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Dolgos nyári hétköznapok a társulás településein
számolt be. Mint mondta, nagyon örül,
hogy a Bicsérdi Általános Iskola is bekapcsolódhatott a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás
tájékoztató munkájába. A gyerekek igen
jól fogadták Kovács Győző társulásról és
a kutatásokról szóló prezentációját a Víz
Világnapján. Ez azért volt fontos, mert a
kisebb gyerekek számára is közérthető
módon mutatta be, mi zajlik a környezetükben. Megemlítette azt is, hogy a hetedik-nyolcadikosok hagyományosan jól
szerepeltek a Niels Bohr fizika-kémia
Boda nyáron versenyen.
– Nagy örömünkre rendszeresen megkapjuk a Társulás tájékoztató kiadványait, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy
tanulóink eredményesen készüljenek a
vetélkedőre. Ez a program a diákok mellett a tantestület tagjainak is fontos,
olyannyira, hogy az erre való felkészülést már az éves munkatervünkbe is beépítjük – tette hozzá az iskolaigazgató.
Az új tanévre egyébként augusztusban
kezdenek majd készülni.

Tombol a nyár, de nincs uborkaszezon a
Nyugat-Mecsek falvaiban. Társulásunk,
az NYMTIT polgármesterei munkáról,
programokról, rendezvények előkészületeiről számoltak be.
Elsőként az RHK Kft. és a Társulás legújabb közös kezdeményezéséről szólunk
cikkünkben.
– Alig zárult le az immár egyre népszerűbb Niels Bohr fizika-kémia verseny,
újabb olyan programról számolhatok be,
amely a diákok érdeklődésére tarthat
számot: tavasszal hirdettük meg és augusztusig pályázhatnak a társulás tagtelepüléseinek fiataljai arra a rajz- és plakátpályázatra, amit az RHK Kft. kezdeményezésére közösen szervezünk – számolt
be az újdonságról Kovács Győző polgármester, az NYMTIT elnöke. Hozzátette,
ez a program is összhangban van azzal a
törekvéssel, hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak a fiatalok, minél több irányú tájékoztatást biztosítsunk számukra a
térségünkben folyó tevékenységekről. A
környezetvédelemnek, amely a pályázatok fő témája, az RHK Kft. és a Társulás
is kiemelt figyelmet szentel. Célunk az
is, hogy az iskolás generációt bevonjuk a
radioaktív hulladék elhelyezését célzó
kutatásokkal kapcsolatos információáramlásba. A polgármester kiemelte
még, hogy egész nyáron folyik az idei
Tájoló Nap és a vele egy időben megvalósuló Szüreti Fesztivál szervezése is.

Bükkösdön a nyár a táborozás időszaka.
Egymást váltják a turnusok az Ökoparkban és a vállalkozásként működő
lovas táborokban is – tájékoztatta lapunkat Budai Zsolt, polgármester.
Mint elmondta, természetesen a faluban
nyáron is zavartalanul folyik az egészségügyi és szociális ellátás.
Folytatás a 2. oldalon.
Kovács Győző, az NYMTIT elnöke

Saját falujukat illetően Kovács Győző
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a nyár
folyamán Bodán huszonketten dolgoznak a földeken a közmunkaprogram keretében. Most az öntözés megvalósítása
van a fókuszban, ez alapjaiban meghatározza ugyanis a hagyma-, fokhagyma-,
paprika- és burgonyatermesztés eredményességét ebben az aszályos időszakban.
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további 65 személy jut naponta meleg
ételhez a település jóvoltából.

Bükkösdi falunap
Folytatás az 1. o.-ról:

Bükkösdön 25 gyermek szülei kértek
nyári közétkeztetést, szociális alapon

– Jelenleg beadott pályázataink kedvező
elbírálására várunk, miközben önerőből
valósítjuk meg településünkön a közvilágítás korszerűsítését. Mintegy 5,5
millió forintot fordítunk a LED-es világítóhálózat kialakítására, ami az üzemeltetés szempontjából jelentős megtakarítást eredményez majd a falu számára. Budai Zsolt arról is tájékoztatott,
hogy a július 1-jei falunap után nagy
eseményre készülnek a településen:
idén először rendezik meg szeptember
30-án a Bivaly Racing nevű terepfutó
versenyt.
Hetvehelyen a sportcsarnok felújításának felügyelete a nyár kiemelt feladata.
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Erről Wágner Antal polgármester számolt be, aki azt is elmondta, hogy a falu
júliusban fogadja svájci testvértelepülésének delegációját, és készülnek az augusztusi hagyományos falunap megrendezésére.
Kővágószőlősön is tartanak gyerektáborokat, ugyanakkor a faluban egy szülő
sem igényelt közétkeztetést a gyereke
számára. Mint Sándor Tibor polgármester elmondta, megnyugtató, hogy nyáron sincs fennakadás a falu egészségügyi, illetve szociális ellátásában. Arról
is beszámolt, hogy gőzerővel folynak a
falu főterének felújítási munkálatai,
amelyek reményei szerint a nyár végére
be is fejeződnek.

Nyáron sem áll le a kutatómunka
Boda-Bakonya határában dolgozik a fúrógép
Bár nyáron is folytatódnak a vizsgálatok, ebben az évben takarékon zajlik a
nyugat-mecseki kutatási program, annak érdekében, hogy igazolják, a terület
megfelelő lehet egy, a nagy aktivitású
radioaktív hulladék befogadására alkalmas végleges tároló befogadására. Mint
dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft., a kutató-

munkát szakmailag koordináló cég ügyvezető igazgatója elmondta, idén kizárólag Boda és Bakonya határában terveznek újabb fúrásokat. Ezeket a munkálatokat már javában végzik is.
A Társaság vezetője emlékeztetett rá,
hogy a 2014-ben mélyített két kutatófúrás mintáiból meg lehetett állapítani,
hogy a bodai agyagkőnek
kiváló vízzáró tulajdonságai vannak. A tavaly befejezett kutatóárok adatai
pedig azt mutatták, hogy a
nyugat-mecseki
térség
igen stabil, a vizsgált kőzetben az utóbbi százezer
évben nem zajlottak le
komolyabb felszín alatti
mozgások. Ez a két szempont igen fontos egy
mélységi, nagy aktivitású
hulladékok befogadására
tervezett tároló potenciális
helyszínének kiválasztásánál.
Ez év márciusának végén
Bakonya térségében újabb
kutatófúrás indult, a korábbi 474 méter mélységű
fúrás maximum 1300 méteres mélységű párját hozzák majd létre. Az előkészítő munkák után kialakították, és palástcementezték a 15 méteres acél
iránycsövet. Ezután következik a fúrólyuk lemélyítése 460 méterig, egy
30 centiméter átmérőjű
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A fúrás helyszíne, Boda-Bakonya határa

görgős fúróval. Innen indul majd a magfúrás.
A kutatások végső célja, hogy minden
kétséget kizáróan be lehessen bizonyítani, hogy a Bodai Agyagkő Formáció
alkalmas képződmény egy, a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett
fűtőelemek számára építendő, biztonságos tároló befogadására. Megfelelő
eredmények esetén a tervek szerint a
2030-as években egy föld alatti kutatóbázis épül majd a további vizsgálatok
elvégzésére. Amennyiben az ott nyert
adatok is az itt létesítendő tároló biztonságosságát támasztják alá, illetve meglesz a megfelelő a társadalmi elfogadottság is, várhatóan a 2060-as évek
középére készülhet el a létesítmény, és
ekkor kezdődhet el a hulladék végleges
elhelyezése.
A mostani fúrás mellett a geológus és
egyéb szakembereknek az előző fúrások, illetve a tavaly befejeződött, Cserdi
és Szentlőrinc között mélyített kutatóárok adatainak feldolgozása és összehangolása, egy kutatási jelentés elkészítése ad munkát.
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NYMTIT körkép 2017
Továbbra is középpontban a lakossági tájékoztatás
zetében tevékenykedő Társulás, a TEIT
25 éves születésnapján. Ez utóbbin, a
szakmai konferencián az NYMTIT
elnöke, felkérést teljesítve, előadást is
tartott.
A Társulás nem csak a magyarországi
helyzetet, hanem a GMF – a nukleáris
létesítményeket befogadó önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet –
tagjaként külföldi eseményeket, a radioaktív hulladékok kezelésére, elhelyezésére vonatkozó programokat, tapasztalatokat is nyomon követ.

Aláírások és bélyegzők kerültek a támogatási szerződésre

Idén is megkötötte a támogatási szerződést a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(NYMTIT) és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). A dokumentumot, az atomtörvénynek és Magyarország 2017. évi költségvetési törvényének megfelelve, az NFM, mint támogató, az NYMTIT, mint támogatott, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.),
mint közreműködő fél írták alá. Ennek
értelmében a Társulás – és rajta keresztül a kilenc tagtelepülés önkormányzata
– a nagy aktivitású kutatásokkal kapcsolatban vállalt tájékoztatási feladatok
elvégzéséért költségvetési támogatásban
részesül a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból (KNPA). A támogatás - összhangban az atomtörvényben foglaltakkal – a tájékoztatási, ellenőrzési célokon
felül településfejlesztésre és működésre
használható fel.
Az NYMTIT két évtizede végzi lakossági tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységét, és az Ellenőrző Bizottság
2017 első felében is aktívan részt vett a
nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló kialakítására vonatkozó kutatás helyszíni ellenőrzésében.

tájékoztatására, a diákok természettudományos, illetve radioaktivitással kapcsolatos ismereteinek bővítésére. A Társulás elnöke például, ahol lehetőség
adódott rá, személyes tájékoztatót tartott
az általános iskolákban a NyugatMecsekben folyó kutatási munkálatokról. Tavasszal pedig immár 13. alkalommal rendezte meg az RHK Kft.-vel közösen, a tagtelepülések 7-8. osztályos
diákjainak és pedagógusainak részvételével, a Niels Bohr fizika és kémia tanulmányi versenyt, ahol a résztvevők
játékos vetélkedőn is összemérhették
tudásukat a Társulás tevékenységéről, a
radioaktív hulladék kezelésének kérdéseiről.
Az NYMTIT figyelemmel kíséri a többi
olyan telephely, társulás életét, amelyik
ugyancsak érintett a radioaktív hulladék
elhelyezésben, szakmai rendezvényeken, egyéb eseményeken rendszeresen
képviselteti magát. Így volt ez a
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló 40 éves fennállásának ünnepségén májusban, valamint
júniusban a Paksi Atomerőmű környe-

Milyen feladatokat lát el az NYMTIT?
Többek között rendszeresen gondoskodik arról, hogy saját kiadványa, a
Nyugat-Mecseki Tájkép a tagtelepüléseken minden háztartásba eljusson.
Kiemelt figyelmet szentel, minden lehetőséget megragad a fiatalabb generációk
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Az NYMTIT, feladatai ellátása során,
rendszeresen együttműködik a kutatást
végző RHK Kft.-vel, a tagtelepülések
vezetői részt vesznek a cég negyedéves
tájékoztató fórumain, ahol első kézből
kapnak tájékoztatást a társaság aktuális
tevékenységeiről, munkálatairól.
A minél szélesebb körben megvalósuló
tájékoztatás érdekében a Társulás
együttműködik civil szervezetekkel,
egyesületekkel is, továbbá jó kapcsolatot ápol újságíró szakemberekkel, akik a
térségben az NYMTIT tevékenyégéről
szóló tudósításokkal segítik az információáramlást.
Tagtelepüléseinken a KNPA-ból kapott
támogatás révén számos beruházás,
infrastrukturális fejlesztés valósult és
valósul meg, például épület-felújítások,
közmű- és úthálózat felújítás, ezekről
ugyancsak rendszeresen beszámol a
Tájkép.
Az NYMTIT célja változatlan. A térségben folyó kutatási munkálatokkal
kapcsolatosan, az Ellenőrző Bizottság
működtetésével továbbra is képviseli a
lakosok érdekeit, valamint nyíltan, a
közérthetőségre törekedve ellátja a tájékoztatási feladatait, együttműködik a
nukleáris szakma, a hatóságok és az
illetékes minisztérium képviselőivel.
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Bemutatjuk Honti Gabriellát
Akit gyakran láthatunk rendezvényeinken
„Egy ilyen felelősségteljes
területen, mint a radioaktívhulladék-kezelés,
nem lehet improvizálni, mindenre fel kell készülni” –

Vezető beosztásban kezdtél el dolgozni a cégnél?
Nem, úgy kezdtem, mint bárki más, az
alapoktól. Csoportokat vezettem, cikkeket írtam, kiadványokat szerkesztettem
össze, egyáltalán ismerkedtem ezzel a
szakterülettel. Valójában egy tájékoztatási munkatársnak 2008-ban kevesebb
feladata volt, mint most a kollégáimnak,
de én minden percét élveztem. Öt évvel
később tette fel a kérdést dr. Kereki
Ferenc, ügyvezető igazgató, hogy elvállalnám-e a megbízott kommunikációs
vezetői feladatokat, amire igent mondtam és 2014-ben véglegesítették a kinevezésemet. Természetesen, azóta a tanulmányaimat is kibővítettem, megszereztem a kommunikáció és médiaszakértői diplomámat.
Miben különbözik az RHK Kft. kommunikációja más, hagyományosnak
mondható tevékenységet végző társaságokétól?

Interjú Honti Gabriellával, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. Kommunikációs Önálló Osztályának vezetőjével.
Milyen utat jár be egy, a szekszárdi
Garay János Gimnáziumban érettségizett fiatal hölgy, mígnem az RHK
Kft. kommunikációs vezetője lesz?
Ez egy igazi romantikus történet, mert
gyerekkori álmom volt, hogy ennél a
cégnél dolgozhassak. Pakson laktam,
illetve lakok a mai napig és barátaimmal
gyakran bicikliztem el az RHK Kft.
irodaépülete mellett még a kilencvenes
évek végén. Ekkor még valóban a Garay János Gimnáziumba jártam, de tudtam, hogy Szegedre a biológia és környezetvédelem szakra szeretnék jelentkezni és végül ott is végeztem. Fontos
volt számomra a környezetvédelem, a
természet szeretete, ez a mai napig része
maradt az életemnek. Akárhányszor
elhaladtam a sárga épületen virító Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felirat
mellett, mindig az jutott eszembe, hogy
ez lehet a környezetvédelem csúcsa, egy
ilyen fontos feladatot megoldani, mint
ennek a hulladéktípusnak a biztonságos
tárolása. Az iskola után be is adtam az
önéletrajzom a céghez, de csak 2 évvel
később hívtak be állásinterjúra, mikor
én már orvosi látogatóként dolgoztam.
A véletlen úgy hozta, hogy akkor kerültem az RHK Kft.-hez, amikor nem számítottam rá, már más irányba haladt a
karrierem.

delkezzenek, hiszen a jövőben akár az
egész országot érintő kérdésekben is
döntéshozók lesznek. Hozzájuk a honlapunkon, a youtube csatornánk segítségével juttatjuk el az információkat, illetve a közvetlen kommunikációra is nagy
hangsúlyt fektetünk. A 7-8. osztályos
tanulók számára tanulmányi versenyeket szervezünk, a középiskolákban
rendszeresen tartunk tájékoztató programokat. Próbáljuk továbbfejleszteni,
magasabb szintre emelni ezeket a rendezvényeket, legutóbb a Magyar Nukleáris Társasággal összefogásban tartottunk egy tájékoztató napot Kalocsán, az
ÖKO Pontban. Ezek mellett a legnagyobb népszerűségnek a látogatóközpontjaink örvendenek. Pakson és Bátaapátiban egyaránt új dizájnnal várjuk az
érdeklődőket, korosztálytól függetlenül.
Összességében az a fontos, hogy az
információt mindig a befogadók nyelvére kell lefordítani, főleg a gyerekek esetében.

A legtöbben a kommunikációról a marketing szóra asszociálnak. Egy cég általában azért kommunikál, hogy eladjon
valamit, hogy versenyképes maradjon a
piacon. Nekünk nincs termékünk, viszont a radioaktívhulladék-kezelés
olyan feladat, amellyel a lakosságnak
együtt kell élnie, nem lehet a szőnyeg
alá seperni. Ha élvezzük a nukleáris
ipar, a radioaktív izotópok felhasználásának előnyeit, akkor vállalni kell az
ezzel járó feladatot. Ezt a szemléletet
kell átadnunk a lakosságnak, ezekről a
folyamatokról kell ismereteket biztosítanunk a számukra, úgy, hogy megértsék, mi folyik a telephelyeinken és nyugodtan, aggodalom nélkül élhessék hétköznapjaikat. A kommunikációs szakember feladta ezen a szakterületen,
hogy ismeretterjesztő feladatokat lásson
el, közérthetővé tegye azt a tudást,
amellyel a cég rendelkezik.

Mi volt a legnagyobb kihívás pályád
során?

Milyen szakmai kihívást jelent a különböző korosztályok megszólítása?

Nyugodtan mondhatom, hogy nem. Egy
ilyen felelősségteljes területen, mint a
radioaktívhulladék-kezelés, nem lehet
improvizálni, mindenre fel kell készülni. Szerencsére nem történt még olyan
esemény, ami kimondottan speciális
kommunikációt igényelt volna, de minden forgatókönyvre fel vagyunk készülve. Ha olyan esemény következne be,
amelynek kezelése eltér a hétköznapi
megoldásoktól, akkor a krízis kommunikációs terveinkhez bármikor hozzányúlhatunk. Ez egy olyan kézikönyv,

Tevékenységünkkel jelenleg 40, jellemzően kisebb lélekszámú település érintett, melyeknek demográfiai mutatói az
idősebb korosztály felé mutatnak. Őket
a hagyományos kommunikációs csatornákon lehet a legegyszerűbben elérni:
kiadványok, újságok, helyi TV. Azonban a fiatal generációt sem lehet elhanyagolni, hiszen a radioaktívhulladékkezelés korokon átívelő feladat. Fontos,
hogy ők is megfelelő ismeretekkel ren-
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Vezetőként teljesen más feladatkörök
kerültek hozzám, sokkal nagyobb felelősség nyomta a vállaimat, ez felborította az addigi megszokott életritmusomat.
Persze idővel ez lett a természetes. A
legnehezebb mégis a jelenlegi kommunikációs csapat összeállítása volt. Sok
idő kellett hozzá, mire végre azt tudom
mondani, olyan emberek vesznek körül,
akikben megbízok, illetve akikkel eredményesen, és ami a legfontosabb, szívesen dolgozom. Erre vagyok a legbüszkébb, mert ezt a munkát csak együtt
lehet elvégezni, egyedül, külön-külön
nem megy.
A munkád során adódott olyan nem
várt helyzet, ami nem várt kommunikációs technikát, improvizálást igényelt?
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amelyben vélt, a normálistól eltérő helyzetekre fejlesztettünk ki kommunikációs
stratégiákat, megoldásokat.

csot, a célunkat. A telephelyink környezetében nagyon magas az elfogadottság
a lakosság részéről a tevékenységünk
iránt. Ezt a közvélemény-kutatásaink is
alátámasztják. A nyugodt környezet,
amit a megfelelő kommunikáció megteremt, az egyik kulcsa a magas színvonalú munkának, amit a szakembereink
végeznek. Úgy érzem, jó irányba tartunk, a jövőre kitekintve a minimum az,
hogy a jelenlegi szintet megtartsuk. Persze mindig lehet fejlődni és mindig van
hová javulni, erre mi is törekszünk. A
kollégáimmal együtt folyamatosan képezzük magunkat, hiszen a kommunikáció egy olyan terület, amiben rengeteg a
változás, naprakésznek kell lenni. A
siker kulcsa mégis mindig ugyanaz marad, a nyílt és őszinte kommunikáció a
lakosok felé.

Mit tartasz a szakma csúcsának, mi a
cél, amit legjobban szeretnél elérni?

Hogy élted meg, hogy egyetlen nőként
kerültél be a vezetőségbe?

Valójában részben már el is értük a csú-

Abszolút pozitívan, semmiféle megkü-
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lönböztetés nem ért miatta. Persze kijönnek a férfi és női gondolkodásbeli
különbségek. Más színt, energiákat,
ritmust viszünk bele a munkába. De ez
így van jól. A sokszínűség ereje fontos
egy vezetői gárdában, mert mindenki
hozzá tudja tenni saját magát a munkához és biztosan nem maradnak kitöltetlen hézagok. Ráadásul, már nem én vagyok az egyetlen nő a vezetői csapatban.
Milyen tanácsokkal látnád el azokat a
fiatalokat, akik a kommunikációs
pályát választják?
A kommunikáció egyre fontosabb szerephez jut a mai világban, szinte mindent behálóz, ezért nagy felelősséggel is
jár. A tanácsom, hogy ezt szem előtt
tartva használják fel a jövő szakemberei
a megszerzett tudásukat. És persze legyetek kreatívak, kitartóak, nyitottak a
világra és ne feledjétek: mindig meg
lehet újulni!

Második negyedéves tájékoztató
Térségünkben folytatódik a szakmai munka
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályának
vezetője értékelte az elmúlt időszak tájékoztató tevékenységét, valamint már előre tekintve kezdeményezte, a Tájoló Nap
sikeres lebonyolításának érdekében, a rendezvénnyel kapcsolatos részletek pontosítását. Gondolatait azzal zárta, hogy az
RHK Kft. tervei szerint, még az idei évben szeretné elvégezni
a szokásos két évenkénti közvélemény-kutatást.

Alig több mint 4 év alatt 58 jelentést készítettünk, idén ezek
kiegészülnek a kutatási zárójelentéssel is – mondta el Tungli
Gyula, az RHK Kft. főmérnöke, azon a második negyedéves
polgármesteri tájékoztatón, melyet a nyugat-mecseki kutatási
területtel érintett települések polgármestereinek tartott az
RHK Kft.
A kutatási zárójelentésben a kitűzött és elért célokat összegzik
a szakemberek, valamint az elvégzett munkákból azt kell
megállapítani, hogy szükséges-e bármilyen módosítást végrehajtani a korábbi kutatási terven. „Egyelőre úgy tűnik, nem
kívánjuk érdemben megváltoztatni a kutatási tervet” – fejezte
be gondolatait Tungli Gyula.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató beszámolt az RHK Kft.
telephelyeinek aktualitásairól is a jelenlevőknek, valamint
többször hangsúlyozta a Társaság és a Társulás közötti együttműködés fontosságát, mely a hiteles, nyílt tájékoztatás kulcsa
a lakosság felé.

Tungli Gyula, az RHK Kft. főmérnöke

A jelenlévő polgármesterek visszajelzései alapján, a térség
elégedett a tájékoztatás minőségével, a továbbiakban is igényt
tartanak a negyedéves találkozókra.
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Díszpolgár-avatás Kővágótöttösön
ri magatartásával maradandóan gazdagította Kővágótöttös község társadalmi,
kulturális értékeit, ezzel hozzájárult
településünk jó hírnevének növeléséhez.

Hatalmas hőségben rendezték meg
Pünkösd vasárnap délután a festői
helyen elterülő kisközség, Kővágótöttös
falunapját. Az eseményen díszpolgári
címet is adományozott a falu önkormányzata.
Harangszóra érkezünk meg a falu fölé
magasodó dombon található szabadtéri
színpadhoz, ami legfőképpen robosztus
méreteivel lepi meg az embert. Rátekintünk az órára, talán elnéztük az időpontot, mondván még alig gyűlik a nép, és
már kezdeni kellene a programokat.
Néhány korán érkezett vendég húzódik
be a meleg elől a fák árnyékába, a közeli büfé sincs még csúcsra járatva.
A falunapi program az ebédfőzéssel
kezdődött, reggel 7 órakor, melynek
során a falu lakosai kiváló minőségű
vegyes pörköltet készítettek három kondérban az itt élőknek, a vendégeknek, a
résztvevőknek.
A Polgármester Asszony köszöntőjében
örömmel jelentette ki, hogy falunapi
rendezvény nélkül nem teljes a falu
élete, a falunapra sok család eljön, vagy
az elszármazottak hazatérnek, rokonok
ismerősök találkozhatnak, és együtt
idézhetik fel közös emlékeiket. Vizslár
Irén ünnepi beszédében megköszönte az
elmúlt időszak polgármestereinek, hogy
az adott lehetőségekhez mérten, mindent megtettek a falu fejlődéséért, és
hozzátette a mai világban még nagyobb

A díjazott köszöntőjében elmondta, ez a
díj nemcsak neki szól, hanem azoknak a
falubelieknek is, akik hivatali idejében
segítették munkáját.
Lévai Sándor a díszoklevéllel

problémákkal kell szembenéznünk, és
innen kell tovább növekednünk, fejlődnünk.
„Szeretnénk minél több embert magunkkal vinni ebbe a fejlődésbe, nyilván nem olyanokat akik tétlenül várják,
hogy a siker majd rájuk tör, hanem akik
aktívan közreműködnek annak érdekében.” - zárta szavait a polgármester aszszony.
A köszöntőt követően, a nap fénypontjaként átadták a díszpolgári címet. A
képviselő-testület egyhangú döntés
alapján a kitüntetést Lévai Sándornak
adományozta, aki 1998 és 2014 között
volt a település polgármestere.
A Képviselőtestület egyhangú döntés
alapján, ezen címet Lévai Sándornak, aki 1998 és 2014 között volt a település
polgármestere - adományozta. Az indoklás szerint több évtizeden át végzett
odaadó munkájával, példamutató embe-

A kis ünnepséget követően lassan búcsúzunk a falunapi forgatagtól, amely a
meghívott előadók fellépésével folytatódott, majd szabadtéri mulatsággal ért
végére.
Kővágótöttös Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2017.(V.25.)számú
HATÁROZATA
Kővágótöttös Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az 5/2017.(III.31.)
rendelete alapján
„Kővágótöttös Község Díszpolgári”
címet adományoz

Lévai Sándornak
a Kővágótöttös Község fejlődéséért,
a lakosság életkörülményeinek
javításáért,
a település jó hírnevének öregbítéséért,
több évtizeden át végzett odaadó munkájáért, példamutató emberi magatartásáért és a civil szervezetben kiemelkedő tevékenységéért.

Minden, ami biztonság Szentlőrincen

Rendőrök, kommandósok, tűzoltók, polgárőrök… Színes kavalkáddal, gazdag programsorozat várta az érdeklődőket
Szentlőrincen a Közbiztonsági Napon.
Volt minden, ami csak kapcsolatba hozható a közbiztonsággal: rendőrkutya-bemutató mellett a kommandósok is számot
adtak tudásukról, és rendőrmotorosok bemutatóját láthatták a
rendezvényre látogatok. Közben a gyermekrajz-pályázat eredményét is kihirdették.
Egész nap lehetett gravíroztatni a kerékpárokat, jelentkezni
határvadásznak, vagy ismerkedni a rendőrnyomozók bűnügyi
technikáival. Volt arcfestés, vetélkedők gyerekeknek KRESZteszttel, kerékpáros ügyességi versenyek, homokzsák-cipelés,
bűn- és baleset megelőzési foglalkozások.

Bemutatkozott a Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége is
(motorokkal, quadokkal, airsofttal, drónokkal), valamint a
katasztrófavédelem, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, a járási polgárőr egyesületek és a Honvédség toborzó irodája. A
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás információs sátránál
az érdeklődők bepillanthattak az NYMTIT mindennapi életébe, és Kovács Győző, Boda polgármestere, az NYMTIT elnöke, személyesen válaszolt a felmerült kérdésekre. Mindezek
mellett a kommunikációs kiadványok segítségével is tájékozódhattak az érdeklődők.
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Programgazdag, emlékezetes falunap Cserkúton
több lehetőségünk nyílik közös programok megszervezésére. Megújult a Művelődési Házunk, felszereltebb a könyvtár.

A cukorbombára vár a vidám gyermeksereg

Bízom benne, hogy sokan tekintettek
úgy a Falunapra, mint a megnyugvás, a
megbékélés és az újrakezdés programjára. Ilyen alkalmakkor a Cserkútról elszármazottak közül is jó néhányan hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, és
kikapcsolódnak velünk. Sokunknak
Cserkút az otthonunk, még ha mindennapjainkat nem is itt éljük, de szívünkben itt van a családunk, és ide kötnek az
emlékeink. Együtt élünk, és összetartozunk. Közösen élünk át szép és nehéz
pillanatokat. Olykor vitázunk egy kicsit,
de ez is kell ahhoz, hogy észrevegyük
azokat a helyzeteket, amikor segítenünk

kell egymásnak, mert segítünk, ha baj
van. Amikor beszélgetünk egy kicsit az
utcán, éreztetjük a másikkal, hogy gondolunk rá, és törődünk vele. Különbözőek vagyunk, de egyvalami közös bennünk: mind cserkútiak vagyunk, és mi
mindannyian kivesszük a részünket a
közösségi életből. Építjük, szépítjük az
otthonunkat, vagy éppen a település
közösségét.
Az év minden napján megvan a lehetőségünk, hogy találkozzunk ismerőseinkkel, ám, ha máskor nem is, a falunapon
biztosan tudunk egy jót mulatni és elfelejteni a mindennapi gondokat. És egyre

A Falunap kikapcsolódás volt azoknak
is, akik folyamatosan helytálltak az élet
valamely területén. A színes programokon jól érezhették magukat, találkoztak
barátaikkal, és kellemes órákat eltöltve
kicsit megpihentek, hogy újult erővel
folytassák munkájukat.
Aki mostanság az internetes oldalakon
böngészett, a következő bejegyzésre is
rátalálhatott:
"Itt minden adott volt ahhoz, hogy mindenki úgy érezze magát, ahogy szeretné mi jól éreztük magunkat, bár estére
már kicsit fáradtabban mosolyogtunk,
de mosolyogtunk, mert Ti is mosolyogtatok egymásra, ránk, rám :)”
Hagenthurn József, Cserkút polgármesterének összefoglalója az emlékezetes
rendezvényről.

Ahol a biztonságról mindig sok szó esik
TETT-re Kész Nap tizenhetedszer
Májusban az utolsó konténer is végleges helyére került a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) első
kamrájában, és hamarosan a második kamra is kész arra, hogy
a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának végleges elhelyezését biztosítsa – hangzott el június
13-án, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló vonzáskörzetében
működő Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
legfontosabb éves eseményén.
-Fontos mérföldkőhöz érkeztünk, amikor, alig több mint négy
évvel az első vasbeton konténer elhelyezése után, az utolsó
hulladékcsomagot is leszállítottuk az NRHT első
tárolókamrájába – jelentette ki dr. Kereki Ferenc, a létesítményt üzemeltető Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatója a tároló környezetében elhelyezkedő települések közös tájékoztató programján.

elhelyezésre szolgáló vasbeton medence veszi át. Az új eljárással helyet takarítunk meg, így jelentős költségcsökkentést
érünk el, a biztonság magas színvonalának megtartásával –
zárta gondolatait a Dr. Kereki Ferenc.

A tizenhetedik TETT-re Kész Naphoz kapcsolódó sajtótájékoztatón az ügyvezető igazgató azt fejtegette, hogy a második
kamrától kezdődően -az átalakított koncepció szerint -új, úgynevezett kompakt hulladékcsomagok kerülnek majd a föld alá,
végleges helyükre.

A sajtótájékoztatón Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, az önkormányzati társulás, a TETT elnöke arról beszélt,
mennyire fontos az RHK Kft. és az NRHT társadalmi elfogadottságának megléte a térségben. Mint hangsúlyozta, a lakosság támogatása biztosítja a nyugodt szakmai környezetet a
szakemberek számára, így a térség is hozzájárul a magas színvonalú munkához. Az eredmények megerősítik őket abban is,
hogy az idén már 20 éves társulás jó munkát végez, és a jövőben is az eddigi utat kell követni.

-A vékony, merevített falú fémkonténerekben a 200 literes
hordókat négyesével helyezik el a Paksi Atomerőműben a
szakemberek. A köztük lévő üres teret folyékony radioaktív
hulladékkal kevert cementpéppel töltik ki, így az eddigi holt
teret is kihasználjuk. A betonkonténerek árnyékoló szerepét az
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Bivaly Racing Bükkösd - terepfutóverseny
Újabb nagyszabású vendégváró esemény lesz térségünkben
nak, nekik a Gepárd futam tíz kilométeres távját és tíz akadályát kell leküzdeniük, de gyerekek is indulhatnak. Számukra a sportesemény központját jelentő futballpályán építenek ki 1 kilométer
hosszú akadálypályát.
Az első, hagyományteremtő Bivaly
Racing nevű futóversenyre való készülődés már most rengeteg munkát ad a
településen – említi Budai Zsolt polgármester. A megmérettetés szeptember 30
-án lesz, és már aktívan népszerűsítik a
futó és az erősportokat kedvelők körében. Van is mit reklámozni, hiszen
egyedülálló lesz az erőpróbának is beillő kaland. A civil szervezetekkel együttműködésben az önkormányzat által
megvalósított versenyen a Bivaly futam
távja rugalmasan változhat 5 és 7,5 km
között. Ennek oka, hogy a tíz állomáson
kiépített akadályokat is le kell küzdeni,
amelyek a gyorsaság helyett az erőt
teszik próbára. Ezzel az a terv, hogy
kiegyensúlyozzák a különböző adottságokat, így a gyorsaság mellett az erő is
győzelemre segítheti a jelentkezőket.
Ha az induló nem tudja teljesíteni az
erőfeladatot (például súlyos tárgyak
pakolását), akkor plusz távot kell futnia.
A tempójukban bízó futókra is számíta-

Akármelyik futamot választják is, a táj
mindenképpen változatos lesz, hiszen az
egyedülálló természeti adottságokkal
rendelkező Bükkösd környéki vidéken
halad az útvonal, erdei utakon, mezőkön, tavat kerülve.
A rendezvény a családoknak is teljes
programot kínál. A különböző hosszúságú és nehézségű távokra családok is
nevezhetnek úgy, hogy a felnőttek a két
komolyabb távot vállalják, és a kicsik is
kiveszik részüket a versenyből. Csapatokat is várnak -teszi hozzá a polgármester. Számukra további vonzó újításnak szánják, hogy az ötfős csapatokból
a legjobb három eredmény fog számítani, azaz kevésbé rutinos sportolókkal is
indulhat például egy céges csapatépítésre érkező társaság.
A terepfutóverseny népszerűsítése már
aktívan zajlik, bőséges információ található róla a bivalyracing.hu webcímen és

a Bükkösd Község Facebook-oldalon is.
Itt már egy kedvcsináló videó is megjelent, amely ízelítőt ad az erőpróba hangulatából.
Az első megmérettetést kedvezményes
nevezési díjakkal segítik, mert a cél,
hogy minél többen megmozduljanak,
hagyományt teremtsenek és egy ilyen
különleges verseny apropóján megismerjék Bükkösdöt. A programokat is
úgy építik fel, hogy akár egy családi
hétvégét is a verseny köré lehessen
szervezni. A nevezéseket július 1-től
fogadják.

Az erőpróba egyik akadálya

Az őszi programokat is áttekintették a Tájékoztató Irodában
A napirendi pontok között szerepelt az
eltelt időszak eseményeinek áttekintése,
a szeptemberi Tájoló Nap, és a kisérő
programok összeállítása, az őszi szakmai úthoz kapcsolódó feladatok áttekintése, az első félévi elszámolások értékelése.

A nyári szünet előtti utolsó (informális)
ülését tartotta a kővágószőlősi Tájékoztató Irodában a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás.
TÁRSULÁSI LAP
Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.
Felelős kiadó: az NYMTIT
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:
Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina
Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.
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Kovács Győző, a társulás elnöke a találkozót követően elmondta:
-az egyeztető megbeszélések célja, hogy
a település vezetők első kézből kapjanak információt a Társulás aktuális feladatairól, és azonnali párbeszéd alakuljon ki a tagok között.

