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BAKONYA - BODA - BÜKKÖSD - CSERDI - CSERKÚT - DINNYEBERKI - HELESFA - HETVEHELY - IBAFA - KŐVÁGÓSZŐLŐS - KŐVÁGÓTÖTTÖS 

– Idén még nem mélyült 

újabb kutatófúrás a Nyugat-

Mecsek térségében. Az el-

következő esztendőkben 

további három kutatófúrás 

létesítését tervezzük, ezek-

hez már megvannak a meg-

felelő engedélyek is – nyi-

latkozta lapunknak dr. Ke-

reki Ferenc, a programot 

végző RHK Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

Molnár Péter, az RHK Kft. 

projektért felelős főmunka-

társa, részleteket is elmon-

dott a nagy aktivitású radio-

aktív hulladékok végleges 

elhelyezéséhez vizsgált te-

rületen elvégzendő fúrásról:  

– A BAF4 jelű, 800 méter 

mélységűre tervezett kuta-

tófúrás és a kapcsolódó 

vizsgálatsor 2019-ben indul 

Bükkösd mellett. Az út el is 

készült, és ez nem csak a 

további munkálatokat, illet-

ve a monitoring kutak elér-

hetőségét könnyíti meg, de 

Boda felé egy 400-500 mé-

teres szakaszon közvetlenül 

feltárta az agyagkövet is. A 

fúrótorony várhatóan öt hó-

napig dolgozik majd, ez idő 

alatt folyamatosan kőzet-

mintákat veszünk. A hely-

színen geofizikai méréseket 

végzünk, vizsgáljuk a víz-

vezető képességet, illetve 

repesztéses módszerrel az 

agyagkő szilárdságát is. Ha 

jól haladunk, 2019-ben elin-

dulhat a következő fúráspár 

is (BAF-3 és -3A jelű) Kő-

vágószőlős-Hetvehely kö-

zött. Egy 600 méteres és 

egy 1300 méter mélységű 

fúrásra van engedélyünk. A 

tavalyi 1000 méteres BAF-

1A fúrás méréseinek értéke-

lésével már elkészültünk. 

Az eddigi vizsgálatok érté-

kelése alapján a szakembe-

rek továbbra is úgy látják, 

hogy az itteni agyagkő egy 

igen jó vízzáró képességű, 

Újabb fúrásokkal készülnek faggatni a bodai agyagkövet 

A tartalomból: 
 

Sikeresen zárta az első félévet az NYMTIT 2. o. 

„Humánreaktor” 3. o. 

Bristol - Élménymorzsák 4. o. 

Bristol - Beszámoló a tanulmányútról 5. o. 

„Háztáji” körkép 6. o. 

Modern Falvak Program 7. o. 

Kirándult Kővágótöttös 8. o. 

XV. Tájoló Nap 
 

2018. szeptember 15. Boda: 

Sajtótájékoztató, 

Tudományos Tanácskozás 

 

Társrendezvény az iskolásoknak 

 

2018. szeptember 14. Kővágótöttös: 

Játékos szellemi és ügyességi vetélkedők 

a 11 tagtelepülés iskolás csapatainak. 
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és az elmúlt évezredekben kellően stabilnak mutat-

kozott. Mindkét szempont elengedhetetlen egy su-

gárzó anyagok számára létesítendő mélységi geoló-

giai tároló létesítéséhez. Így lehet megoldani, hogy 

ezen anyagok a környezetüktől hosszú távon bizton-

ságosan el legyenek zárva. 

Mint ismeretes, a kutatás végső célja, hogy minden 

kétséget kizáróan bizonyítsa: a Bodai Agyagkő For-

máció alkalmas képződmény a nagy aktivitású radi-

oaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek számára 

építendő mélységi geológiai tároló befogadására, 

melynek biztonságos, hosszú távú működését is iga-

zolni kell. Pozitív eredmény esetén a tervek szerint 

a jövőben egy földalatti kutatóbázis létesül a továb-

bi vizsgálatok elvégzésére. 

- A Nyugat-Mecseki Információs 

Ellenőrzési és Településfejleszté-

si Önkormányzati Társulás már 

1996 óta kíséri figyelemmel a 

kutatásokat, és azóta rendszere-

sen tájékoztatja is a környék la-

kóit az eredményekről. Egy éve a 

települések önkénteseiből szerve-

ződött társadalmi ellenőrző bi-

zottság is segíti tevékenységét. 

Az NYMTIT huszonegy éve, hat 

település összefogásával kezdte 

meg működését, központja kez-

dettől Bodán van. Bakonya, Bo-

da, Cserkút, Hetvehely, Kővágó-

szőlős, Kővágótöttös mellé 2003-

ban – a kutatási terület növekedé-

sével – Cserdi, Helesfa, Bükkösd 

is bekerült a szervezetbe. 2018. 

januárjától újabb két település, 

Dinnyeberki és Ibafa csatlakozott 

a társuláshoz.  

A tájékozódást évek óta segíti a 

Bodai Információs Park is, ahol 

tablók mutatják be magyar és an-

gol nyelven a 260 millió éves 

Bodai Aleurolit Formációt, 

amely befogadó kőzete lehet a 

jövőbeni radioaktívhulladék-

tárolónak, és megismerhető a 

vizsgálatokat végző cég, az RHK 

Kft. tevékenysége is.  

Sikeresen zárta az első félévet az NYMTIT 
A lakosság hiteles tájékoztatása érdekében a térségi 

társulás folyamatosan együttműködik a nyugat-mecseki 

kutatásokat folytató Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Mint ismeretes ezek a 

vizsgálatok a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló 

létesítését célozzák, és erről a társulás, támogatási 

szerződés keretében, maga is rendszeresen hírt ad. A 

részletekről Kovács Győzőt, az NYMTIT elnökét 

kérdeztük. 

–  Megelégedéssel nyugtázhatjuk, hogy a Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társulásunk 2018 

első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait 

sikeresen végrehajtotta. Többek között eredményesen 

lezajlott a népszerű, általános iskolásoknak évek óta 

megrendezett Niels-Bohr fizika és kémia verseny, 

amelyen immár tizenegy tagtelepülés versenyző diákjai 

vesznek részt. Közben megjelent két lapszám 

újságunkból, a Tájolóból is.   

Eleget tettünk a június 30-i határidővel előírt 

kötelezettségünknek is, hogy a Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alapból kapott költségvetési támogatás 

felhasználásáról az alapkezelő minisztériumnak írásban 

elszámoljunk. Így immár a második félévben 

megvalósítandó tevékenységeinkre fókuszálhatunk.  

Munkánk során a legnagyobb hangsúlyt továbbra is a 

tagtelepüléseinken élő lakosoknak összeállított 

tájékoztató rendezvényekre fektetjük, ennek 

megfelelően már zajlanak a szeptemberi Tájoló Nap 

előkészületei. Az idei tizenöt éves kis „jubileumon” 

szeretnénk a helyi és vendég szakemberek bevonásával 

elvégezni az elmúlt időszak értékelését, bemutatva és 

elemezve a nagy aktivitású végleges tároló létesítése 

érdekében folyó kutatás, illetve az ezzel kapcsolatos 

tájékoztatás legfontosabb eredményeit. Természetesen a 

programra, amely a tudományos tanácskozás mellett 

most sem nélkülözi majd a szórakoztató elemeket, 

minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk majd.  

Információs Park, Boda 
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Tizennyolcadik alkalommal tartottak TETT-re Kész Napot 

Az NYMTIT testvér-szervezete, a Társadalmi Ellenőrző 

Tájékoztató Társulás (TETT) idén tizennyolcadik 

alkalommal rendezte meg TETT-re Kész Napját június 8

-án, Mőcsényben. A bodai Tájoló Naphoz hasonló 

rendezvény ugyancsak tudományos tanácskozással 

kezdődött. Megnyitó beszédében Dr. Kereki Ferenc, az 

RHK Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a 

bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban, az 

NRHT-ban, betelt a 2012-ben nyitott első föld alatti 

kamra. Jelenleg a második kamra új típusú elhelyezési 

rendszerének beüzemelése, a munkatársak felkészítése 

zajlik annak érdekében, hogy a paksi atomerőmű kis és 

közepes aktivitású radioaktív hulladékának végleges 

elhelyezését folytatni lehessen. Eddig több mint 

hatezerötszáz hordót szállítottak a tárolóba, ennek több 

mint kétharmada került betonkonténerbe ágyazva, a 

felszín alatt 250 méterrel húzódó egyes kamrába. 

A tanácskozás szakmai előadásainak sorát Kovács Pál 

kabinetfőnök nyitotta, aki a nemzeti energia-stratégia 

aktuális kérdéseiről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a 

jelenleg működő atomerőmű a hazánkban termelt 

villamos energia felét adja, ám az üzemidő lejárta után 

gondoskodni kell a kieső termelés pótlásáról. 

Nős Bálint, az RHK Kft. stratégiai és műszaki igazgatója 

a radioaktív hulladék elhelyezésében történt 

fejlesztéseket ismertette. Mint elmondta, a legmagasabb 

fokú biztonság mellett a térkihasználást úgy fogják 

növelni, hogy a kamrában kialakított vasbeton 

tárolómedencébe új, acélból készült konténerek 

kerülnek, melyekben a hordók közt lévő üres teret 

folyékony hulladékkal kevert betonnal töltik majd ki. 

A TETT-térségben tavaly novemberben lezajlott 

közvélemény-kutatás eredményeit Honti Gabriella, az 

RHK Kft. kommunikációs vezetője mutatta be. Mint 

elmondta, a felmérés azt igazolja, hogy az érintett 

településeken élők tájékozottak nukleáris kérdésekben, 

és szinte mindenki tudja, hogy környezetében az 

atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladékát tárolják.   

A Lakossági Ellenőrző Csoport 2017-es munkájáról 

annak vezetője, Metzné dr. Darabos Orsolya számolt be, 

a TETT tevékenységét pedig Darabos Józsefné elnök 

asszony értékelte. 

„HUMÁNREAKTOR” 

Hetvehely: 

Augusztus 4-én az EFOP 

"HUMÁNREAKTOR - Szellemi 

erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc tér-

ségének közszolgáltatásaiban" pá-

lyázat keretében Családi Nap került 

megrendezésre Hetvehelyen. A 

programok színes palettája várta a 

családokat. A legkisebbektől a leg-

nagyobbakig mindenki találhatott 

magának kedvére való szórakozási 

lehetőséget. Fellépet a helyi általá-

nos iskola mazsorett csoportja, a 

német dalkör. A projektben dolgo-

zók munkáját önkéntesek is segítet-

ték. 

Helesfa: 

Augusztus 11-én az EFOP 

"HUMÁNREAKTOR - Szellemi 

erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc tér-

ségének közszolgáltatásaiban" pá-

lyázat keretében Családi Nap került 

megrendezésre Helesfán. Az első 

programelem a rendőrségi bemutató 

és bűnmegelőzési tanácsadás volt, 

amit a gyerekek nagyon élveztek, 

hiszen beöltözhettek a rohamrend-

őrök ruhájába, megbilincselhették 

egymást, a rendőrautóba is beülhet-

tek, bekapcsolhatták a szirénát és 

érdeklődve hallgatták a tanácsokat.  

A felnőtt lakosság számára volt 

egészségkuckó, ahol a gyümölcstá-

lak kóstolása mellett egészséges 

életmód-tanácsadás, vérnyomás- és 

vércukormérés volt. A gyermekek 

csillámtetoválás, a légvár, íjászat és 

gokartversenyen vehettek részt. A 

csillámtetoválás, légvár, íjászat és 

gokartverseny mindig nagy sikert 

arat a gyerekeknél, ezen a rendezvé-

nyen sem történt ez másként. 
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A tájékoztatási tevékenységgel kap-

csolatos támogatás révén a társulás 

képviselői minden évben szakmai 

látogatáson vehetnek részt, ahol a 

radioaktívhulladék-kezelés külföldi 

gyakorlatát tanulmányozzák, majd 

tapasztalataikat megosztják az itthon 

maradottakkal.  Idén Angliában jártak 

az NYMTIT polgármesterei, civil 

szervezeteinek képviselői. A tanul-

mányút célpontja Bristol – 

Glouchester volt, a szakmai előadáso-

kat pedig a South Gloucesterhire and 

Stroud Egyetem Berkeley Green 

Campusán tartották. 

– A szakmai program első állomása-

ként az NDA (az ottani RHK Kft.) 

vezetője köszöntött bennünket. Ma-

gyarországról rajtunk kívül még to-

vábbi két önkormányzati társulás kép-

viseltette magát, és jelen voltak még a 

Nukleáris Létesítményekkel Rendel-

kező Önkormányzatok Szervezete, a 

GMF illetékesei, illetve további orszá-

gok hozzánk hasonló társadalmi szer-

vezetei szintén   képviseltették magu-

kat a találkozón – kezdte élménybe-

számolóját Kovács Győző, az 

NYMTIT elnöke. 

Mint elmondta, a szakmai tanulmány-

út helyszínválasztásának külön apro-

pója, hogy a vendéglátó egyetem 

szomszédságában található a jelenleg 

már leállított, leszerelés alatt álló 

egyik brit atomerőmű. 

– Mindannyian, akik itt voltunk, úgy 

értékeltük, hogy az eddigi tanulmány-

utak közül a mostani mindenképpen a 

legjobb ötbe sorolható. Izgalmas volt 

a látogatás a hajdani erőműben, és azt 

is nagyon díjaztuk, hogy  az összes 

előadás után lehetőséget adtak ven-

déglátóink nyílt és spontán kérdések 

feltételére és a témák megvitatása, sőt, 

az egyes témákkal kapcsolatos eszme-

csere folytatódott a délutánonként 

szervezett úgynevezett work-shopok 

során is. Az pedig, túlzás nélkül 

mondhatom, katartikus élmény volt, 

hogy meghallgathattuk a tudományos, 

ugyanakkor közérdekű és közérthető 

tanulmányairól, okfejtéseiről híres Jim 

Al-Khalili fizikus professzor előadá-

sát. Az atomenergia és a megújuló 

energiák kapcsolódásáról szóló érte-

kezését felállva tapsolta meg a publi-

kum.  

Bristoli tanulmányút – élmény-morzsák 
Állva tapsolták a híres atomfizikust 

Bristoli tanulmányút 
Beszámoló 

Az Egyesült Királyágban működő Nuclear 

Decommissioning Authority (NDA), a Nukleáris Léte-

sítmények Leszereléséért Felelős Szervezet évenként 

tart Érdekelti Csúcstalálkozót. Az idei rendezvényen a 

magyar nukleáris létesítmények környezetében működő 

tájékoztató és ellenőrző önkormányzati társulások közül 

az NYMTIT-en kívül a kisnémedi székhelyű ITET, va-

lamint a kalocsai központú TEIT képviseltette magát. A 

nyugat-mecseki önkormányzati társulás Kovács Győző 

elnök vezetésével, tizenkét fővel vett részt a rendezvé-

nyen. 

A konferenciát 2018. július 10-én és 11-én a nyugat-

angliai Stroud and South Gloucestershire College Berke-

ley Green Campusában (az egyetem környezetvédelmi 

tanszékén) rendezték meg, a korábban leállított, leszere-

lés alatt álló Berkeley Atomerőmű közvetlen közelében. 

A rendezvényen az NDA az elmúlt évben végzett mun-

káját, projektjeinek előrehaladását, terveit ismertette, 

azzal a céllal, hogy visszajelzést kaphassanak a létesít-

mények közelében élő érintettektől a tevékenységükről. 

Az NDA-találkozó első napján a szervezet vezérigazga-

tója, David Peattie, még a hivatalos megnyitó előtt külön 

fogadta a GMF tagokat, valamint a magyar társulásokon 

kívül spanyol szervezetek is jelen voltak. A vezérigazga-

tó külön előadást is tartott, ahol bemutatta az irányításá-

val működő céget. Elmondta: tekintettel a brit polgári és 

katonai célú nukleáris ipar méreteire és sok évtizedes 

múltjára, az NDA (az ottani RHK Kft.) hatalmas méretű 

szervezet. 17 telephelye van Anglia-szerte. Az éves költ-

ségvetése 3 milliárd angol font, ami több, mint ezer mil-

liárd (!) forint. Beszélt futó projektjeikről, terveikről, 

ismertette az érintettekkel történő kapcsolattartásuk főbb 

formáit. 

Jim Al-Khalili fizikus professzor  

David Peattie, az NDA elnöke az ügynökség munkáját, 
céljait, feladatait mutatta be 
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A szervezetet az Üzleti, Energia és 

Ipari Stratégia Minisztériuma fel-

ügyeli, állandó titkárságának vezető-

je, Alex Chrisholm tartotta az első 

előadást a konferencián. Kiemelte a 

cég felelős hozzáállását feladatai 

végrehajtásában, a brit nukleáris ipar 

veszélyes örökségének biztonságos 

felszámolása érdekében. Külön be-

szélt néhány projektről is. Mindene-

kelőtt a Sellafield-ben végzett tevé-

kenységet mutatta be, ahol a 

fűtőanyagtároló-medencékből úgy 

nyerték vissza az anyagot, hogy a 

munka 2016-os befejezésével azok 

radioaktívanyag-tartalma hetven 

százalékkal csökkent.  

A magas szintű, innovatív műszaki 

megoldások kidolgozása és alkalma-

zása mellett nagyon fontos, hogy a 

vállalat részt vesz a magasan képzett 

szakemberek képzésében. Szerződé-

ses kapcsolatban áll egyetemekkel, 

főiskolákkal, és ösztöndíjasokat fo-

gad az intézményekből. Ezen kívül a 

nukleáris iparban foglalkoztatott 

szakmunkások speciális képzését is 

támogatja.  

Az NDA jelentős feladata az is, 

hogy sugárszennyezett területeket 

tesz alkalmassá, kármentesítés és 

dekontamináció után, ipari vagy üz-

leti használatra. Ilyen módon a 

Chapelcross telephelynél 170 hek-

tárnyi terület átalakítását tervezik, a 

helyi érintettekkel együttműködve. 

Az első nap további része is a szer-

vezet műszaki/technikai tevékenysé-

gével foglalkozott: az NDA kutatás/

fejlesztési munkáiról, illetve a ve-

zérprojektek (Bradwell, Sellafield) 

állásáról szóltak az előadások. Külö-

nösen látványos volt például az a 

bemutató, amelyikben végig követ-

ték a folyamatot, ahogy egy 

sellafieldi radioaktívhulladék-tároló 

betonsiló oldalára utólagosan her-

metikusan záró ajtót építettek be. A 

siló falának kivágásától a rögzítés 

utolsó mozzanatáig láthatták a mun-

kát, így működés közben lehetett 

megfigyelni a távirányítható lézer-

vágót (lézerkígyót).  

A szünetekben a környező kiállító-

térben a szervezet működéséről szó-

ló kiállítást lehetett végig járni, ahol 

filmeken, maketteken, posztereken 

mutatták be a cég tevékenységeit. 

Tanulságosak voltak a rövid work-

shopok is, az egyetemre alapozott 

kutatás és robotika, az integrált hul-

ladékkezelés, illetve a geológiai tá-

roló létesítmények szabályozása té-

makörben. 

A rendezvény második napja az 

NDA és a helyi közösségek együtt-

működésének bemutatására fóku-

szált. Olyan, az ő igényeik alapján 

megvalósított projekteket mutattak 

be a közösségek képviselői, vezetői, 

amelynek létrejöttében, finanszíro-

zásában a hulladékkezelő szervezet 

közreműködött. Például volt olyan, 

amelyik egy természeti szépségek-

ben bővelkedő, külvilágtól elzárt 

terület 4G internetes elérhetőségé-

nek megvalósítását célozta, hogy 

ezzel is növeljék a környék turiszti-

kai vonzerejét. 

A második nap összefoglaló előadá-

sa Jim al Khalili professzor előadása 

volt, amelynek címe: Ki hasítja az 

atomot? A nagyszerű előadás végig 

követte nagyjából 50 év atomelmé-

leti eredményeit a radioaktivitás fel-

fedezésétől az atom hasításáig, még-

hozzá a laikusoknak is érthető, sőt 

élvezhető módon. Nem csoda, hogy 

a végén vastapssal állva ünnepelték 

a professzort. 

A konferencia befejezése után lehe-

tőség volt a Berkeley atomerőműben 

egy helyszíni bejárásra.  Ennek so-

rán a résztvevők megtekinthették a 

jelenlegi munkálatok vezénylőter-

mét, ahol látható volt a zárt, felszín 

alatti vágatokban tárolt kis- és köze-

pes aktivitású hulladékok távirányí-

tású rakodógépekkel történő konté-

nerekbe töltése, majd felkereshették 

a hulladékok átmeneti, felszíni táro-

lóját is. 

Az NYMTIT küldöttsége 
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Bár tombol a nyár, üdül, pihen az 

emberek jelentős része, az NYMTIT 

társulás falvaiban azért ilyenkor is 

zajlik az élet. A települések vezetőit 

kérdeztük arról, mi hír a falvak háza 

táján. Természetesen a fejlesztések-

ről is szó esett, amelyek megvalósí-

tásához a Központi Nukleáris Pénz-

ügyi Alapból kapott támogatás is 

hozzájárul. 

Kovács Győző, Boda: – Nyá-

ri hétköznapjait éli települé-

sünk, de készülünk a közfog-

lalkoztatásban művelt fűszer- 

és gyógynövénykert termésének be-

takarítására. Idén a mályva volt so-

ron. Emellett folynak a hagyomá-

nyos faluszépítő munkák is, bár saj-

nálatos módon a fejlesztések előre-

haladását gyakran akadályozza az 

anyag-, illetőleg szakemberhiány.  

Ahogy a társulás többi településén, 

úgy Bodán is lezajlott az idén esedé-

kes közvélemény-kutatás, ami fog-

lalkoztatta a mi falunk lakóit, illető-

leg a hivatalunkat is. Emellett már 

megkezdtük az idei Tájoló Nap elő-

készületeit is. Mivel ez most a tize-

nötödik ilyen program lesz, egy 

amolyan kisjubileum megünneplésé-

re készül a társulás, településünk 

főszereplésével.  

Budai Zsolt, Bükkösd: – 

Több fejlesztésünk is zajlik 

párhuzamosan a faluban, a 

nyári időszakban is. Ezek 

közül kiemelkedik a piactér kiviteli 

terveinek elkészítése és közbeszer-

zési eljárásának lefolytatása. A fe-

dett eladótér kialakítását célzó 100 

millió forintos beruházás ősszel bon-

tással indul. Ezen kívül külterületei 

útépítés keretében megújul és aszfalt 

burkolatot kap a Bükkösdöt 

Goricával, illetőleg Szentdomjánnal 

összekötő út.  

Nagyban készülünk a szeptember 

végén esedékes 2. ’Bivaly 

Raceing’ terepfutó versenyre. A ta-

valy több mint 200 indulóval lezaj-

lott verseny, a kísérő felnőtt és gye-

rekprogramok sikere ugyancsak ma-

gasra tette a mércét. 

 

Sándor Tibor, Kővágósző-

lős: – Idei beruházásaink 

jellemzően az őszre tolód-

tak, de a települési konyha 

felújítása – festés, javítások – azért 

zajlik. Készül a falu templomának 

orgonája is, a sikeres felújítást a ter-

veink szerint egy szép koncerttel 

ünnepeljük majd meg. 

Saját programunk keretébe jelenleg 

kilenc közmunkás dolgozik, munka-

idejüket jellemzően közterületi kar-

bantartás, virágültetés, öntözés és 

fűnyírás tölti ki.  

Nagy várakozással nézünk a közelgő 

nemzeti ünnep elébe: augusztus 20-

ára ugyanis finn testvértelepülésünk-

ről érkeznek vendégeink. 

Szabó Tibor, Dinnyeberki: – 

A polgármesteri hivatal tel-

jes felújítása zajlik a faluban 

ezekben a napokban. A 

mintegy 40 millió forintos költség-

vetésű beruházást még májusban 

kezdtük, és szeptember elejéig kell 

végeznünk vele.  

Ezzel párhuzamosan folyik a csoma-

golóüzemünk bővítése, fejlesztése.  

Pályázati forrás felhasználásával a 

temető és a ravatalozó modernizálá-

sa is megkezdődött.  

Közmunka programunkban tíz fő 

dolgozik, részben a csomagoló-

üzemben, részben pedig mezőgazda-

sági és faluszépítő munkán foglal-

koztatjuk őket.  

Szeptember 8-án falunapot tartunk, 

családi programokkal, bállal. 

Varga István, Bakonya: – 

Idény nyáron elkészülhet 

végre a település lakói által 

régen várt Bakonya–Töttös 

közötti út. A szélesítéssel és 

az alapok megerősítésével már elké-

szültek a kivitelezők, az aszfaltbur-

kolat és a padka elkészítése van még 

vissza.  

Közmunka programunkban hat fő 

dolgozik folyamatosan, az így alkal-

mazottak feladata a falufenntartási 

munkálatok elvégzése.  

Településünkön havonta tartunk csa-

ládi programokat, jelenleg lelkesen 

készülünk a szeptemberi szüreti fel-

vonulásra. 

Vizslár Irén, Kővágótöttös: 

– Az idei nyáron egymillió 

forintot fordítottunk a meg-

süllyedt csatorna fedlapok 

cseréjére, útjavításra. Egy másik, 

hatmilliós útfelújítási pályázatunk 

jelenleg elbírálás alatt áll.  

Az NYMTIT-tagság révén a Köz-

ponti Nukleáris Pénzügyi Alapból 

kapott támogatásból tájházunk fel-

újítását végezzük, a csinosított épü-

letben terveink szerint helytörténeti 

gyűjteményünket helyezzük majd el.  

Településünk a hosszú távú köz-

munka programban érdekelt, hét 

embert foglalkoztatunk, akik a köz-

területek gondozásán dolgoznak.  

Mivel csak kétévente tartunk faluna-

pot, idén Felcsútra szerveztünk kö-

zösségi kirándulást, ahol a labdarú-

gó akadémiát látogattuk meg, és 

körülnéztünk a Velencei-tó partján. 

Wágner Antal, Hetvehely: – 

Régen készültünk már az  

orvosi rendelőnk megújítá-

sára. Idén nyáron 23 millió 

forintot fordíthatunk erre a munkára, 

ami komoly előrelépést jelent majd 

a helyi betegellátásban.  

Jelenleg tizenkét ember dolgozik 

nálunk közmunkában, további 

nyolcnak ad munkát a közelmúltban 

alapított önkormányzati szociális 

szövetkezetünk. Utóbbinak erdészeti 

és építőipari profilja is van.  

Ami a rendezvényeinket illeti, a Fo-

gathajtó Hátas elnevezésű verseny 

tartja lázban a települést, az idén 

már negyedik alkalommal tartott 

régiós versenyre 35 lovat neveztek 

be. 

Gondos Gyula, Helesfa: – A 

közösségi rendezvényter-

münkhöz kapcsolódóan egy 

szolgáltató létesítményt épí-

tünk a faluban. A fedett, parkolóval 

ellátott építmény átadását augusztus 

20-án tervezzük.  

„Háztáji” körkép 
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Egy Szentlőrinccel közösen elnyert 

pályázat révén folyamatos együtt-

működés lesz a két település közt, 

falunap, kitelepülések, családi délu-

tánok formájában.  

Közmunka programunk keretében 

tíz fő dolgozik a faluban, feladatuk a 

közterületek gondozása, kertészke-

dés. Létszámuk tavaly óta csökkent, 

mert nagy örömünkre az utóbbi idő-

ben sokan el tudtak helyezkedni. 

Benes László, Ibafa: – Végé-

hez közeledik a településkép 

javítására elnyert pályázati 

forrásunk hasznosítása. En-

nek keretében teljeskörűen megújul 

az önkormányzati épületünk, benne 

a hivatal, a könyvtár és az orvosi 

rendelő. A ház komplett hőszigete-

lést, elektromos vezetékrendszert, 

központi fűtést, tetőszerkezetet kap, 

de megújul a homlokzat is, az épület 

tetején pedig napelemeket is elhe-

lyeznek a szakemberek.  

Falunapunkat már megtartottuk, és 

sikeresen túl vagyunk nyári gyerek-

programjainkon is. 

Hagenthurn József, Cser-

kút: – Cserkúton idén nem 

tartunk falunapot, de emiatt, 

azt gondolom, senki nincs 

elkeseredve. Ugyanis a szokásos 

helyszínen, a polgármesteri hivatal 

udvarán egy gasztro-turisztikai 

nagyberuházásra készülünk, ami 

reményeink szerint mindenkit kár-

pótol majd az elmaradt programért. 

A fejlesztés keretében élményparkot 

és élménykonyhát hozunk létre, 

amihez egy 80 fős étterem csatlako-

zik majd. Ezekre az épített adottsá-

gokra alapozva élénkíteni szeret-

nénk a településre irányuló élmény-

turizmust, illetőleg rendezvények, 

konferenciák megtartására is vállal-

kozunk majd. Ezen kívül kisebb bel- 

és külterületi útépítéseket készítet-

tünk elő.  

Falunkban nincs közmunkás, a tele-

pülés körüli feladatokat saját embe-

rekkel végeztetjük el. 

Bogdán László, Cserdi: – 

Jelenleg a hűtőház építési 

beruházása a legnagyobb 

munka. A 250 négyzetmé-

ternyi raktár, hűtőház és logisztikai 

bázis létrehozásával, a szükséges 

árumozgató és csomagoló gépek 

beszerzése után (gyalogos hajtású 

targonca, raklap rakodó béka, háló-

zó, vákuum csomagoló, sokkoló, 

fóliázó, vonalkód rendszer), maga-

sabb értékük lesz feldolgozott ter-

ményeinknek. Ugyanakkor a létesít-

mény és az infrastruktúra szabad 

kapacitásait a környező települések 

közmunka program keretében meg-

termelt termékeinek, illetve a térség 

őstermelőinek, kistermelőinek ajánl-

ja majd fel az üzemeltető, önköltségi 

áron, a helyi termékek raktározására, 

logisztikájára. Ennek célja egyrészt 

a működtetés, fenntartás gazdaságo-

sabbá tétele, másrészt szeretnénk a 

térség gazdaságfejlesztéséhez hozzá-

járulni. 

Modern Falvak Program 
Összefogva az élhetőbb településekért 

Baranya Megyét is elérte hazánk 

egyik legnagyobb térség- és 

vidékfejlesztési projektje, a Modern 

Városok és falvak programja. E 

témával kapcsolatban ülésezett a 

Községi Önkormányzatok Országos 

Szövetségének Baranya megyei 

tagozata Bodán.  

A közgyűlésen a több mint hatvan 

baranyai polgármester mellett részt 

vett Madaras Zoltán a Baranya 

megyei önkormányzat elnöke, dr. 

Nagy Csaba, a Baranya megye 4-es 

választókerületének országgyűlési 

képviselője. 

Előadást tartott Dr. Fábián Adrián a 

PTE-ÁJK dékánja, aki biztosította a 

jelenlévőket az egyetem 

támogatásáról, és felajánlotta 

segítségét szakmai kérdésekben. 

Dr. Csefkó Ferenc előadásában 

röviden összefoglalta a 

polgármesterek számára a jelenleg 

180 oldal terjedelmű Modern 

Városok és Falvak programját. 

Az ülés lehetőséget adott, hogy 

elmondjuk mit gondolunk a falvak 

jelenlegi állapotáról, célja, hogy 

összefogva tudjunk javítani a 

települések helyzetén említette 

Kovács Győző az ülésnek otthont 

adó település Boda polgármestere. 

Az előadások után a jelenlévő 

településvezetők mondhatták el 

véleményüket a programmal 

kapcsolatban. 

Varga István, Bakonya polgármestere javaslatot tett 
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 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.  
BAKONYA - BODA - BÜKKÖSD - CSERDI - CSERKÚT - DINNYEBERKI - HELESFA - HETVEHELY - IBAFA - KŐVÁGÓSZŐLŐS - KŐVÁGÓTÖTTÖS 

Falunap Bükkösdön  
Idén is gazdag programmal várta a település lakóit 

Bükkös Község Önkormányzata, a kisebbségi 

önkormányzatok és a helyi civil szervezetek közös 

rendezvényén, július 2-án. 

A hagyományos főzőverseny, a kirakodóvásár, a 

nemzetiségi ételkóstoló, az ingyenes gyermekprogramok 

és a „Lóti-Futi” lovasjátékok mellett számtalan 

újdonsággal, érdekességgel is találkozhattak egész nap 

az érdeklődők.  

Jó lenne, ha a falunap, igazi faluünneppé válna, ahova 

szívesen látogatnak ki a családok gyermekeikkel együtt, 

mint régen a búcsúba. Bár a kettő között komoly az 

eltérés, hiszen a búcsúban minden körért fizetni kellett a 

ringlispílen és a körhintán, míg itt minden játékot, 

kézműves programot, arcfestést, csillámtetkó-készítést, 

sőt az ebédet és a fagyizást is ellenszolgáltatás nélkül 

vehették igénybe az idelátogató gyerekek és felnőttek, 

jegyezte meg Budai Zsolt polgármester. 

Kirándult Kővágótöttös  

Az idei évben falunap helyett 

kirándulást szerveztünk Felcsút-

Velencei tó útvonalon, három 

busszal, 108 fő részvételével. 

Először a Vál-völgyi kisvasút 

alcsútdobozi megállóhelyéről 

utaztunk a Felcsúti Puskás 

Akadémiáig, ahol részletesen 

bemutatták az Akadémiát és a 

Stadiont. Ezt követően Velence 

településen töltöttük a délutánt, itt a 

családok kedvük szerint múlatták 

idejüket a hazaindulásig. Szép 

tájakon, sok ismerettel gazdagodva 

érkeztünk meg az esti órákban. 

Budai Zsolt, Bükkösd polgármestere  díjat ad át 

A sztárvendég fergeteges hangulatot teremtett 

Afelcsúti Puskás Stadionban 

A kisvasút alcsútdobozi megállóhelyén 


