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

A kutatási körzet bővülése folytán – a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium erre vonatkozó útmutatásait 

figyelembe véve – ebben a ciklusban két új tagtelepülés 

Dinnyeberki és Ibafa csatlakozott a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz 

(NYMTIT). 

– A bővülésről a társtelepülések képviselői minősített 

többségi döntéssel határoztak – tájékoztatott a társulás 

életében bekövetkezett legnagyobb változás-

ról Kovács Győző elnök. – Szívélyesen fogadtuk 

Dinnyeberki és Ibafa képviselőit, akik a bemutatkozáson 

túl most ismerkednek meg a társulásban 1996 óta 

permanensen folyó felelős szakmai és társadalmi munka 

részleteivel. 

– Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, az ezekkel 

kapcsolatos tájékoztatás, a lakosság hiteles 

információkkal való ellátása is különös odafigyelést 

igényel, hiszen az ilyen hosszú távú programok 

zavartalan társadalmi környezetet igényelnek. Ebben a 

térség az immáron tizenegy települését tömörítő 

NYMTIT is hozzájárul az RHK Kft. munkájához. E 

munka hatékonyságát mérendő folyt a térségben egy 

1000 fő személyes megkérdezését magában foglaló 

közvélemény-kutatás tavaly nyáron. A kérdések többek 

között a nukleáris energia megítélésétől, a térségi 

fejlesztések ismeretén át, a tervezett tárolóval 

kapcsolatos érzésekre is kitértek, de a kérdőívben helyet 

kapott az információszerzés mikéntje és milyensége, a 

Társulás vagy az RHK Kft. ismertsége is.  
                                                                 folytatás a 2. oldalon    

Tematikus Nap Bodán 
Önkormányzati cikluszárás a Nyugat-Mecsekben 

A tartalomból: 
 

Társulási ülés Hetvehelyen 2. o. 

Az RHK Kft. szerepvállalása egy sikeres EU pályázat 
megvalósításában 

3. o. 

Mérlegen az elmúlt esztendők 4.-5.o. 

Falunapok, Családi napok a településeken 6. o. 

Varga Izabella első helyezést ért el 7. o. 

Díszpolgári cím Varga Gézának 8. o. 

Kővágószőlős - Falunap 8. o. 
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folytatás az 1. oldalról Határozottan megnyugtató számunkra, 

hogy a Boda térségében élők több  mint kétharmada  

tisztában van  vele,  hogy  a Nyugat-Mecsekbe tervezett 

tároló megvalósítási folyamata jelenleg kutatási 

fázisban van.  

A válaszadók 76%-a tudja, hogy korábban is végeztek 

már a térségben a terület alkalmasságában kapcsolatos 

vizsgálatokat, és körükben 59% azok aránya, akik 

megbízhatónak tartják a kutatási eredményeket – 

foglalta össze az NYMTIT elnöke. Kovács Győző 

hangsúlyozta: kiemelt feladat, hogy tudatosan és 

következetesen bevonják az ismeretátadásba a 

felnövekvő generációt, hiszen a mostani iskolások 

később felelős döntéshozók, véleményformálók lesznek a 

térségben. Az ifjúságnak szánt programoknak fontos 

eleme immár évek óta a Niels Bohr fizika és kémia 

verseny, amelyen a környék iskoláinak hetedik-nyolcadik 

osztályosai, a tudáspróbán kívül, az RHK Kft. 

munkatársai jóvoltából a nyugat-mecseki kutatásokkal 

összefüggő kérdésekkel is találkoznak.– Azt gondolom, 

ez a játékos vetélkedővel, kísérletekkel fűszerezett 

megmérettetés idén is jól szolgálta közös céljainkat. 

Sikeréért a résztvevő diákok aktivitásán túl külön 

köszönetet kell mondanunk a szakembereknek, a 

felkészítő tanároknak, illetőleg a Hetvehelyi Általános 

Iskolának is, amely házigazdaként idén is jelesre 

vizsgázott. Hozzáteszem, nem ez az egyedüli ifjúságnak 

szánt programunk. Igyekszünk folyamatosan ott lenni a 

települések iskoláiban, a fiataloknak szervezett egyéb 

eseményeken, megragadva minden lehetőséget, hogy 

minél gyakrabban elérjük őket a hiteles, objektív 

tájékoztatás jövőjüket is érintő tényeivel. Egyértelmű 

tapasztalatunk, hogy sikerült felkelteni a gyerekek 

érdeklődését, a fiatalok ismeretei évről évre 

gyarapodnak, amiről nemcsak a versenyeken adnak 

számot, hanem jól érzékelhető a kutatásokkal 

kapcsolatos kérdéseik megfogalmazásában is – 

hangsúlyozta a fiatalság kapcsán az elnök. 

Külön öröm, hogy az elmúlt időszakban valamennyi 

tagtelepülés új közösségi helyszínekkel, bemutatóterekkel 

gyarapodott, amelyek mozgalmas élettel megtelve 

megannyi emlékezetes közös programoknak adhatnak 

otthont. Mint Kovács Győző kihangsúlyozta: a falvak 

fejlesztése a lehetőségekre tekintettel ebben az 

esztendőben is megkülönböztetett figyelmet kap, ahogy 

meghatározó új elemként említette a civil szervezetek 

bevonását is a tájékoztató munkába. 

Az idei Tematikus Nap elnevezésű program keretében a 

Társulás elnöke értékeli az elmúlt öt éves ciklusban 

végzett munkát, külön kiemelve a nemzetközi szakmai 

utakon szerzett tapasztalatokat. 

Társulási megbeszélés Hetvehelyen 
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési 

és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 

rendkívüli ülést tartott augusztus 21-én, Hetvehelyen a 

Szolgáltató Házban. 

Az ülésen beszámoló hangzott el az elmúlt időszak 

eseményiről. A beszámolót Kovács Győző elnök 

tartotta, majd több település kérelmére, a társulás 

határozatokat hozott a támogatás egyes településeire 

vonatkozó, működési költségek, felhalmozásra történő 

átcsoportosításáról. Az Ellenőrző Bizottság vezetője 

Papp Gizella ismertette a társulási tagoknak az 

Ellenőrző Bizottság eddigi munkáját, és az idei 

feladatokat. Az ülésen tárgyalta a társulás a 2019.évi 

Tematikus Nap megrendezését, döntött annak 

időpontjáról. 
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Az RHK Kft. szerepvállalása egy sikeres EU pályázat megvalósításában 
Az Európai Bizottság pályázatot hirde-

tett, melynek célja a radioaktívhulladék-

kezelés területén a kutatási és fejlesztési 

tevékenységek támogatása. A pályázatra 

nemzetközi összefogás eredményeként 

az ANDRA (francia radioaktívhulladék-

kezelő ügynökség) koordinálásával 52 

szervezet közös munkájából született 

szakmai kutatási program került benyúj-

tására, melyet 2019. februárjában elfo-

gadott a Bizottság. Az EURAD rövidí-

téssel elkeresztelt projekt résztvevőit az 

európai radioaktív hulladékok kezelésé-

ért felelős létesítmények, kutatóintéze-

tek és műszaki támogatást nyújtó szer-

vezetek alkotják. 

A pályázati dokumentációban 14 kutatá-

si és fejlesztési projektet határoztak 

meg, melyek az alábbi területek támo-

gatását célozzák: 

 a résztvevő tagállamok nemzeti 

politikájának és programjának 

előrehaladásának támogatása, 

 a biztonságos radioaktívhulladék

-kezelés tudományos és műszaki 

alapjainak fejlesztése, fenntartá-

sa és a meglévő tudás átadásának 

ösztönzése, 

 a mélységi geológiai tároló kuta-

tási és létesítési tevékenységének 

támogatása, 

 a mélységi geológiai tároló léte-

sítés előkészítésének támogatása,  

 a radioaktívhulladék-kezelés 

területén tevékenységet végző 

szerveztek közötti tudásmegosz-

tás és megőrzés elősegítése és 

támogatása 

A 60 hónapos időtartamban meghatáro-

zott EURAD projekt 12. munkacsomag-

ja a tudásmegőrzés területéhez kapcso-

lódik, amelynek célja, hogy a mélységi 

geológiai tárolók kutatásai során ez idá-

ig szerzett ismeretek átfogó elemzésén 

alapuló útmutatót dolgozzon ki, és a 

már meglévő útmutatókat felülvizsgálja, 

aktualizálja. A Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Kft. (Németh Gerda nemzetközi 

kapcsolatokért felelős munkatárs, Mol-

nár Péter kutatási osztályvezető, Nős 

Bálint stratégiai és műszaki igazgató 

részvételével) ennek a munkacsoport-

nak a tagja, ezen belül az úgynevezett 

PLANDIS Guide (Mélységi geológiai 

tároló kutatás és fejlesztésével kapcsola-

tos útmutató) felülvizsgálatában vállal 

kiemelt szerepet. A PLANDIS Guide 

módszertani útmutató felülvizsgálatának 

célja az atomerőművi eredetű radioaktív 

hulladékkal nem rendelkező, valamint a 

hulladékkezelési programjuk kezdeti 

szakaszában lévő országok számára egy 

olyan, jól használható dokumentum 

készítése, amely a szakterületen eddig 

rendelkezésre álló ismereteken és ta-

pasztalatokon alapszik, és támogatja az 

egyes országok kutatási keretprogramjá-

nak kidolgozását, aktualizálását. 

Az útmutató fejlesztésében az RHK Kft. 

mellett a cseh hulladékkezelő szervezet 

(SURAO), az európai Közös Kutató-

központ (JRC), egy ukrán kutatási és 

fejlesztési intézet, valamint néhány más 

szervezet vesz részt, amelyek munkájá-

nak irányítását Molnár Péter látja el. 

Az RHK Kft. megkapta a telephely-kutatási keretprogram engedélyt 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) meghozta 

döntését abban a „Telephelykutatási keretprogram enge-

dély iránti kérelem” tárgyú eljárásban, amelyet a Radio-

aktív Hulladékokat Kezelő Kft. kérelmére indítottak a 

Bodai Agyagkő Formáció telephelyvizsgálatára és -

értékelésére. A döntés értelmében a telephelykutatási 

keretprogram engedélyt az OAH kiadta.  

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) telephelykutatási 

keretprogramja a tároló telepítési engedélye iránti kére-

lem benyújtásáig, 2032-ig terjedő időszakra vonatkozik. 

A felszíni kutatást az RHK Kft. három kutatási fázisban 

tervezi megvalósítani, amely során a vizsgálat és értéke-

lés a tágabb földtani környezetből kiindulva egyre szű-

kebb területre koncentrál, és megfelelő eredmények ese-

tén eljuthat a tároló kialakítására alkalmas telephely ki-

jelöléséig, valamint a felszín alatti kutatólaboratórium 

előkészítéséig. A kutatási program hét kutatási szakterü-

letre bontva részletezi a tervezett feladatokat, megadva a 

vizsgálatok térbeli léptékét és az értékelések időtávját is. 

A földtani kutatás szakterületei: a természetföldrajzi és 

társadalmi-gazdasági jellemzők, a felszíni folyamatok, 

építésföldtani jellemzők, a földtani környezet, a vízföld-

tani viszonyok, a geodinamikai folyamatok, valamint a 

befogadó kőzet tulajdonságainak vizsgálata és értékelé-

se. 
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Az önkormányzati ciklus végéhez 

közeledve az elmúlt esztendők ered-

ményeiről, legfontosabb fejlesztései-

ről, a jövőt meghatározó tervekről 

kérdeztük a Nyugat-Mecseki Társa-

dalmi Információs Ellenőrzési és Te-

lepülésfejlesztési Önkormányzati Tár-

sulás (NYMTIT) településeinek pol-

gármestereit. 

Kovács Győző 
(Boda): – A legfon-

tosabb feladatomnak 

azt tartottam az el-

múlt esztendők so-

rán, hogy sikerüljön 

szinten tartani a tele-

pülést, és ahol lehet, 

ott kis lépésekkel 

tovább fejleszteni, fejlődni. Úgy vé-

lem, ha nem is maradéktalanul, de 

sikerült ezt megvalósítani. Ezt bizo-

nyítják az oktatási, egészségügyi, mű-

velődési intézmények fejlesztései, 

tartalommal való megtöltésük. Ered-

ményes volt a belterületi utak felújítá-

sát célzó programunk, és bár anyaghi-

ány miatt csúszásban van, de őszre 

elkészülhet a Rákóczi utca járdafelújí-

tása is. A sikeres pályázók közé irat-

kozott fel a településünk, amit az in-

tézmények energetikai korszerűsítésé-

re nyert forrás, illetve az Élethosszig 

Tartó Tanulás programunk is mutat. A 

Magyar Falu program keretében to-

vábbi forrásokat is remélhetünk. Igazi 

sikerként élem meg közösségi prog-

ramjaink sokszínűségét, valamint azt 

is, hogy Boda igazi élhető falu arcát 

mutatja. Szociális szövetkezetünk hét 

ember számára biztosít munkát folya-

matosan, tervezzük egy mintabolt ki-

alakítását. Nagy eredmény a tájház 

gyűjteményünk továbbélése, a helyi 

vegyesbolt, italbolt újbóli működése. 

Az NYMTIT tagságunk nagyban hoz-

zájárult a falu zavartalan működteté-

séhez, illetőleg a pályázati források – 

mintegy 180 millió forint – elérésé-

hez. A radioaktív hulladékok elhelye-

zésére irányuló kutatások okozta ne-

gatív megítélést jól ellenpontozza, 

hogy a Bodán eladásra kínált 16 ingat-

lanból 14 új vevőre talált. A település 

fejlesztése még sok feladatot ad, ezek-

ből az eddigiekhez hasonlóan én is 

szeretném kivenni a részemet. Ezért 

indulok az őszi önkormányzati válasz-

táson. 

Varga István 
(Bakonya): – Nyu-

godt, kiegyensúlyo-

zott éveket tudha-

tunk magunk mö-

gött. Stabil gazdál-

kodás jellemezte 

településünket, nem 

volt működési nehézségünk, ami a 

takarékos gazdálkodás mellett nem 

utolsó sorban az NYMTIT tagságunk-

nak, illetőleg a társulástól kapott tá-

mogatásnak is köszönhető. Ha a szí-

vünkhöz legközelebb álló eredménye-

ket kell kiemelnem, akkor mindeneke-

lőtt említhetem a központi kiállítási 

terünk létrejöttét. A faluban lakók 

életminőségét és biztonságát növelte a 

csapadékvíz elvezetését megoldó fej-

lesztésünk, de a meghatározó beruhá-

zásaink közé sorolhatom a helytörté-

neti múzeumunk épületének felújítását 

is. Az NYMTIT juttatása nélkül min-

dezeket nem tudtuk volna elérni. 

Nagy álmunkat, a 6-os útra való köz-

vetlen rácsatlakozást nem sikerült 

megvalósítanunk, de nem adjuk fel 

célkitűzésünket. Többek között ezért 

is vállalom még egyszer a polgármes-

teri választás megmérettetését, mert 

folytatni szeretném a település 6-os 

útra való csatlakozásáért tett erőfeszí-

téseket, ahogy a Kővágótöttös felé 

vezető átkötő út felújítási programját 

is. 

Budai Zsolt 
(Bükkösd): – Több 

mint húsz pályáza-

tunk van a megvaló-

sítás szakaszában, 

illetőleg előkészítési 

fázisban. A telepü-

lésen folyó munká-

ról sokat elárul, 

hogy a bennük foglalt fejlesztések 

értéke megközelíti az egymilliárd fo-

rintot. Az elmúlt ciklusban megtörtént 

a falu központi piacterének, üzletköz-

pontjának kialakítása, a goricai és 

szentdomjáni összekötő utak teljes 

felújítása, illetőleg a gyógyszertár 

átépítése és modernizálása, hogy csak 

a legnagyobbakat, és a legtöbb embert 

érintő fejlesztéseket emeljem ki. Nem 

feledkezhetünk meg ugyanakkor az 

egy orvos-konzorcium által indított 

szűrőprogramról sem, amelynek kere-

tében olyan vizsgálatok válhatnak 

közvetlenül elérhetővé a falu lakói 

számára, amelyek jelentős mértékben 

javíthatják az itt élők életminőségét. 

Sokat léptünk előre a közösségi élet 

feltételeinek javítása terén is, a szá-

mos ingyenes, érdekes program – klu-

bok, nyelvtanulás, iskolai programok, 

életviteli tanácsadás, úszásoktatás stb. 

– biztosítása után a legnagyobb kihí-

vást ezek után a résztvevők aktivizálá-

sa jelenti számunkra. Az NYMTIT 

tagságunk eredményezte támogatás 

stabil alapot nyújt számunkra, a likvid 

forrással jól sáfárkodva igyekszünk 

mozgósítani a pályázati lehetőségeket. 

Ami az elmúlt években kezdeménye-

zett programjainkat illeti, úgy vélem, 

komoly felelősséget vállaltam indítá-

sukkal. Ezért egyértelmű számomra, 

hogy folytatni szeretném a megkez-

dett munkát, mindenképpen indulok a 

választásokon. 

Bogdán László 
(Cserdi): – Ami a 

település életének 

fontos állomását 

illeti, mindenekelőtt 

a szociális földmun-

ka és élelmiszer 

előállítás progra-

munkhoz kapcsoló-

dó logisztikai bázis beruházásának 

elindulását kell kiemelni. A program 

jelenőségét nem kicsinyítve viszont 

személy szerint úgy vélem, hogy en-

nél is örömtelibb a faluban, hogy szép 

eredménnyel tanulnak a középiskolás 

lányaink, és megkezdi egyetemi tanul-

mányait Cserdiből az első roma lány. 

Ami az NYMTIT szerepét illeti a tele-

pülés életében, az elmúlt években 

mindkét oldallal találkoztunk. A falu 

működésében mindenképpen stabili-

tást jelent ez a háttér. Személyes ter-

veimről szólva mindenképpen indulok 

az őszi önkormányzati választáson. 

Nem lesz meglepetés, elveim nem 

változtak, így a szegénységgel, a 

rasszizmussal harcolva folytatom 

programomat. 

Hegedűs Zsolt 

alpolgármester 

(Cserkút): – Mind 

az infrastruktúrafej-

lesztés, mind pedig 

a közösségépítés 

terén szép eredmé-

Mérlegen  az elmúlt esztendők 
Így értékelnek a Nyugat-Mecsek településeinek polgármesterei   
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nyeket értünk el az elmúlt időszakban. 

A belterületi útjaink, járdáink építése, 

felújítása mellett kétségkívül a leglát-

ványosabb produkciónk az európai 

színvonalú gasztro élményterünk ki-

alakítása és átadása volt, hiszen vele 

egy igazi kuriózummal gyarapodott 

településünk. Nemcsak azért örülünk 

NYMTIT tagságunknak, mert fejlesz-

tési pályázatainkhoz önerőt biztosít-

hat, hanem azért is, mert működési 

stabilitást nyújt számunkra. Ez ki-

emelkedően fontos. A hogyan 

továbbról testületi döntés született a 

közelmúltban: eszerint megkezdett 

feladataink folytatására vezetésemmel 

újra elindul a választásokon az elmúlt 

időszakban már bizonyított csapat. 

Szabó Tibor 

(Dinnyeberki): – Mi 

új szereplőként jöt-

tünk a társulás életé-

be, és az elmúlt két 

esztendő tapasztalati 

alapján csak jó fejle-

ményekről tudok 

beszámolni. Nálunk 

Dinnyeberkiben a polgármesteri hiva-

tal  felújítása és teljes körű moderni-

zációja, illetőleg a csomagoló üze-

münk beruházása volt a két kiemelt 

projekt. Társulási tagságunk révén 

önerőt tudtunk biztosítani pályázati 

forrásainkhoz. A településen élők ér-

zékelhetik fejlesztéseink hasznát, hi-

szen folyamatosan 10-12 ember szá-

mára tudunk munkalehetőséget bizto-

sítani, életteliek közösségi tereink, a 

teleház és a könyvtár is. Van még 

előttünk feladat, hiszen megújulásra 

vár a temető, a ravatalozó, a templom, 

a gyürüfűi átkötő út. Ami engem illet, 

szeretném kivenni a részemet az előt-

tünk álló feladatokból, így indulok az 

őszi önkormányzati választásokon. 

Benes László 
(Ibafa): – Örömmel 

tapasztaltuk, hogy új 

szereplőként rugal-

masan és zökkenő-

mentesen kapcsolód-

hattunk be a 

NYMTIT munkájá-

ba, tevékenységébe. 

Nekünk kifejezetten jól jött a tagság-

ból fakadó plusz gazdálkodói forrás, 

amit gyakorlatilag kizárólag fejleszté-

sekre – a temetői ravatalozó előteré-

nek építése, a játszótér felújítása – 

fordítottunk.  Ezen túlmenően gazdál-

kodásunk stabilitásához is nagyban 

hozzájárult a támogatás. Az itt élők 

életében meghatározó eredmény a 

polgármesteri hivatal – hozzá kapcso-

lódóan az orvosi rendelő és a könyvtár 

– épületének teljes körű modernizáci-

ója, homlokzatának megszépülése, 

energetikai korszerűsítése. A helyi 

közösségi élet is komoly impulzust 

kapott idén, ugyanis sikerült beje-

gyeztetnünk az Ibafáért Egyesületet. 

A civil szervezet sokat tehet a lakók 

mozgósításáért. Ősszel indulok az 

önkormányzati választásokon, progra-

momban a stabil gazdálkodást, a fejlő-

dést szeretném folytatni. 

Gondos Gyula 
(Helesfa): – Kifeje-

zetten jónak ítélem 

meg az együttműkö-

désünket NYMTIT 

keretein belül. Ré-

szünkről elmondha-

tom, hogy szívesen 

veszünk részt a kö-

zös és a társtelepülések rendezvénye-

in, ezekről és a helyi közösségi meg-

mozdulásokról is kimondottan jó visz-

szajelzések érkeznek hozzánk. Ered-

ményeinkről szólva térköves járdaépí-

tési és árokjavítási programunkat 

emelném ki, de mindenekelőtt a falu 

helyi védettségét élvező központi épü-

letünk fejlesztését, nyílászáróinak 

cseréjét. A társulástól kapott éves tá-

mogatás nagyobb részét fejlesztéseink 

bonyolítására, kisebb hányadát pedig 

a működésünk biztosítására fordítjuk, 

eddig jól bevált ez a gyakorlat. Ma-

gamról szólva, elhagyva a 70 évet 

nem indulok már a választáson, meg-

kezdett programjainkat reményeim 

szerint a jelenlegi alpolgármester ve-

zetésével folytatja majd a település. 

Wágner Antal 

(Hetvehely): – A 

helyi ivóvíz minősé-

gének javítását célzó 

programunkat emel-

ném ki a záruló cik-

lus kapcsán, erre 

121 millió forintot 

fordítottunk. Az 

itteni lakosok életminőségét tekintve 

sokat jelent az orvosi rendelő és a 

védőnői ellátás megújulása is. Meg-

kezdett fejlődésünk folytatását a Ma-

gyar Falu pályázati rendszerétől is 

várjuk, a források eléréséhez, illetve a 

működési költségeink rugalmas finan-

szírozásához használjuk az NYMTIT-

től kapott támogatást. Továbbra is 

nagy hangsúlyt fektetünk szociális 

eredményeink megtartására, fejleszté-

sére. Ami engem illet, 1990 óta va-

gyok polgármester a település élén, és 

szeretném folytatni, tovább rajzolni a 

megkezdett fejlődési ívet. Terveim 

szerint új ingatlanok közművesítésé-

vel támogatnánk fiataljaink megtartá-

sát, újak idetelepülését. 

Vizslár Irén
(Kővágótöttös): – 

Összkomfortos 

faluként kivételes 

helyzetben va-

gyunk, ezért a ren-

delkezésre álló for-

rásainkat – a fej-

lesztések mellett – 

rendszeresen meglévő értékeink állag-

megóvására, szolgáltatásaink szinten 

tartására is használjuk. Fejlődésünket 

a megújuló polgármesteri hivatal, kö-

zösségi tér, a ciklus végére elkészülő 

tájház példázza a legjobban, egyedüli 

nehézségként a körülményes pályázati 

rendszert említeném. Meglévő lehető-

ségeinkkel jól gazdálkodtunk, de az 

átgondolt, ütemezett fejlesztésnek 

mindig helye lesz a faluban. Ezt szem 

előtt tartva indulok az őszi választáso-

kon, a meglévő stabilitást figyelembe 

véve, a tiszta, gondozott élettér igé-

nyével. 

Sándor Tibor 

(Kővágószőlős): – 

Stabil gazdálkodás 

mellett a települési 

infrastruktúra fo-

lyamatos fejlődése, 

köztereink gondo-

zása, civil szerve-

zeteink aktív mű-

ködése és együttműködése jellemezte 

Kővágószőlős életét az elmúlt idő-

szakban. Az NYMTIT-től kapott tá-

mogatást zavartalan működésünkre, 

illetőleg kisebb fejlesztéseink finan-

szírozására fordítjuk, ezen a gyakorla-

ton nem is szeretnénk változtatni. Az 

óvoda és iskola mellett most már van 

bölcsődénk is, sokat tettünk a népjólé-

ti szolgáltatások, szociális támogatá-

sok terén is. Mindezekre tekintettel 

indulok az őszi választásokon, hiszen 

szeretném befejezni a megkezdett 

munkát. Szociális területen további 

előrelépést jelenthet majd továbbtanu-

lóink támogatása, illetőleg a temetési 

juttatás korábbi összegének megeme-

lése is.  
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Bükkösd – Falunap 

Hajnalig tartó Falunapi vigadalom - Bakonyán 
Felejthetetlen élményben volt részük 

azoknak, akik július 27-én, Bakonya 

falunapi programját választották pihe-

nés képen. A rendezvényen a falu la-

kossága, fiataltól az idős korosztályig, 

békében, boldogan, vidáman, szeretet-

ben képviseltette magát.  

A falunapi program az ebédfőzéssel 

kezdődött, melynek során a falu lakosai 

kiváló minőségű vad-, marha-, köröm- 

és pincepörköltet, valamint halászlevet, 

babgulyást készítettek a vendégeknek. 

11 órától sport délelőttel folytatódott a 

program a sportpályán, ahol a résztvevő 

gyermekek akadályversenyekkel, íjá-

szattal, gokarttal, sport vetélkedőkkel 

színesített program keretében fedezhet-

ték fel a mozgás és a játékok adta élve-

zetes időtöltést és járulhattak hozzá 

egészségük megőrzéséhez. A déli ha-

rangszót követően Varga István polgár-

mester köszöntőt mondott, amelyben 

kiemelte: jó lenne, ha a falunap igazi 

faluünneppé válna, ahová szívesen láto-

gatnak ki a családok gyermekeikkel 

együtt, valamint megköszönte az elmúlt 

időszak képviselő testületének, hogy az 

adott lehetőségekhez mérten, mindent 

megtettek a falu fejlődéséért. 

Kísérőprogramként íjászat, sakk, asztali 

tenisz, kézműves foglalkozás, csillám-

tetkó, légvár várta a kalandvágyóbb 

érdeklődőket. A színpadon felléptek a 

környékbeli zenekarok és a mulatós 

zene hazai képviselői. A napot tombola-

sorsolás zárta, utána pedig hajnalig tartó 

mulattság, melyet tűzijáték tett teljessé.  

A Falunap összegzéseként Varga István 

megköszönte mindenkinek a segítséget 

és a támogatást a lebonyolításában, va-

lamint a résztvevőknek, hogy eljöttek és 

jól érezték magukat. – Panaszra nincs 

ok, de elégedettségre sem. Ennél többre 

vagyunk képesek, ezért tartozunk ma-

gunknak annyival, hogy kihozzuk ma-

gunkból a legjobbat, és tartozunk min-

denki másnak azzal, hogy megtesszük 

mindazt, amire képesek vagyunk – zárta 

gondolatait a polgármester.  

Idén is gazdag programmal várta a település lakóit Bükkösd 

Község Önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok és a 

helyi civil szervezetek közös rendezvényén, június 22-én. 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.  

Budai Zsolt polgármester köszöntőjében örömmel jelentette 

ki, hogy falunapi rendezvény nélkül nem teljes a falu élete, a 

falunapra sok család eljön, vagy az elszármazottak hazatér-

nek, rokonok ismerősök találkozhatnak, és együtt idézhetik fel 

közös emlékeiket. Majd az elmúlt ciklust értékelve hozzátette: 

a képviselő testület tagjai az adott lehetőségekhez mérten, 

mindent megtettek a falu fejlődéséért, és mai világban még 

nagyobb problémákkal kell szembenéznünk, és innen kell to-

vább növekednünk, fejlődnünk. 

– Szeretnénk minél több embert magunkkal vinni ebbe a fejlő-

désbe, –folytatta a polgármester – nyilván nem olyan embere-

ket, akik tétlenül várják, hogy a siker majd rájuk tör, hanem 

akik aktívan közreműködnek annak érdekében. Zárszóként 

így szólt a jelenlevőkhöz: „Legyen elég kitartásunk, mert nem 

az a kérdés meg tudjuk-e csinálni, hanem hogy hiszünk-e ma-

gunkban eléggé. Hogy hisszük-e hogy azért jön a holnap a 

következő kihívás, hogy még erősebbek legyünk. Minél jobban 

akarjuk a sikert, annál több akadályozó tényező jön, és ha 

ezek megoldásán törjük a fejünk, így boldogabb és sikeresebb 

életet élhetünk.” Budai Zsolt polgármester kijelentette, hogy 

ezen gondolatok jegyében újra vállalná a település vezetését a 

választások után. 

Szandi volt a Családi Nap sztárvendége Bodán  
A gyerekeknek szóló szórakoztató játé-

kok és szabadidős elfoglaltságok mellett 

(például arcfestés, kézműves foglalko-

zások, ugrálóvár), számos előadás és 

zenei produkció gazdagította a bodai 

családi nap programkínálatát.  A ren-

dezvény sztárfellépője Szandi volt. 

A program Boda Községért Közalapít-

vány támogatásával valósult meg. En-

nek megfelelően a gyerekek szüleikkel, 

nagyobb testvéreikkel, családtagjaikkal 

együtt közel száz fős vendégsereget 

jelentettek a Közalapítvány és az önkor-

mányzat támogatásával megvalósult 

rendezvényen. 

Műsort adott a Mecsek Táncegyüttes, a 

SZUSZI AP Team, egészségügyi szűrő-

vizsgálatokkal várták a résztvevőket, 

valamint a helyi szociális szövetkezet 

termékeiből is lehetett vásárolni. 

Gergulás Imre, a Boda Községért Köz-

alapítvány vezetője lapunknak kiemelte, 

a későbbiekben az alapítvány erejéhez 

mérten további programokat is fog tarta-

ni. 
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Augusztus 10-én az EFOP 

"HUMÁNREAKTOR - Szellemi erő-

forrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének 

közszolgáltatásaiban" pályázat kereté-

ben Családi Napot rendeztek Helesfán. 

A programok színes palettája várta a 

családokat. A legkisebbektől a legna-

gyobbakig mindenki találhatott magá-

nak kedvére való szórakozási lehetősé-

get. Felléptek a pécsi Nemzeti Színház 

művészei, volt táncbemutató és nem 

feledkeztek meg a szervezők a mulatós 

zene kedvelőiről sem. A projektben 

dolgozók munkáját önkéntesek is segí-

tették. A felnőtt lakosság számára volt 

egészségkuckó, ahol a gyümölcstálak 

kóstolása mellett egészséges életmód-

tanácsadás, vérnyomás- és vércukormé-

résre is volt lehetőség. A gyermekeknek 

csillámtetoválást készítettek, de a lég-

vár, íjászat és gokartversenyen is felkel-

tette az érdeklődésüket. 

Családi Nap – Helesfa 

Régi pajtából élménytér 

A település régóta híres az összefogásáról, amit a június 29-i 

falunapon megtapasztalhattak mindazok, akik ellátogattak 

Cserkútra, ahol két fontos eseményt is megtartottak. Délelőtt 

átadták a Gasztronómia Élményteret, majd következett a han-

gulatos és nagyon várt falunap. 

A Gasztronómia Élménytér a Baranya Zöldúthoz kapcsolódik, 

említette Hegedüs Zsolt alpolgármester, majd hozzátette, a 

beruházás egy határon átnyúló pályázat révén valósult meg, 

egy horvát partner segítségével. Az épület a cserkúti hivatal 

udvarában kapott helyet, ahol korábban egy kihasználatlan, 

meglehetősen régi pajta állt. Az élménytér nagyjából nyolcvan 

ember befogadására alkalmas és egy modern konyhával sze-

relték fel, ahol 100 főre tudnak főzni. Hegedüs Zsolt alpolgár-

mester elmondta, a céljuk az, hogy az oktatóközpont a helyi 

közösségek, civil szervezetek, egyesületek színterévé váljon. 

Az ünnepélyes átadó után kinyitotta kapuit az élménytér, ahol 

a lelkes látogatók a helyi őstermelők, egyesületek különleges-

ségeiből kaptak egy kis kóstolót.  

Délben kezdődött a falunap. A Gasztronómia Élménytér köze-

lében felállított hatalmas sátor előtt bográcsok rotyogtak. A 

helyiek négyféle ételből választhattak ebédet, amelyre ebédje-

gyet kaptak. A Mecsek Zöldút Egyesület Szakács Éva csapat-

kapitány vezetésével elkészítette a cserkúti káposztát, amely 

az idei főzőverseny győztese volt. Mellettük Pál József se-

rénykedett, aki a Czana-domb Horgász Egyesület vezetőjeként 

halászlevet készített. A helyi önkormányzat csapatát Kelenfi 

Norbert képviselő vezette, ők babgulyást készítettek, és a hor-

vát partnerrel, Juhász Bálinttal csobanaccal rukkoltak elő. A 

nap végére kiderült, hatszáz adag fogyott el az ételekből. 

Varga Izabella első helyezést ért el 80 km-es távon távlovaglásban  
A távlovas 

sportról tudni 

kell, hogy egy 

gyötrelmes, 

maraton jelle-

gű sportág. 

Nem egy sta-

dionon belül 

zajlik a ver-

seny, ahol a 

nézők könyö-

kölve, söröz-

getve nézik a 

viadalt. A távlovaglás egy elhaladó 

sportág. Erdőn-mezőn lovagolnak a 

versenyzők, s csak az orvosi ellenőrzé-

sekre térnek be a pályára. Minden pihe-

nőnél a lovak általános állapotát nézik. 

Ha valamelyik eredmény nem felel meg, 

kizárják a lovast. Az ilyen típusú verse-

nyekre a legalkalmasabbak az arab 

lovak és keverékeik. 

A Magyar Lovas Szövetség hat szakága 

közül egyik a távlovagló és távhajtó 

szakág. – Itthon talán ez kevésbé ismert 

és népszerű a szakágak közül. Évente 

tíz alkalommal rendeznek versenyt, 

amikor egy nap alatt akár 160 kilomé-

tert kell lovagolni egyetlen lóval – 

mondta Takács Viktor, a hetvehelyi 

verseny pályaépítője, a verseny főszer-

vezője. 

Wágner Antal Hetvehely polgármestere 

elmondta, nagy öröm számára, hogy a 

Hetvehely Kupa már országos 

ismertségű, hiszen az idei fordulóra 

Salgótarjánból is érkeztek versenyzők, 

akik több napot is eltöltöttek a települé-

sen és a környéken. 

A bodai Varga Izabella – junior kategó-

riában – Andi nevű lovával 80 és 40 

kilométeres távon teljesített a legjobban 

a regionális versenyeken. A hetvehelyi 

versenyen 40 km-es távon 9. helyezést, 

a bükkösdi versenyen 80 km-es távon 1. 

helyezést ért el. 

A távok aszerint vannak megosztva, 

hogy a lovak mire képesek.  

Az első három helyezett kupát és tárgy-

jutalmat, 1 fő pénzjutalmat, minden 

sikeres versenyző díjszalagot kapott. 
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Kővágószőlős sem maradt ki a falunapozásból, augusztus 20-

án összegyűlt a község apraja és nagyja, hogy együtt búcsúz-

tassák el a nyarat és jókedvűen köszöntsék az őszt. 

A falunapon számos gyerek- és családi program, helyi műso-

rok és könnyűzenei koncertek szórakoztatták a vendégeket. 

Emellett a nemzeti ünnepen adták át a település legrangosabb 

kitüntetéseit. 

A hagyományokhoz hűen idén is átadták a „Rendezett lakó-

ház” elnevezésű község-szépítő díjait is. 

Az egész napos rendezvényen díjátadások mellett színes prog-

ramok és kirakodóvásár várta a kilátogatókat. 

A gyerekeknek kedveztek az arcfestés és csillámtetoválás le-

hetőségével, a kézműves sarokkal, valamint az óriás 

ugrálóvárral. A családi, baráti társaságoknak főzési lehetősé-

get biztosítottak a nap folyamán. 

Sándor Tibor, Kővágószőlős polgármestere ünnepi beszédé-

ben hangsúlyozta a helyi közösség összetartó erejét. 

– Nagy öröm számomra, hogy rég nem látott arcokra bukkan-

hatunk ma, akik családi, munkahelyi vagy egyéb okok miatt 

már nem Kővágószőlősön élnek, de ilyenkor hazalátogatnak. 

Községünk polgárai hisznek az összefogás fontosságában, 

mindenki hozzátesz valamit a közösséghez.  

A polgármester emellett beszélt arról is, hogy az elmúlt pár év 

az építkezések éve volt Kővágószőlősön és a jövőben is várha-

tóak fejlesztések. 

– A sikeres pályázatoknak köszönhetően költhettünk az egész-

séges életmód és az egészségtudatos táplálkozás népszerűsíté-

sével kapcsolatos programokra, eszközökre. A nap hátralévő 

részében helyi műsorok és könnyűzenei koncertek szórakoz-

tatták a közönséget.  

Sándor Tibor polgármester köszöntője után sorra váltották 

egymást a kulturális és szórakoztató műsorok. Fellépett Papp 

Rita és Bodnár Attila, Fatima, a Hidvégi Band, Oláh Gergő, és 

a CS.Í.T. zenekar is. 

Nívós díjakat és oklevelet kaptak a főzőverseny résztvevői és 

helyezettjei. A rendezvényt értékes nyereményekkel tarkított 

tombolasorsolás zárta, a nyertes szelvényeket a sorsolási bi-

zottság közreműködésével, közjegyző jelenlétében Sándor 

Tibor polgármester adta át. Az át nem vett nyereményeket a 

tombola szelvény ellenében a Polgármesteri Hivatalban vált-

hatók ki a sorsolást követő 90 napig (2019. november 17-ig.) 

A kővágószőlősi falunapot este kilenc órakor látványos tűzijá-

ték zárta.  

 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 

Nyomtatás: DUPLEX-ROTA 
Pécs, Északmegyer dülő 4.  

Díszpolgári cím Varga Gézának, 
a Zsongorkő Baráti Kör elnökének, az Ellenőrző Bizottság tagjának 

Kővágószőlősön Szent István király 

ünnepét a hagyományos falunappal han-

golták össze augusztus 20-án. Az ünne-

pi gondolatokat követően a díszpolgári 

címet Varga Gézának, a Zsongorkő Ba-

ráti Kör elnökének dr. Hoppál Péter 

országgyűlési képviselő és Sándor Tibor 

polgármester adta át a helyi képviselők, 

valamint az ünnepség résztvevőinek 

jelenlétében. 

A képviselő-testület döntése zárt ülésen 

történik meg, és csak az ünnepnapon 

hozzák nyilvánosságra. Idén, az önkor-

mányzati rendelet adta lehetőségnek 

megfelelően egy Kővágószőlős Díszpol-

gára cím odaítéléséről döntöttek. A ren-

delet értelmében Kővágószőlős Díszpol-

gára cím annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak adományozható, aki 

valamely kiemelkedően jelentős munká-

jával vagy egész életművével mind a 

településen, mind pedig országosan 

vagy nemzetközi viszonylatban olyan 

általános elismerést szerzett, amely hoz-

zájárult Kővágószőlős jó hírnevének 

öregbítéséhez, továbbá példamutató 

emberi magatartása miatt egyébként 

köztiszteletben áll. 

A képviselő-testület 96/2019.(VII.15.) 

számú határozata alapján 2019-ben Kő-

vágószőlős Díszpolgára címet Varga 

Géza Úrnak adományozta, aki 1951-ben 

született Kővágószőlősön. Nős, két fiú 

édesapja. Szülei és nagyszülei is 

kővágószőlősi származásúak, Ő is itt 

töltötte teljes életét a településen. A 

döntés indoklásaként Varga Géza életút-

jának rövid ismertetése, érdemei, elis-

merései fölsorolása hangzott el, külön 

kiemelve, hogy megalakulása óta aktív 

tagja a Nyugat-Mecseki Társadalmi 

Információs Ellenőrzési és Településfej-

lesztési Önkormányzati Társulás Elle-

nőrző Bizottságának. 

Az ünnepséget követően Varga Géza 

lapunknak elmondta ezúton is szeretne 

köszönetet mondani mindazoknak, akik 

eddigi pályáján, illetve e cím elnyerésé-

hez bármiben segítették, támogatták.  

Falunap - Kővágószőlős 


