erővel történő működtetésről. A gyerekek sok hasznos ismerettel gazdagod-

tak, és fontos információkhoz jutottak, felkészülve ezzel a májusban Hetvehelyen megrendezendő Niels Bohr fizika-kémia versenyre.  

Felelevenítik a hagyományokat a Pécsi Bányamúzeum újranyitásával  

Az avatás ünnepélyes pillanata 
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Március 21-én a pécsi Leőwey Klára Gimná-

ziumban az RHK Kft. szervezésében a nukle-

áris ipar területén dolgozó szakemberek tar-

tottak rendhagyó fizika órát közel 150 tanuló-

nak. Az előadók egyszerű, hétköznapi pél-

dákkal segítették az elmondottak könnyebb 

megértését. Honti Gabriella, az RHK Kft. 

kommunikációs irodavezetője elmondta, 

hogy a program célja: minél több fiatal ismer-

je meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. tevékenységét és a nukleáris energia 

kérdéskörét.  Prof. Dr. Aszódi Attila egyetemi 

tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleá-

ris Technikai Intézetének igazgatója előadá-

sában kitért az energiatermeléshez kapcsoló-

dó kockázatokra, a szubjektív félelmekre, 

röviden összefoglalta a fukusimai baleset 

előzményeit és szólt a következményeiről. 

Előadása végén a tervezett paksi bővítés hát-

teréről és energiapolitikai okairól beszélt. A 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. részéről 

Bertalan Csaba, az NRHT telepvezetője a 

diákok számára összefoglalta a radioaktív 

anyagok történetét, keletkezési módjaikat 

valamint az RHK Kft. hulladékgazdálkodás-

sal kapcsolatos feladatait. Előadásában Berta-

lan Csaba külön kitért a majdani nagy aktivi-

tású hulladéktároló elhelyezésére induló kuta-

tásokra, melyek a Nyugat-Mecsekben Boda 

közelében fognak megvalósulni. 

Az atomtörvény lehetővé teszi, hogy azok a települések, ame-

lyek egy-egy komoly országos gond megoldásában önként 

felelősséget vállalnak, ún. költségvetési támogatásban része-

süljenek. Így a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) is évről 

évre támogatást kap a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 

(KNPA). Ezt az említett jogszabály teszi lehetővé a radioaktív 

hulladék tárolók és a tervezett tárolók körzetében működő 

társulások számára. A támogatást a társulásokat alkotó önkor-

mányzatok (tagönkormányzatok) a tájékoztatási és ellenőrzési 

feladatokon túl településfejlesztési és működési célokra is 

felhasználhatják. A támogatási szerződést egy évre köti a 

KNPA Kezelő szerve és a Társulás.  

Összefoglaljuk, mire költötte a pénzt a Társulás tavaly: 

2013-ban a támogatást a Társulás, illetve az önkormányzatok 

döntően működési költségeik – részbeni – fedezésére, ezen 

felül Bakonya belterületi vízrendezésre, Bükkösd és 

Kővágótöttös útfelújításra, Hetvehely számítástechnikai esz-

közök beszerzésére, míg Helesfa játszótér-felújításra használta 

fel.  

A társulás a X. Tájoló Nap alkalmából nagy alakú, fotókkal 

színesített ünnepi kiadvány-könyvet jelentetett meg, amelyben 

az elmúlt 10 év eseményeit, kommunikációs tevékenységeit 

foglalta össze.  

A Társulás a bodai Információs Parkot folyamatosan karban 

tartja, és fogadja a látogatókat a kővágószőlősi Látogató és 

Tájékoztató Irodában is.  

Térségi fejlesztések 2013-ban az NYMTIT támogatásából  

Március 15-i megemlékezés Bodán 

Boda község Önkormányzata hagyományai-

hoz híven, március 15-én a szentmise után 

tisztelgett az 1848-49 -es hősök emlékkereszt-

jénél. Az iskolások műsora után, Kovács Győ-

ző polgármester mondott ünnepi beszédet, 

majd az Önkormányzat és a helyi civil szerve-

zetek helyezték el koszorúikat a templomkert-

ben álló kereszten. 

Prof. Dr. Aszódi Attila 
Honti Gabriella   

és  Prof. Dr. Aszódi Attila  
Bertalan Csaba  

 

Rendhagyó fizikaóra az RHK Kft. szervezésében 

A nukleáris iparról a Leőwey Gimnázium tanulóinak 
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NYMTIT:  

 

Január 31-én a kővágószőlősi Tájékoztató 

Irodában tartotta gyűlését a Nyugat-mecseki 

Társadalmi Információs és Területfejlesztési 

és Önkormányzati Társulás. Az eseményen 

részt vett Papp Gizella, a bodai önkormány-

zat jogi osztályvezetője, és a tagtelepülések 

polgármesterei.  

 

Február 11-én az NYMTIT és társtelepülései 

megkötötték a kommunikációs tevékenységre 

vonatkozó alszerződéseket.  

Február 10-én az RHK Kft. budaörsi központ-

jában aláírásra került az NYMTIT 2014. évre 

szóló támogatási szerződése. 

 A szerződést az NFM, mint Támogató, a 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alapkezelője-

ként az RHK Kft , mint Közreműködő és az 

NYMTIT, mint Támogatott írták alá. 

 

 

 

Bakonya:  

 

A Látogató Központ közbeszerzési eljárására 

kiírt pályázat lezárult, elkezdődtek a kivitele-

zési munkálatok, jelenleg a tetőcsere zajlik. A 

településhez kapcsolódó jó hír még, hogy 

közmunkások segítségével javítják a Bakonya 

és Kővágótöttös közötti összekötő út padká-

ját.  

Megkezdődött a sportöltöző felújítása. A 

munkálatok keretében átrakják a tetőt, a belső 

térben pedig az eddigi szakadozott  műanyag 

burkolatot szilárd burkolatra cserélik. Az 

ajtókat és az ablakokat is lecserélik az épüle-

ten. 

 

 

Boda:  

 

Január 17-én a bodai polgármesteri hivatalban 

tartotta ide első gyűlését a Nyugat-mecseki 

Társadalmi Információs és Területfejlesztési 

Társulás. Az eseményen részt vett Dr. Kereki 

Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, 

Honti Gabriella, az RHK Kft. megbízott 

kommunikációs irodavezetője, Lovas Szil-

via ,az RHK Kft. tájékoztatási munkatársa, 

Papp Gizella, a bodai önkormányzat jogi 

osztályvezetője, Kelenfiné Barics Rita, 

hetvehelyi aljegyző és a tagtelepülések pol-

gármesterei. 

 Folynak a START munkaprogram idei évi 

tervezési munkálatai, ebben az évben 32 fő 

alkalmazását tervezi az önkormányzat.  

Végéhez közeledik a téli átképzés oktatás, a 

településről 6 fő vett részt rajta. 

 Az erdélyi partner településen, Csíkrákoson 

járt az önkormányzat küldöttsége, a település-

vezetők egyeztettek az idei év közös prog-

ramjairól és az elvégzendő feladatokról. 

A település önkormányzata elfogadta február 

3-án a 2014. évi költségvetését. A költségve-

tés tartalmazza a 2014. évi START munka-

programot, valamint a TAO és sportfejleszté-

si programhoz szükséges önerőt is. A 2014. 

évi központi költségvetés lehetőséget nyújtott 

a falubuszok cseréjéhez szükséges pályázatok 

kiírására. Boda Község Önkormányzata ezek 

alapján benyújtotta a pályázatát. Döntés a 

minisztérium részéről hamarosan várható. 

 

 

 

Bükkösd:  

 

Pályázati forrás segítségével Turisztikai Köz-

pont kialakítását tervezi a Bükkösd Jövőjéért 

Alapítvány MVH. A tervek szerint a horgász-

tó partján három faházat építenek a központ 

befogadására. 

 

A település központjában megkezdődtek a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 

elnyert forrásból a „Térrendezés a Bükkösdi 

Főtéren” című projekt kivitelezési munkála-

tai. A fejlesztés értéke 3 millió forint. 

 

 

 

Cserdi:  

 

A hagyományokhoz hűen a baranyai gazda-

ság legnagyobbjait bemutató TOP 100 kiad-

vány gáláján köszöntötte a Dunántúli Napló 

az olvasói szavazatok alapján odaítélt Év 

embere cím nyertesét, Bogdán Lászlót, Cserdi 

polgármesterét. A településhez kapcsolódó 

hír, hogy egy tonna saját termesztésű zöldsé-

get adományozott a település a budapesti 

rászorulóknak. 

A képviselő-testület elfogadta a település 

2014. évi költségvetését. A START munka-

programban részvevők számára csapatépítő 

tréningeket tart az önkormányzat a polgár-

mester vezetésével. 

 

 

Cserkút:  

 

Folyamatban van a település temetőjének 

könnyebb megközelíthetőségére kialakítandó 

út tervezése. Ugyancsak zajlanak a falu vízel-

vezető árkainak és a külterületi föld-

utak  karbantartási munkálatai. 

 Február 23-án műsoros gyermekfarsangot 

rendeztek a Művelődési Házban, a gyerme-

kek nagy örömére. Sok érdekes jelmez tette 

színessé a farsangot.  

 

 

 

 

Kővágószőlős:  

 

Pályázati forrás felhasználásával elkezdődik a 

templom villámhárító rendszerének kialakítá-

sa. Vizesblokk megépítését és a sportpálya 

öltözőjének felújítását tervezi az önkormány-

zat, a kivitelezés a hónap folyamán elkezdő-

dik, a fejlesztés forrását szintén nyertes pályá-

zat biztosítja.   

Február 13-án közmeghallgatást és falugyű-

lést tartott az önkormányzat. Február 23-án a 

Zsongorkő Baráti Kör kertbarát munkacso-

portjának szervezésében metszési bemutatóra 

került sor.   

Ásással, gépi szántással folynak az előkészü-

letek a tavaszi közmunkaprogram keretében 

megművelendő mezőgazdasági területeken. 

 Testületi határozat alapján a faluban 38 csa-

lád kapott tűzifát fűtési gondjaik enyhítésére. 

 A terveknek megfelelően 2014-ben folytató-

dik a településen a járdák térkő burkolattal 

történő kialakítása. 

 Elfogadták a település 2014. évi költségve-

tését, a terveknek megfelelően 2014-ben foly-

tatódik a faluban a járdák térkő burkolattal 

történő kialakítása. A START közmunka-

program keretében 17 fő foglalkoztatását 

tervezi az önkormányzat 2014-ben. 

 

 

 

 

 

NYMTIT települések hírei, információi 
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Kővágótöttös:  

 

Az önkormányzat 2014–es évben a pályázati 

lehetőségek figyelembevételével a következő 

beruházásokat, fejlesztéseket tervezi megva-

lósítani  föld árkok burkolása; a temető kerí-

tésének kiváltása sövény beépítésével; a 

”Mária út” kővágótöttösi állomásának kiala-

kítása; a Kossuth L. u. szélesítése, a Petőfi u. 

északi részének aszfaltozása; a  Kultúrház 

belső felújítása – aljzatburkolás, festés, nyí-

lászárók cseréje. 

Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költ-

ségvetés módosítását, illetve a 2014. évi költ-

ségvetést. A START munkaprogram 2014. év 

előirányzatai alapján az önkormányzat min-

den foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülőnek munkát tud biztosítani. 

Az önkormányzat idén tavasszal további 

földárok burkolását végzi el, valamint a teme-

tőt élő sövénnyel keríti be, és a műemlék 

környezetet is tovább fogja gondozni, a há-

rom programban 18 főt tud foglalkoztatni. 

 

 

 

Hetvehely:  

A német nemzetiségi önkormányzattal közö-

sen kolumbárium kialakítását és a ravatalozó 

bővítését tervezi az önkormányzat saját forrás 

felhasználásával.  

A temető bővítéséhez vásárolt területet az 

önkormányzat, vásárolt és fejlesztést tervez 

az új részen. A START közmunkaprogram-

ban 20  fő részére mezőgazdasági foglalkoz-

tatást biztosít az önkormányzat. 

 

 

 

Helesfa:  

 

Ásással, gépi szántással folynak az előkészü-

letek a tavaszi közmunkaprogram keretében 

megművelendő mezőgazdasági területeken. 

Testületi határozat alapján a faluban 38 csa-

lád kapott tűzifát fűtési gondjaik enyhítésére.   

 

 

 

 

TÁRSULÁSI LAP 

Kiadja az NYMTIT 

7672 Boda, Petőfi Sándor u. 43. 

Felelős kiadó az NYMTIT elnöke 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Fotó: Perjés Kriszta 

Nyomás: DUPLEX-ROTA 

Pécs, Északmegyer dülő 4. 

Áprilisban indul a fúrógép 

A terveknek megfelelően 2014-ben folytató-

dik a településen a járdák térkő burkolattal 

történő kialakítása. 

Elfogadták a település 2014. évi költségve-

tését, a terveknek megfelelően 2014-ben 

folytatódik a faluban a járdák térkő burkolat-

tal történő kialakítása. A START közmunka-

program keretében 17 fő foglalkoztatását 

tervezi az önkormányzat 2014-ben 

Mire e sorok megjelennek, valószínűleg 

Bodától dél-nyugatra már javában dolgozik 

a munkagép a BAF-2-es jelű, 800 méter 

mélyre tervezett kutatófúráson. A közeljö-

vő terepi munkálatairól a tevékenységet 

végző cég, a Radioaktív Hulladékokat Ke-

zelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatóját, Dr. Kereki Ferencet kérdeztük. 

 - Mint arról többször szóltunk különféle 

fórumokon, újságok hasábjain, a hazánkban 

keletkező nagy aktivitású radioaktív hulla-

dékok és a paksi atomerőmű kiégett fűtő-

elemeinek elhelyezésére keressük a legjobb 

végleges megoldást, erre az előzetes kutatá-

sok alapján a Nyugat-Mecsek térsége bizo-

nyul a legalkalmasabbnak – kezdte válaszát 

Dr. Kereki Ferenc -. Ezt a véleményt első-

sorban a Boda környékén található agyagkő 

formáció kiváló vízzáró tulajdonságaira 

alapozták a szakemberek. Az elképzelések 

szerint ebben az évben több kutatófúrást 

végzünk, az első április közepétől nagyjá-

ból három hónapig tart. 

- Mit fognak érzékelni a munkálatokból a 

helyi lakosok? Mennyire lesz zavaró a zaj? 

Hiszen, úgy tudjuk, éjjel-nappal folyik majd 

a munka. 

- Úgy gondolom, hogy nem zavarjuk az itt 

élőket, mert bár valóban, a fúróberendezés 

napi 24 órában dolgozik majd, de négyszáz 

méterre a falu déli bejáróját jelző táblától. 

Így a lakosoknak határértéket meghaladó 

zajra nem kell számítaniuk, még a legköze-

lebbi majorsági épületeknél sem. A négyfős 

személyzet, a műszaki ellenőr és a fúráskor 

elvégzendő helyszíni vizsgálatokat végzők 

pedig mindent elkövetnek majd, hogy a 800 

méterre tervezett kutatófúrás mélyítésére és 

vizsgálatára szánt három hónapot ne lépjék 

túl. 

-   Mi lesz a következő lépés? 

-  A fúrógépet odébb költöztetjük a Bodától 

és Bakonyától egyforma távolságra, kissé 

délre kijelölt BAF-1 fúrás helyszínére. Itt 

egy fúráspár létesül. A BAF-1 fúrást 500 m 

mélyre tervezzük, a tőle 15-20 m-re létesü-

lő BAF-1A-t pedig 1200 m mélységűre. Ez 

utóbbit várhatóan jövő évben fejezzük majd 

be. A tervek szerint az idén késő őszig csak 

a felső 400 m-es szakasz készül el. A lakos-

ságot ezen fúrások munkálatai sem fogják 

zavarni, ezt az előzetes környezeti vizsgálat  

ismeretében kijelenthetem. Az idei évben 

még geofizikai elektromos méréseket terve-

zünk Cserditől keletre, amelyek alapvetően 

az utak mentén valósulnak majd meg. A 

terepi munka a tervek szerint 2017-ig tart. 

2018-ban várható, hogy a kutatás eredmé-

nyeképpen ki tudjuk jelölni azt a 10–15 

négyzetkilométeres környezetet, amelyen 

folytatjuk a kutatást. Ehhez addig összesen 

11 mély- és 2 sekélyfúrást kell elvégez-

nünk. A legmélyebb fúrások 1300-1600 

méter mélyre hatolnak majd le, a kőzet 

elemzéséhez elkészítendő felszíni kutató-

árok hosszát pedig maximum 1 kilométe-

resre tervezzük.  

 -   Ez év áprilisától bővül a nyugat-mecseki 

térségben folytatott tevékenységük. Kérem, 

adjon erről is rövid tájékoztatást! 

- 2014 áprilisától beolvadt a Társaságunkba 

a MECSEK-ÖKO Zrt. azon megmaradt 

része, amely az uránbányászat okozta kör-

nyezeti károk helyreállításáért és utógondo-

zásáért volt felelős. Vagyis mostantól ezek-

nek a környezetvédelmi, bányászati rekulti-

vációs feladatoknak az elvégzése (az urán-

bányászat, illetve a felszíni és felszín alatti 

vizek tisztítása, a környezetellenőrzési 

monitoring, a további rekultiváció, karban-

tartás), a mi dolgunk az elkövetkezendő 30-

40 évben. Ennek a munkának a központja, 

a MECSEK-ÖKO Zrt. volt kővágószőlősi 

telephelye, amely Mecseki Környezetvédel-

mi és Kutató Bázis néven működik tovább.  

 

 

Útépítés a kutatófúráshoz 


