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– Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani minden-

kinek, aki részese volt a Nyugat-Mecseki Társadalmi 

Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkor-

mányzati Társulás (NYMTIT) munkájának az elmúlt 

időszakban. A köszönet azokat külön illeti, akik az új 

önkormányzati ciklusban nem vállalták a települések 

vezetését, illetőleg nem kerültek ismét falvaik élére. 

Egyben arra kérem a társulás munkájához csatlakozókat, 

hogy aktívan vegyenek részt benne – mondta Kovács 

Győző, az NYMTIT elnöke. 

Az elnök szerint az elmúlt öt esztendő értékelése pozi-

tív, a társulás és a tagtelepülések jól végezték el a rájuk 

háruló munkát, megfeleltek kötelezettségeiknek, jól ke-

zelték a folyamat során felmerülő aktuális feladatokat. 

Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, az ezekkel kap-

csolatos tájékoztatás, a lakosság hiteles információkkal 

való ellátása is különös odafigyelést igényel, hiszen az 

ilyen hosszú távú programok zavartalan társadalmi kör-

nyezetet igényelnek. Ebben a térség, az immáron tize-

negy települését tömörítő NYMTIT is hozzájárul az 

RHK Kft. munkájához. E munka hatékonyságát méren-

dő folyt a körzetben egy 1000 fő személyes megkérde-

zését magában foglaló közvélemény-kutatás tavaly nyá-

ron. A kérdések többek között a nukleáris energia meg-

ítélésétől, a térségi fejlesztések ismeretén át, a tervezett 

tárolóval kapcsolatos érzésekre is kitértek, de a kérdőív-

ben helyet kapott az információszerzés mikéntje és mi-

lyensége, a Társulás vagy az RHK Kft. ismerete is. 

„Határozottan megnyugtató számunkra, hogy a Boda 

térségében élők több, mint kétharmada tisztában van 

vele, hogy a Nyugat-Mecsekbe tervezett tároló megvaló-

sítási folyamata jelenleg kutatási fázisban van. A válasz-

adók 76%-a tudja, hogy korábban is végeztek már a tér-

ségben a terület alkalmasságában kapcsolatos vizsgála-

tokat, és körükben 59% azok aránya, akik megbízható-

nak tartják a kutatási eredményeket.” – foglalta össze 

Kovács Győző, a NYMTIT elnöke.     Folytatás a 2. oldalon 

Eredményes ciklus után a társulás 
Kiemelt feladata marad a tájékoztatás és a fejlesztések támogatása 

A tartalomból: 
 

Így látják a polgármesterek 3.-4. o. 

Tájékoztató a nyugat-mecseki kutatásokról 
5. o. 

Családi nap Győrkönyben 6.o. 

Bogdán László az Év polgármestere 7. o. 

Tíz éves jubileum 8. o. 
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Folytatás az 1. oldalról 

Mint Kovács Győző kiemelte, a 

nemzeti kutatási projekt tovább ha-

lad előre, hiszen megkapta az RHK 

Kft. az Országos Atomenergia Hiva-

taltól a telephelykutatási keretprog-

ram engedélyt.  A munka fontos ré-

sze, hogy minden érintett megfelelő 

tájékoztatást kapjon a kutatások ala-

kulásáról, eredményeiről. Ebben 

szerepe van nemcsak a helyi, hanem 

az olyan rendezvényeknek is, mint 

amilyenek a pécsi Tudás Központ-

ban, Értelmiségi Klubban tartott fó-

rumok voltak. 

Az NYMTIT elnöke hangsúlyozta: 

kiemelt feladat, hogy tudatosan és 

következetesen bevonják az ismeret-

átadásba a felnövekvő generációt, 

hiszen a mostani iskolások később 

felelős döntéshozók, véleményfor-

málók lesznek a térségben. Az ifjú-

ságnak szánt programok fontos ele-

me immár évek óta a Niels Bohr 

fizika és kémia verseny, amelyen a 

környék iskoláinak hetedik-

nyolcadik osztályosai, a tudáspróbán 

kívül, az RHK Kft. Munkatársai jó-

voltából a nyugat-mecseki kutatá-

sokkal összefüggő kérdésekkel is 

találkoznak.   

Az aktuális teendőkről szólva Ko-

vács Győző elmondta, hogy a tele-

pülési képviselőtestületek felállása 

után, a helyi felhatalmazás birtoká-

ban jöhetnek a polgármesterek az 

NYMTIT tisztújító közgyűlésére. 

Előzetesen annyi bizonyos, hogy a 

felelős tájékoztatás mellett a társu-

lásban és a tagtelepüléseknél to-

vábbra is hangsúlyosak maradnak a 

fejlesztések, az oktatás és a közössé-

gi élet támogatása.  

Az elköszönő polgármester 

A rendszerváltás éve óta, pontosan 

29 éven át töltötte be Helesfa 

polgármesteri feladatát Gondos 

Gyula, aki most a köszönet hangján 

szólt a településen élőkhöz, társulási 

partnereihez 

– 71 éves elmúltam, ezért döntöttem 

úgy, hogy az újabb öt éves ciklust 

felelősen már nem vállalhatom. 

Ugyanakkor az elmúlt időszakot 

áttekintve jóleső érzéssel vonhatok 

mérleget. Míg polgármesteri 

munkám első éveiben a tanácsi 

rendszerből fakadó hiányosságok 

pótlása jelentette a fő feladatot, 

később fokozatosan a fejlesztési 

munkák, a település szépítése, 

gyarapítása vette át a főszerepet. 

Utóbbiban nagy segítségünkre volt 

az immár 13 évre vissza-

tekintő NYMTIT tagságunk, aminek 

forrásai többek között a sportpálya, 

a harangláb, a ravatalozó, útjaink, 

járdáink, intézményeink fejlesztését 

szolgálta. Ezért kiemelt hálával 

tartozunk. Polgármesteri éveim alatt 

mindenkivel együtt tudtam dolgozni, 

ami egy fontos útravaló utódom 

számára is. Külön öröm számomra, 

hogy a falu gyarapodása mellett 

Helesfát nyugalom, lakossági 

összhang jellemzi. 

Remélem, hogy ezt a tempót, ezt a 

folyamatot az új testület, az új 

polgármester is folytatja, amihez sok 

sikert, jó egészséget kívánok! 
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Kovács Győző (Boda): – Mindenekelőtt 

nagyon köszönöm a településen élő vá-

lasztópolgárok bizalmát. Az eredmény 

számomra azt mutatja és erősíti meg, 

hogy annak idején jó irányba indultunk, 

és azóta is jó irányba haladunk. A ter-

mészetes igényként jelentkező folyama-

tos fejlesztések mellett a legfontosabb 

feladatnak azt tekintem, hogy eredményesen tartsuk meg 

és óvjuk azt a harmóniát, ami most már huzamosabb 

ideje jellemzi településünket. Az itt élő emberek aktívak, 

nyitottak, érdeklődőek, fontos, hogy ezt az attitűdöt 

megtartsuk ne csak az aktív munkavállalók, hanem az 

idős emberek és a fiatalok körében is. Természetesen 

továbbra is aktívak maradunk pályázás terén, megvaló-

sítjuk futó programjainkat és készülünk a leendő lehető-

ségekre. 

 

Janz Anikó (Bakonya): – Településünk 

számára a jövő szempontjából az egyik 

legfontosabb tényező, hogy új lendület-

tel lássunk hozzá infrastrukturá-

lis fejlesztéseinkhez. Konkretizálva, ez 

a belterületi útjaink rendbetételét jelen-

ti, és nagyon szeretném, ha ebben a cik-

lusban áttörést tudnánk elérni a falunak 

a 6-os főútra való közvetlen csatlakozásának ügyében. 

Bakonyán mindig is volt hagyománya az aktív közösségi 

életnek. Ezt a továbbiakban is szeretném fenntartani, 

erősíteni, amiben sokat segíthetnek az erősödő civil szer-

vezetek. A társulásra kitérve településünk eddig és ezu-

tán is nyitott az együttműködésre. A tagságból származó 

források – a pályázatok mellett – remek lehetőséget biz-

tosítanak számunkra fejlesztéseink folytatására. 

 

Bogdán László (Cserdi): – Az első szó a 

köszöneté, a választás eredménye egy-

értelműen erőt ad, hogy folytassam a 

falu és lakói érdekében vállalt munká-

mat. Ami a jövőt illeti, a fő csapásirány 

a szociális földprogramunkhoz kapcso-

lódó logisztikai üzem befejezése. De itt 

nem állunk meg, hiszen a fejlesztést 

egy feldolgozóüzem létesítésével sze-

retnénk kiteljesíteni. Társadalmi teendőinkben a soros 

feladat a bölcsőde és óvoda kialakítása, illetve fejleszté-

se lesz, települési közösségünk erősítésében ugyanis 

kulcskérdés a gyerekek, a fiatalok helyben tartása. Tár-

sulási tagságunknak több vonzata is van. Egyrészt nyil-

vánvaló a pozitív anyagi hozadéka, ugyanakkor azt is 

látom, hogy ez az együttműködés remek lehetőséget biz-

tosít számunkra abban, hogy mérhessük, nyomon követ-

hessük a változások megélésének folyamatát. 

 

Hegedüs Zsolt (Cserkút): – Köszönete-

met szeretném kifejezni a cserkúti kö-

zösségnek, családomnak és segítőim-

nek, hogy bizalmat szavaztak számom-

ra a polgármesteri munkában. Korábbi 

alpolgármesterként, a gyakorlatilag 

változatlan képviselői testülettel szeret-

ném biztosítani a folyamatosságot a 

településen. Ami az infrastrukturá-

lis fejlesztéseket illeti, sok a futó pályázatunk, az ered-

mények ismeretében látunk majd munkához. Az itt élők 

számára fontos üzenet, hogy szeretném, ha az önkor-

mányzatnak megmaradna és tovább erősödne a fejlesztő, 

egyben gondoskodó szerepe. Nem titok, hogy számunk-

ra nagyon fontos a Nyugat-Mecseki társulás, hiszen az 

onnan származó anyagi forrás fontos része költségveté-

sünknek, belőle a működés finanszírozása mellett jut 

fejlesztésre is. 

 

Szabó Tibor (Dinnyeberki): – Köszö-

nöm a településen élők bizalmát. Egye-

dül indultam a polgármesteri címért, de 

ez a tény is megerősít abban, hogy to-

vább folytassam a megkezdett munkát. 

Az új ciklus elején a legfonto-

sabb feladatunk, hogy befejezzük fo-

lyamatban lévő fejlesztéseinket és úja-

kat indítsunk. Ilyen a temető fejleszté-

se, a pihenőházunk és a templomunk modernizációja, 

illetőleg a játszótér beruházása. Településünk lakóinak 

hangulatán sokat javított, hogy végre elkészült a gyűrű-

fűi út, méghozzá remek minőségben. Nem tudnánk ilyen 

ütemben haladni a társulási tagságunk nélkül, a közösség 

nagy segítséget nyújt pályázatainkhoz, beruházásaink-

hoz és a kommunikációban is. 

 

Benes László (Ibafa): – Számomra ki-

emelkedően jó érzés, hogy újraválasz-

tottak, az elkövetkező időszakban is 

szeretném meghálálni az ibafaiak bizal-

mát. Az idei esztendőben még befejez-

zük a buszváró projektjét és a díszkapu 

felállítását a parkban, majd jövőre to-

vább folytatjuk a falu rendbetételét. 

Feladataink közül kiemelkedik az árok-

burkolás, a játszótér befejezése. Jó hír, hogy a Magyar 

Falu Program keretében eredményesen pályáztunk az 

orvosi rendelő eszközfejlesztésére, és a közterületen 

használható gépek beruházására is. Továbbra is pozitív a 

viszonyulásunk a Nyugat-Mecseki Társuláshoz, hiszen 

előrelépéseink jelentős részéhez innen nyerünk forrást, 

valamint a lakosság folyamatos információkhoz jut az 

RHK Kft. térségben végzett kutatásával kapcsolatban.  

 

Új lendülettel látnak munkához a társulás településein 
meg- és újraválasztott polgármesterek 
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Horváth Rudolf (Helesfa): – Jó érzés a 

helyiek támogatásának tudatában, 

olyan módon átvenni a település veze-

tését, hogy az átadás-átvételnél is nyil-

vánvalóvá vált, hogy minden rendben 

működik. Ennek nyomán szeretném 

folytatni elődöm munkásságát, a szisz-

tematikus korszerűsítést, a közösség 

építését. Várunk beadott pályáza-

tink eredményére, a Magyar Falu Programtól várunk 

forrást tervezett gépvásárlásainkhoz, a hivatal és a teme-

tő fejlesztéséhez. Továbbra is fontosak számunkra a tár-

sulás biztosította forráslehetőségek, hiszen ezek konkrét 

projektek alapját, pályázatok önrészét adják, és segíte-

nek egy felelős döntés előkészítésében. 

 

Wágner Antal (Hetvehely): – A helyiek 

folytatólagos bizalmát megköszönve 

végzem tovább segítőimmel a munká-

mat. Tervezett fejlesztéseinkhez járul 

hozzá két elnyert pályázatunk: az út 

program végrehajtásához 20 millió Ft 

értékben nyertünk forrást eszközfej-

lesztésre, ugyancsak kedvezően bírál-

ták el a konyhafelújítást célzó projek-

tünket. Nagy öröm számomra, hogy családi és sport 

programjainkra, a közösségi élet erősítésére is nyertünk 

támogatást. Ami társulási tagságunkat illeti, elmondha-

tom, hogy az NYMTIT biztosította források nélkül szin-

te működésképtelen lenne önkormányzatunk, hiszen a 

fejlesztések mellett intézményeink zavartalan működte-

tését is ebből biztosítjuk. A lakosság tájékoztatása a ku-

tatás állásáról nagy kihívások elé állítana minket, hiszen 

ezt a feladatot szintén az NYMTIT nyújtotta forrásokból 

valósítjuk meg.  

 

Vizslár Irén (Kővágótöttös): – Meg-

nyugtató volt számomra a helyiek vála-

sza az önkormányzati választás kérdé-

sére: nemcsak engem választottak meg 

újra, hanem változatlan maradt a tele-

pülés képviselőtestülete is. Ez a folya-

matosság záloga is, aminek jegyében 

már idén tovább folytatjuk a temető és 

a belterületi utak rendbetételét, újdon-

ságként pedig a járdafelújításhoz látunk hozzá. Kiemelt 

feladat lesz számunkra, hogy tartalommal töltsük meg 

elkészült tájházunkat, az árkok javítása mellett új prog-

ramot indítsunk az egykori kocsmába tervezett közössé-

gi tér kialakítására. Fejlesztéseink menedzselésére 

igyekszünk jól gazdálkodni a társulási tagságunk-

ból fakadó forrásokkal is. 

 

Sándor Tibor (Kővágószőlős): – Sze-

mély szerint nagyon köszönöm a bizal-

mat munkám folytatásához, amit a fel-

álló új testülettel egyeztetve rövidesen 

el is indítunk. Az új ciklusban hangsú-

lyosabb szerepet kap a családok támo-

gatása, legyen annak tartalma letelepe-

dés, születés vagy halálozás. Fejlesztéseink közül ki-

emelkedik majd a bölcsődei és a tervezett óvodai beru-

házás, ami szintén hozzájárul közösségépítő, életminő-

ség-javító munkánkhoz. Benyújtott pályázatainkon túl a 

fejlesztésekhez fontos forrást kapunk a Nyugat-Mecseki 

társulástól is, a támogatás megnyugtató alapot nyújt in-

tézményeink működtetéséhez is, valamint tájékoztató 

tevékenységünket is a Társulás segítségével végezzük el. 

Homann János (Bükkösd): – Támogat-

ni szeretném a falu javát szolgáló, már 

meglévő vállalkozásokat. Ösztönözni 

az embereket újak létrehozására, a pá-

lyázati lehetőségek mindenki számára 

elérhetőbbé tételével. Továbbá fontos 

feladatnak tartom, hogy a település 

egészét, a külső településrészekkel 

együtt kezeljük és korszerű infrastruk-

túrával lássuk el. E feladatkör legfontosabb része Bük-

kösd közlekedési problémáinak kezelése, amely egy na-

gyon régóta húzódó és máig nem megoldott kérdés. 

Gondolok ez alatt a bükkösdi utak minőségére, az átme-

nő forgalom biztonságossá tételére, a járdák állapotára. 

A település társuláson belüli szerepvállalását segíteni 

kívánom a jövőben is. Ez egy régóta kialakított együtt-

működési rendszer, amely fontos a térségünk számá-

ra. Ezért változatlan módon részének kell maradnunk. 
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Az új képviselő-testületek 
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Harmadik negyedéves tájékoztató a nyugat-mecseki kutatásról 

Bodán tartotta meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. az idei év harmadik tájékoztatóját szeptember 26-

án, amely során az Nyugat-Mecseki Információs Elle-

nőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 

tagtelepüléseinek polgármesterei hallgatták meg az aktu-

ális információkat a nyugat-mecseki kutatásról. 

Molnár Péter, az RHK Kft. Stratégiai és Műszaki Igaz-

gatóságának kutatási osztályvezetője beszámolójában 

elmondta, hogy július 8-án megkapta a Társaság az Or-

szágos Atomenergia Hivataltól a telephelykutatási keret-

program engedélyt. A keretprogram a nyugat-mecseki 

Bodai Agyagkő Formációban esetlegesen kialakítandó 

mélységi geológiai tároló létesítmény telepítéséhez 

szükséges kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevé-

kenységek középtávú tervét tartalmazza. A keretprogra-

mot az RHK Kft. munkatársai állították össze a vonatko-

zó hazai jogszabályok, valamint a nemzetközi ajánlások 

és példák figyelembevételével. A földtani kutatás kere-

tében sor kerül a természetföldrajzi és a társadalmi-

gazdasági jellemzők, a várható hatások vizsgálatára és 

értékelésére is. 

Az engedély feljogosítja az RHK Kft.-t, hogy benyújtsa 

jóváhagyásra az első kutatási fázis tervét, amelynek ösz-

szeállítása folyamatban van, és amellyel feltehetően ez 

év végén/jövő év elején elkészülnek. A vízmintavételek, 

laboratóriumi vizsgálatok mellett – melyeket az első 

fázis engedélykérelméhez el kell végezniük – a társadal-

mi gazdasági hatások értékelésének programját is össze 

kell állítaniuk. Az első kutatási fázis során szeretnék 

elvégezni ezt a felmérést. Terveznek vízmegfigyelő kút-

csoportokat, amelyeket a kutatási terület délnyugati ré-

szén alakítanak ki. Egy új kutatótárok megvalósításáról 

is gondolkodnak, amely Cserdinél lenne.  

Az RHK Kft.-nek engedélye van 6 mélyfúrásra is. Ez 

összesen 6700 méter fúrást jelent. Emellett egy 3D sze-

izmikus mérést is terveznek 50 km2-en, a kutatási terület 

földtani szerkezeteinek megismerésére. A mérési terület 

közepén helyezkedik el Boda; a terület Dél felé egészen 

a Szentlőrinc–Pécs vasútig terjed, Északon pedig a Bük-

kösdi-víz határolja. A szeizmikus mérésekhez rendel-

keznek a természetvédelmi engedéllyel, és a bányafelü-

gyelet is kiadta a földtani kutatási engedélyt. 

Bükkösd északi részén, a Sormás-patak medrében egy új 

vízhozammérő műtárgyat építettek, amely a nyár köze-

pére elkészült, és jelenleg folyik a vízjogi üzemeltetési 

engedélyeztetése. 

A kutatáshoz szükséges kivitelezői szerződéseket illető-

en Molnár Péter elmondta, hogy 3 mélyfúrásra indították 

el júniusban a közbeszerzési pályázatot. Elfogadták 

mind a 3 szakmai jelentkezőt, október 7-én megkapták 

az ajánlatokat, és azon dolgoznak, hogy decemberben 

megköthessék a szerződést, majd ezt követően 2020 ta-

vaszán el tudják indítani a tervezett fúrásokat. 
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TEIT Családi Nap Györkönyben 

A Társadalmi Ellenőrző, Informáci-

ós és Településfejlesztési Társulás 

(TEIT) ebben az évben Györköny-

ben tartotta szokásos tájékoztató 

eseményét, a TEIT Családi Napot. A 

rendezvény célja, hogy a Paksi 

Atomerőmű és a Kiégett Kazetták 

Átmeneti Tárolójának (KKÁT) kör-

nyezetében élő lakosság első kézből 

kapjon információkat a térségben 

zajló tevékenységekről.  

Dr. Bálint József, a TEIT elnöke a 

rendezvény kapcsán kiemelte, hogy 

elsődleges fontosságú a TEIT kap-

csolata a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Kft.-vel (RHK Kft.) és a 

Paksi Atomerőmű Zrt.-vel (PA Zrt.), 

hiszen a Társulás kapcsot jelent a 

lakossághoz, tájékoztatási és elle-

nőrzési feladatot lát el. Ráadásul 

már 16 település érdekeit képviselik, 

hiszen Madocsa, Györköny és Du-

napataj is csatlakozott soraikhoz.  

A program elején Gáncs István, a 

TEIT alelnöke köszöntötte az egy-

begyűlteket, majd kezdetét vették a 

tudományos előadások. Elsőként 

Tokaji Sándor, az RHK Kft. beruhá-

zási igazgatóságának kollégája mu-

tatta be a KKÁT bővítési munkála-

tait, az úgynevezett III. ütem 3-4. 

fázisát, melynek keretében 1 db 

négykamrás és 1 db ötkamrás modul 

kerül kiépítésre. Ezzel a KKÁT eléri 

végleges formáját, 8 modulban ösz-

szesen 33 kamra kap helyet, így 

17 716 kiégett kazetta kerülhet ide 

az atomerőműből átmeneti tárolásra. 

A legfontosabb fejlesztés, hogy a 

kezdeti 450 tárolócső helyett – me-

lyekbe egyenként 1 kiégett fűtőelem 

kerül – már 703 darab tárolócsövet 

alakítanak ki kamránként, változat-

lan kamraméret mellett. Ez 33%-os 

növekvényt jelent.  

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. kommunikációs 

igazgatója a sokak által látott 

„Csernobil” című sorozat kapcsán 

arról tartott előadást, hogy miért 

nem történhet meg Pakson hasonló 

katasztrófa. Paks II képviseletében 

Németh Szabolcs médiakapcsolatok 

osztályvezető a két új blokkról mu-

tatott látványterveket és a beruházás 

aktualitásait is ismertette. Kiemelten 

beszélt emellett a szakember képzést 

szolgáló Paks II Akadémiáról és 

ösztöndíjról is, valamint a kommu-

nikációban elért eredményeiket is 

bemutatta. Végezetül Vincze Bálint 

természetfotós a kabócákról tartott 

élvezetes előadást a hallgatóságnak. 

Braun Zoltán, Györköny polgármes-

tere hangsúlyozta, hogy a gyerme-

kek bevonása is legalább olyan fon-

tos a programokba, mint a felnőtte-

ké, ezért az előadásokkal párhuza-

mosan vetélkedőn, játékokon, kéz-

műves foglalkozáson vehettek részt.  

Györkönnyel kapcsolatban azt emel-

te ki, hogy Magyarország 3000 tele-

püléséből mindössze 10 tud felmu-

tatni picefalut, ebből az ő települé-

sük az egyik. Éppen ezért természe-

tes volt, hogy a program részét ké-

pezte egy bortúra is, melynek kere-

tében megismerkedhettek a vendé-

gek Györköny ezen jellegzetességé-

vel.  

Honti Gabriella, az RHK Kft. kom-

munikációs osztályvezetője szintén 

a fiatal generációk bevonásáról be-

szélt a különböző programokba. – A 

gyerekeknek is megvan a maguk 

információéhsége, akárcsak a fel-

nőtteknek. Az idősebb korosztály 

feladata, hogy az ő szintjükön adjon 

át számukra tudást. Ezek mellett a 

nevelési feladat is fontos, többek 

között ezért is hirdettünk plakátké-

szítő-pályázatot a TEIT tagtelepülé-

sek iskoláinak olyan fontos témában, 

mint a víz világnapja – mondta az 

osztályvezető.  

A plakátkészítő-pályázaton két kor-

osztály közel 100 tanulója vett részt.  

Az alsósok közül Nagy Hanga Paks-

ról szerezte meg az első helyet, míg 

a felsősök közül a Bodó Attila, Sin-

ka Máté páros Tengelicről vihette 

haza az első helyért járó értékes ju-

talmakat.   
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Bivaly Racing  
Az előző évek sikere után idén már 

harmadik alkalommal szervezték 

meg a Bivaly Racing nevű erőpróbát 

Bükkösdön, 2019. szeptember 28-

án.  

A településen már hagyományosnak 

számító Bivaly Racingen a sportot is 

népszerűsítik, azonban a fő cél egy 

olyan futóverseny létrehozása, ahol 

nemcsak a futás szerelmesei méret-

tethetik meg magukat, hanem az 

erőedzések hívei is. A verseny átfo-

góan teszi próbára a fizikális teljesí-

tőképességeket, az erőt, a gyorsasá-

got, az állóképességet és a koordiná-

ciós képességet. A civil szervezetek 

és az önkormányzat által szervezett 

versenyen gyerekek és felnőttek is 

részt vehetnek. A kijelölt távon szá-

mos akadály mellett a bükkösdi hor-

gásztavon is át kellett gázolniuk a 

résztvevőknek.  

A férfi versenyben Balogh Ferenc 

győzedelmeskedett, egy óra két perc 

alatt sikerült végigfutnia a pályán. A 

nőknél Tóth Viktória állhatott fel a 

dobogó tetejére, egy óra és huszon-

két perc alatt teljesítette az akadály-

pályát. A gyerekeknél az alsó tago-

zatosok közül Farkas Kata, a felső-

sök közül pedig Kiss Noel volt a 

legjobb. 

Az Év Civil Polgármestere Díj átadása Cserdiben 
Egy internetes közösségi oldal létrehozta az " Év Civil 

Polgármestere" elismerés díjat. Ezt minden évben a He-

lyi Önkormányzatok Napja alkalmából az a polgármes-

ter kapja meg, aki a civilek véleménye szerint a legtöb-

bet tette a leghátrányosabb helyzetben, a társadalom pe-

remén élők érdekében.  

Közel nyolcezren voksoltak, de több ezren voltak azok 

is, akik a közösségi oldalra feltett poszthoz írták meg 

véleményüket. Az internetes oldal becslése szerint min-

tegy tízezren nyilvánították ki álláspontjukat.  

Ennek alapján a díjat első alkalommal Bogdán László 

kapja meg! 

Az elismerő oklevelet Beer Miklós, volt váci megyés-

püspök adta át Bogdán Lászlónak Cserdiben. Videó üze-

netben köszöntötte a díjazottat Molnár Piroska, a Nem-

zet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai 

Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Hal-

hatatlanok Társulatának örökös tagja. Az ünnepi műsor-

ban közreműködött a helyi iskolások mellett Füsti Mol-

nár Éva, a Pécsi Nemzeti Színház színésznője, és Galkó 

Balázs színművész, és rövid koncertet adott Farkas Ró-

zsa, Liszt Ferenc- díjas cimbalomművész.  

Bogdán László kiemelte, hogy a díj csak „pici” részben 

illeti őt, ebben benne van a cigányság iránti fokozottabb 

társadalmi felelősség igénye is. Elmondta: nincs olyan, 

hogy roma és nem roma. Emberek vagyunk, különböző 

élethelyzetekben. Nem a bőre színe határozza meg, hogy 

ki milyen értékes polgára a hazájának. Úgy fogalmazott: 

„Szerethetem úgy a hazámat, ahogy a hazám nem szeret 

engem.”  

Petőc pusztai szabadtéri mise 
Petőcpuszta egy település, amely az uránbányászat tér-

hódításának esett áldozatul: a IV. üzem bővítése miatt 

kisajátították a házakat, a lakókat kiköltöztették. Ma már 

csak a kápolna tanúskodik arról, hogy egykor egy kis 

takaros falu állt itt. Az első világháborúban elmenekült 

petőcpusztaiak építették 1925-ben, visszatérésük és 

megmenekülésük emlékére. A Pécsen öntött harangot 

1927. szeptember 8-án, Mária napján szentelték fel, eh-

hez kapcsolódóan szabadtéri szentmisét tartott Barics 

Gábriel bicsérdi plébánia kormányzója a környékbeli 

települések polgárai számára. 
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Október 24-én pécsi turistaútjukat 

megszakítva, villámlátogatást tettek 

a finn testvértelepülésről, Rautio-ból 

érkező vendégek. 

Bepillantottak az iskola egy-egy 

osztályának angol és testnevelés 

órájába, majd a nyolc fős csoport a 

polgármesteri hivatalban beszélge-

tett a kapcsolat szorosabbá fűzésé-

ről, ápolásáról. 

Nemzeti Vágta 12. alkalommal 
Idén 12. alkalommal adott otthont a 

budapesti Hősök tere a Nemzeti Vágta 

döntő futamának. A döntőbe 72 település 

lovasai jutottak be, egy-egy futamban 

pedig hat lovas vehetett részt, így 12 

előfutamból juthattak a középfutamokba 

a települések lovasai. Az egyes 

előfutamokban résztvevő települések 

sorsolására a Hadtörténeti Múzeum 

Márványtermében került sor. 

Az eseményen részt vett többek 

között Lázár Vilmos, a Magyar 

Lovassport Szövetség és a Nemzeti 

Vágta elnöke, Dallos Gyula, a lovassport 

örökös magyar bajnoka, a lovaságazat 

miniszeri biztosa, Száraz György, a 

Magyar Lovaregylet elnöke, Pataki 

Balázs lótenyésztő, Prutkay Zoltán, 

Váczi Ernő, Babochay György és Kaszás 

Géza is. 

Finn testvér települési villámlátogatás Kővágószőlősön 

Tíz éves jubileum – Keresztény Kaszinó 
Október 18.-án zsúfolásig megtelt a 

kővágószőlősi Buzás Andor Műve-

lődési Ház nagyterme. 

A Kővágószőlősi Keresztény Kaszi-

nó 10 éves jubileumán Dr. Udvardy 

György veszprémi érsek, pécsi apos-

toli kormányzó volt az előadó. 

Az ünnepélyes összejövetelen 

Szalek Ewa és Tarjányi Zoltán a 

keresztény kaszinó vezetői köszön-

tötték az érdeklődőket és a vendége-

ket. A nagyon érdekes és léleképítő 

előadást tartó Dr. Udvardy György 

érsek úron kívül itt volt az alapító 

Hamzau Relu atya és a mostani egy-

házi vezető Barics Gábriel atya, va-

lamint a papi pályára Kővágószőlős-

ről induló Lápossy Péter, továbbá a 

környékbeli polgármesterek, önkor-

mányzati képviselők és civil szerve-

zetek képviselői mellett az egyház-

községi tanácsadói testület vezetői. 

A kővágószőlősi és cserkúti zenész 

fiatalok kedves műsort adtak a min-

tegy százfőnyi érdeklődő örömére, 

megénekeltetve még a közönséget 

is. 

 TÁRSULÁSI LAP  

Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.  

Felelős kiadó: az NYMTIT 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság:  

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


