
  

 

Jubileumi esztendőt ünnepelhet az idén 25 eszten-

dős Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőr-

zési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás. A 

települési közösséget tavaly a térség falvait is érintő 

világjárvány állította extra kihívások elé. Sajnos ez a 

helyzet az idei évkezdetre sem változott számot tevően. 

– Legutóbb arról számolhattam be, hogy nagyon jó 

érzéssel tölt el, hogy a társulás települései egyenként, 

illetőleg az NYMTIT keretein belüli összefogásban is 

megállták a helyüket. Ez nemcsak a falvak működőké-

pességének megtartásában, hanem a szociális feladatok 

teljesítésében is megmutatkozott az elmúlt időszakban. 

Büszke vagyok erre a helytállásra. Mint ahogy arra is, 

hogy még ilyen körülmények között is eleget tudtunk 

tenni vállalt kötelezettségeinknek. Nos, ez az érzés to-

vábbra is változatlan, ugyanakkor érzékelhető, hogy az 

önkormányzatok, a településeken élő emberek is gyak-

ran erőn felül teljesítenek ebben a helyzetben.   

Az elnök hangsúlyozta, hogy a pandémia továbbra is 

komoly terhet jelent a települések, az önkormányzatok 

és az ott élő emberek számára, a maga eszközeivel a 

társulás is igyekszik hozzájárulni az időszak biztonsá-

gos átvészeléséhez.   

Kovács Győző az idei, speciális esztendő kapcsán to-

vábbra is nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a 

továbbiakban is a körzetben élők teljes tájékoztatása 

mellett zajlik a térség élete, az információk áramlásá-

nak nem szabott gátat sem korlátozás, sem a körülmé-

nyek. Ebben nemcsak a jól berögzült rutin segíti a 

munkában résztvevőket, hanem a kiforrott és jól műkö-

dő technikai és szakmai háttér, a folyamatos kapcsolat-

tartás is hozzájárult az eredményes tájékoztatáshoz. 

A tartalomból 

Nem maradnak el a fejlesztések 2.-3. o. 

Részletes évértékelés az RHK Kft.-nél 4.-5. o. 

Aláírták a 2021.-évi támogatási szerződéseket 6. o. 

Folytatódnak a logisztikai központ munkálatai 

Cserdiben 
6. o. 

Folytatódnak a mélyfúrások településeink 

körzetében 
7. o. 

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli az NYMTIT 
Kitartó fegyelem  és együttműködés szükséges a pandémia okozta helyzet átvészelésére 
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– Tájékoztatási tevékenységünkben óriási változások 

történtek az elmúlt két és fél évtizedben. Míg a kezdeti 

időszakban a személyes beszélgetések, közvetlen la-

kossági fórumok voltak főszerepben, úgy az idő múlá-

sával, illetve technikai eszközeink fejlődésével bővül-

tek a tájékoztatás csatornái, illetve felgyorsult az infor-

mációáramlás.  

Szaporodnak a hiteles információközlést lehetővé tevő 

online fórumok, honlapok, hírlevelek, de örömteli mi-

nőségi javulást érzékelhettünk hagyományos nyomta-

tott hírközlő eszközünk, a minden háztartáshoz eljutó 

újságunk, a Nyugat-Mecseki Tájkép terén is.  

Miközben a pandémiás helyzet rendkívüli módon befo-

lyásolja településeink és a bennük élő emberek min-

dennapjait, megnyugtató tapasztalat, hogy tájékoztató 

rendszerünk megbízhatóan és hitelesen működik, va-

gyis maximálisan el tudjuk végezni az ezen a téren 

ránk háruló feladatainkat. 

– Ami az idei évet illeti, most, a tervezés időszakában 

is sok még a bizonytalanság. Amíg a korlátozások 

szükségessé teszik, fegyelmezetten folytatjuk így mun-

kánkat, ugyanakkor sok ember nevében mondhatom, 

hogy szeretnénk majd visszatérni életünk minden terén 

a normál kerékvágásba.  

Nem maradnak el a fejlesztések  
Polgármestereket kérdeztünk 

Nem maradnak el a fejlesztések sem a Nyugat-

Mecsek településein. 

Polgármestereket kérdeztünk, akik elmondták, 

hogy indul a 2021-es esztendő a térség falvaiban 

A pandémia, a koronavírus járvány okozta nehézségek 

leküzdése, illetőleg az idei költségvetés összeállítása 

adja most a legnagyobb feladatot a Nyugat-Mecsek 

településeinek. Falvanként vannak azonban kiemelt 

futó, illetve tervezett fejlesztések, programok, ezeket 

gyűjtöttük csokorba a polgármesterek segítségével. 

Janz Anikó, Bakonya: – Egy éve 

már, hogy bezárt az idén 12 éves Idő-

sek Klubja a településünkön. Hiányát 

folyamatosan jelzik a korábbi látoga-

tók, de a szervezők is, hiszen nagyon 

megszerették Bakonyát. Mindenkép-

pen megpróbáljuk életben tartani az 

intézményt, hogy a járványhelyzet 

elmúltával újra színes, kedves programokkal fogadhas-

sa majd a résztvevőket. Addig is online szervezzük 

eseményeinket, a farsangi jelmezversenyt, illetve a 

fánksütést is. Ami az idei év indítását illeti, a legna-

gyobb gondot a tsz-út félbehagyott felújítása miatt 

megörökölt 7 milliós veszteség kezelése okozza. Ez is 

belejátszik abba, hogy az NYMTIT-től kapott forrást 

50-50 százalékban használjuk fejlesztésre, illetve mű-

ködési kiadásaink fedezésére. 

Kovács Győző, Boda: – Nagyon sok 

energiánkat leköti az, hogy a járvány-

helyzetben is úgy tudjuk működtetni 

a települést, hogy polgáraink ne szen-

vedjenek hiányt semmiben, a lehető-

ségekhez és a körülményekhez ké-

pest biztonságban és kényelemben 

éljék mindennapjaikat. A település 

jövője, a lélekszámunk gyarapítása miatt remek fejle-

mény, hogy a Magyar Falu program keretében lehető-

ség nyílt új lakóingatlanok kiépítésére. A pályázaton 

nyert összeg három telek kialakítására ad számunkra 

lehetőséget. A zártkerti ingatlanok tulajdonosai számá-

ra jó hír annak a közkútnak a megteremtése és tervezett 

működtetése, ami az öntözés lehetőségét bővíti majd a 

körzetben. 

Homann János, Bükkösd: –  Az ön-

kormányzatunk határozott célja, hogy 

az önkormányzati vagyon, az önkor-

mányzati ingatlanok és ingóságok 

újra a falu teljes lakosságát szolgál-

ják. Mindenek előtt ezt a célt szolgáló 

településvezetési gyakorlatot alakítot-

tunk ki, és aktivitásra szólítjuk közös-

ségeinket, civil szervezeteinket. A falu gyarapodása 

szempontjából üdvözlendő újdonság, hogy  elkezdődött 

a termelői piac kivitelezése, az alapozási munkák már 

be is fejeződtek.  Ami az NYMTIT-forrást illeti, to-

vábbra is igyekszünk zavartalan működésünk és fej-

lesztéseink szolgálatába állítani a társulástól kapott 

pénzt. 

Bogdán Gyula, Cserdi: – Február ele-

jén településünkre látogatott Nagy 

Csaba országgyűlési képviselő, dr. 

Őri László, a Baranya Megyei Önkor-

mányzat elnöke, illetve Vecsei Mik-

lós miniszteri biztos. Áttekintettük 

folyamatban lévő és tervezett fejlesz-

téseinket. Ennek szellemében nagy 

erőket mozgósítunk, hogy idén befejezzük a zöldség- 

és gyümölcsfeldolgozóhoz kapcsolódó logisztikai köz-

pont beruházását. Az orvosi rendelő kivitelezési tervei 

elkészültek, jelenleg a vállalkozók által benyújtott 

ajánlatok elbírálása történik. A hosszú távú fenntartha-

tóság kétségei miatt lemondunk a tervezett bölcsődefej-

lesztésről, ugyanakkor a Máltai Szeretetszolgálattal 
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partnerségben több felzárkóztatási programot is indí-

tunk. Pályázati forrást szeretnénk teremteni a szőlőhe-

gyi út javítására. 

Hegedűs Zsolt, Cserkút: – Talán elné-

zik az olvasók, ha személyemmel kap-

csolatos hírrel kezdem beszámolómat. 

Január 1-jétől ugyanis főállású polgár-

mesterként folytatom munkámat. El-

sősorban azért, mert a tapasztalat azt 

mutatta, hogy az eredményes és haté-

kony munkához állandó jelenlét szük-

séges. A központi élménytérhez kapcsolódóan elkezd-

jük a termelői piac beruházását. A Magyar Falu prog-

ram keretében a 6-osra vezető bekötőút fejlesztésére 

pályázunk, valamint gépbeszerzésre, hiszen nagyon 

nagy zöldterületen dolgozunk. Keressük a megoldást a 

kerti hulladékok hatékony kezelésére. A környezettu-

datosság jegyében az Önkormányzat szerződést kötött 

a Biotrans Kft.-vel az elhasznált háztartási sütőolaj, 

zsiradék begyűjtésére. Az NYMTIT forrást elsősorban 

működésre fordítjuk. 

Szabó Tibor, Dinnyeberki: – Közte-

rület Karbantartását Szolgáló Eszköz 

pályázatunkhoz átvettük gépeinket, 

két önjáró fűnyírót, egy motoros ka-

szát és három traktor adaptert. Vis 

major pályázat keretében pályázunk 

forrást a gyűrűfűi út és híd helyreállí-

tására és megerősítésére. Települé-

sünkről jó hír, hogy csomagolóüzemünk remekül mű-

ködik, olyannyira, hogy a tavaly megvásárolt kocsma-

épület egyes helyiségeinek bevonásával bővíteni sze-

retnénk. Nem utolsó sorban részben erre szeretnénk 

felhasználni az idei NYMTIT juttatást is. 

Horváth Rudolf, Helesfa: – Hama-

rosan elkészül a tálaló konyha felújítá-

sa, ami a burkolatok és bútorok, be-

rendezések cseréjéből, valamint a vil-

lany- és vízvezeték-rendszer 

teljeskörű felújításából áll. Készülünk 

a nyitásra. Elsősorban pályázati pénz-

ből szeretnénk megvalósítani új kö-

zösségi terünket, aminek fejlesztéséhez az NYMTIT 

forrás maradékát, szükség esetén saját erőt is felhasz-

nálnánk. 

Wágner Antal, Hetvehely: – Befe-

jezéshez közeledik a művelődési ház 

felújítása, mely a Magyar Falu Prog-

ram keretében valósul meg. A beruhá-

zásra a döntéshozók 15 millió forint 

támogatást biztosítottak. A befejezés 

az időjárás függvénye is, hiszen a kül-

ső szigetelés is szerepel a tervek kö-

zött. Megkezdődött a Szolgáltatóház éttermének bőví-

tése, valamint a könnyű szerkezetű tárolók építése is, 

itt az előrehaladás ugyancsak az időjárás függvénye. 

Benes László, Ibafa: –   A Magyar Fa-

lu Programban közösségi tér kialakítá-

sára 18,5 millió forintot nyertünk. Az 

elnyert támogatásból a volt óvo-

dát  pipamúzeummá alakítjuk át. 

A kijelölt vállalkozó már el is kezdte a 

felújítási  munkákat. Aláírásra került 

azon turisztikai pályázat támogató 

szerződése, melyet önkormányzatunk a tavalyi évben a 

Baranya Megyei Önkormányzattal közösen nyert el. 

Sándor Tibor, Kővágószőlős: – A költ-

ségvetés véglegesítésén dolgozunk, ez 

viszi el a legtöbb energiánkat, bizton-

ságos működésre készülünk, amihez az 

NYMTIT források is hozzájárulnak.  

A „Konyha korszerűsítése” című sike-

res pályázat támogatási összege meg-

érkezett, jelenleg a kivitelező kiválasz-

tása folyik. A munkák várhatóan  a nyári leállás alkal-

mával fognak elkészülni.  

A települési népkonyha pályázat is pozitív elbírálást 

kapott, így februártól azon helybeli lakosoknak, akik 

szociális helyzetük miatt nem tudnak térítési díjat fizet-

ni, hétfőtől-péntekig egy tál meleg ételt biztosítunk. A 

„nagy dobást” idén a minibölcsőde programunk meg-

valósítása jelenti, a beruházás közbeszerzése jelenleg 

zajlik. 

Vizslár Irén, Kővágótöttös: –  Takaré-

kos esztendőre készülünk, annak elle-

nére, hogy az iparűzési adó felének 

elvesztése a kevés számú vállalkozás 

miatt nem jelent akkora terhet. Most 

mérjük fel idei pályázati lehetőségein-

ket a Magyar Falu program keretében, 

terveink között szerepel például útpá-

lyázat beadása. Kisebb volumenű felújításokra készü-

lünk az önkormányzat ingatlanain, lesz tehát helye az 

NYMTIT forrásnak is. 
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A radioaktív hulladékok, valamint a 

kiégett fűtőelemek tárolása 2020-ban is 

nagyfokú biztonság mellett valósult 

meg Magyarországon. A Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) 

mindhárom létesítményében jelenleg is 

zajlanak fejlesztési vagy bővítési mun-

kák annak érdekében, hogy ez a jövő-

ben is így maradjon. 

„Munkatársaink még a világjárvány 

közepén is azon dolgoznak, hogy ezek 

a különleges szállítást és tárolást igény-

lő hulladéktípusok a lehető legbizton-

ságosabb módon legyenek kezelve. Ez 

az iparág egy pandémia alatt sem állhat 

le, sőt, létesítményeinket már a jövő 

kihívásainak is igyekszünk megfeleltet-

ni. Minden ez irányba tett lépésünket a 

társadalom, különösen a tevékenysé-

günkkel közvetlenül érintett lakosság 

folyamatos tájékoztatása mellett tesz-

szük meg, együttműködve a létesítmé-

nyeink környezetében lévő települések-

kel” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, 

az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a 

társaság tavalyi tevékenységét össze-

gezve.  

A bátaapáti Nemzeti Radioaktív-

hulladék-tárolóban (NRHT) – amely 

kis és közepes aktivitású hulladékot 

fogad – már javában zajlik a harmadik 

kamra vasbeton medencéjének kialakí-

tása 250 méterrel a felszín alatt. A ko-

rábban elkészült II. kamrában alkalma-

zandó tárolási koncepció használatának 

feltétele a rendszerek és rendszerele-

mek sikeres üzembe helyezése, vala-

mint az úgynevezett komplex inaktív 

próba lefojtatása az Országos Atom-

energia Hivatal jelenlétébe. Az üzembe 

helyezésről szóló összefoglaló jelentést 

a hatóságnak megküldtük, a próba le-

zajlott – az OAH tájékoztatása alapján 

teljesítetnek tekinti az új koncepció 

alkalmazásához szükséges feltételeket.  

A tároló üzemeltetése a tervekben, 

biztonsági jelentésekben előirányozott, 

illetve a szabályzatokban, jogszabály-

okban, üzemeltetési engedélyben és 

egyedi hatósági határozatokban előírt 

feltételekkel és paraméterekkel valósult 

meg. Mind a személyi dozimetriai elle-

nőrzés, mind a kibocsátás-ellenőrzés 

eredményei azt mutatják, hogy a mért 

értékek nagyságrendekkel elmaradnak 

a határértékektől, a létesítmény műkö-

dése és tevékenysége nem jelentett 

egészségügyi kockázat növekedést sem 

az NRHT munkavállalóira, sem a la-

kosságra. Az NRHT technológiai épü-

letében jelenleg 1701 radioaktív hulla-

dékkal megtöltött hordó van, míg a 

föld alatti első kamrában 537 vasbeton 

konténerben 4833 hordót tároltak el 

véglegesen.  

A szintén kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladékok tárolására és 

feldolgozására szolgáló, Püspökszilágy 

és Kisnémedi határában üzemelő Radi-

oaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló-

ban (RHFT) már a befejezéshez közelít 

a biztonságnövelő programhoz kapcso-

lódó infrastrukturális fejlesztések első 

üteme. Az időjárás elleni védelmet 

biztosító könnyűszerkezetes csarnok, 

valamint a belső tér megfelelő elszepa-

rálásáért felelős konténment, illetve a 

sugárvédelmi ellenőrző rendszer bőví-

tési munkái is befejeződtek, amely a 

konténmentben kialakuló radiológiai 

állapotok megfigyelését és a 

kibocsátásellenőrzési feladatokat látja 

el. A berendezések által mért értékek 

megjelennek a központi épületben el-

helyezett képernyőn is, valamint folya-

matos naplózásra is kerülnek, amellyel 

bármikor visszaellenőrizhető a 

konténmentben lévő radiológiai álla-

pot. Az eddig elvégzett feladatok alap-

ján kijelenthető, hogy a beruházási 

tevékenységek a közép és hosszú távú 

tervben szereplő feladatok szerint ha-

ladnak, így nemcsak most, hanem a 

közeljövőben is biztosítva lesz a telep-

helyre beszállított hulladékok biztonsá-

gos elhelyezése.  

A fióktelepre 32 alkalommal történt 

hulladékbeszállítás, a radioaktív hulla-

dékok kezelését, illetve a tároló pozíci-

ókba történő elhelyezését szintén 32 

alkalommal végeztek a szakemberek. 

A felügyeleti, illetve a karbantartási és 

öregedéskezelési programokat terv 

szerint hajtották végre. Az üzemeltetési 

engedélyből és az RHFT időszakos 

biztonsági felülvizsgálatából eredő 

előírások folyamatosan teljesültek, a 

hatóság által elrendelt feladatok határ-

időre elkészültek. 

A paksi atomerőmű szomszédságában 

található Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójában (KKÁT) is zajlanak a bő-

vítési munkálatok. Itt a meglévő 24 

kamra mellé most négy újabb épül, de 

ezek már megnövelt kapacitású 

tárolómodulok lesznek, azaz a korábbi 

450 és 527 kazetta befogadására alkal-

mas kamrák után, már 703 darabot 

lesznek képesek befogadni. A jelenlegi 

tárolókapacitás 11 416 db, mely a bőví-

téssel további 2 812 db tárolócsővel 

növekszik. A kivitelezési folyamat a 

szerződéses ütemterv szerint halad, 

melyet szerencsére eddig a járványügyi 

helyzet sem befolyásolt. A projekt vár-

hatóan 2024. május végi határidőre 

elkészül.   

A megnövelt kapacitású kamrákba a 

KKÁT-ban legrégebben pihentetett 

kazettákat helyezik majd át, míg a ki-

ürített helyekre az erőműből frissen 

beszállított kazetták kerülnek. Az el-

használt fűtőelemek áthelyezésének 

műveletét már sikeresen elpróbálták a 

szakemberek. 

Részletes évértékelés az RHK Kft.-nél 
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Az üzemeltetésben ösz-

szegyűlt tapasztalatok 

alapján a Társaság vég-

rehajtotta a karbantartási 

ciklusok racionalizálá-

sát, így a korábbi évi 4 

karbantartás 2-re csök-

kent. A sugárellenőrző 

rendszer rekonstrukciója 

befejeződött, próbaüze-

me a 3. blokki betárolás 

alatt sikeresen megtör-

tént. A létesítménybe 

2020-ban 360 darab 

kiégett fűtőelemet szállí-

tottak be, így jelenleg 9 

937darab kazettát tárolnak. A Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség és az Euratom több alkalommal biztosítéki elle-

nőrzéseket tartott a létesítményben, amely során leplombál-

ták az újonnan betárolt tárolócsöveket – eltérést nem tapasz-

taltak. Az Országos Atomenergia Hivatal szintén elvégezte a 

szokásos ellenőrzését az éves karbantartást lezáró, illetve a 

második betárolási etapot megelőző inaktív próbán.  

Tavaly októbertől újabb kuta-

tófúrással folytatódott a Nyu-

gat-Mecsekben található Bo-

dai Agyagkő Formáció 

(BAF) földtani kutatása, hogy 

kiderüljön, alkalmas-e a vizs-

gált terület egy radioaktív 

hulladékok számára építendő 

mélységi geológiai tároló 

számára. A jelenlegi szerző-

désben 3 fúrás szerepel, és a 

fúrási munkák várhatóan 

2021 őszéig tartanak.  

Az eddigi vizsgálatok alapján 

ez a kiemelkedő vízzáró tu-

lajdonsággal rendelkező kő-

zet biztonságos környezetet 

nyújthat a hosszú élettartamú 

és nagy aktivitású radioaktív 

hulladékok, illetve kiégett 

fűtőelemek számára, azonban 

az 500 és 1000 méter közötti 

mélységbe tervezett tároló 

megfelelőségét csak mélyfú-

rásokkal és egyéb helyszíni 

vizsgálatokkal lehet bizonyí-

tani. A tervek szerint jövő 

őszig három fúrással végez-

nek a szakemberek. 

A geológiai alkalmasság vizsgálata mellett olyan fontos té-

nyezők vizsgálatát is megindította a társaság, mint a társadal-

mi és gazdasági hatások értékelése a térségben a kutatások és 

egy esetlegesen megépülő tároló esetében. Az ezzel kapcso-

latos eredmények 2021-ben várhatók. 

A projektek előrehaladását, sikerességét mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy az RHK Kft. szakembereinek áldoza-

tos munkáját az elmúlt évben is elismerésekkel díjazták. 

Március 15-én a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztjével tüntette ki az RHK Kft. ügyvezető igazga-

tóját, dr. Kereki Feren-

cet. Az elismeréssel a 

kiégett üzemanyagok és 

radioaktív hulladék ke-

zelésével kapcsolatos 

nemzeti program meg-

valósítása érdekében 

végzett tevékenységét 

díjazták. Szintén 2020. 

március 15-én az Inno-

vációs és Technológiai 

Minisztérium Promethe-

us-díjban részesítette az 

RHK Kft. beruházási 

főmérnökét, Tokaji Sán-

dort, a generációkon 

átívelő radioaktívhulladék-kezelés magyarországi sikereinek 

és biztonságos, hatékony megvalósításának erősbítése érde-

kében tett erőfeszítéseiért.   

Az RHK Kft. életében a kommunikációt tekintve, azzal 

együtt, hogy a megszokott feladatokat el kellett végezni, 

számos olyan elintéznivaló is volt, amelyet a pandémiás 

helyzet alakított át, vagy új tevékenységként került a reperto-

árba.   

Hangsúlyos feladatként van 

jelen a cég életében az elle-

nőrzési és információs célú 

önkormányzati társulásokkal 

való kapcsolattartás. A támo-

gatási rendszerben, mint az 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium és a társulások 

közötti közreműködő van 

jelen az RHK Kft. A cég 

szempontjából a legfontosabb 

kötelezettség a tagtelepülések 

naprakész információkkal 

való ellátása. Ebben az évben 

a járványhelyzet új kihívások 

elé állította az összes résztve-

vőt, a kapcsolattartás szemé-

lyes jellege megszűnt, számos 

esetben az online térbe kerül-

tek át a találkozók. A felnőtte-

ket informáló rendezvények 

mellett jónéhány, a diákságot 

megcélzó program született, 

melyekről egyértelműen el-

mondható, hogy célt értek, 

hasznosak voltak, még ha az 

eddigiektől eltérő szervezést 

is igényeltek.  

Az RHK Kft. hisz abban, hogy a társadalmi szerepvállalás 

nem csupán kötelesség, hanem tulajdonképpen egy elkötele-

ződés is, így hosszú távon és felelősségteljesen gondolkodó 

cégként igyekszik részt vállalni a társadalom és a környezet 

iránti felelősségből. Erre jó példa többek között az évente 

megrendezésre kerülő véradás, amely a legönzetlenebb segít-

ségnyújtások egyike, s mely évről-évre több kollégát mozgat 

meg. De a cipősdoboz akció – mely szívből jövő adakozásra 

buzdít – szintén nagyon sikeres volt ebben az esztendőben is. 

Hiteles mintaként jelen lenni a társadalomban, kulcsfontos-

ságú elemként szerepel a társaság életében.  
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Folytatódnak a C1 logisztikai központ, hűtőház és 
csomagolóüzem munkálatai  

Bogdán Gyula polgármester meghívására Cserdiben járt Ve-

csei Miklós miniszteri biztos, Nagy Csaba országgyűlési 

képviselő és dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés 

elnöke. A látogatás során a logisztikai központ, hűtőház és 

csomagolóüzem befejezési munkálataival kapcsolatban is 

egyeztettek. 

Bogdán Gyula polgármester a megbeszélések után elmondta, 

hogy a projekt befejező munkálataira a Máltai Felzárkóztatá-

si program pályázati lehetőségeinek felhasználásával kíván-

nak forrást szerezni.  

Vecsei úr javaslatával, miszerint a bölcsőde kialakításának 

ötletét a későbbiekben valósítsák meg, egyetértettek a megje-

lentek. 

A Jelenléti ház a volt polgármesteri hivatalban kerül kialakí-

tásra, melynek elkészülte után várja a falu lakosságát. Az 

intézmény, amelynek célja a rászoruló, hátrányos helyzetű, 

nehezebb sorban élő családok és gyermekeik segítése, felzár-

kóztatása, a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét projektjének 

keretéiben valósulhat meg, aminek célja, a rászoruló, hátrá-

nyos helyzetű, nehezebb sorban élő családok és gyermekeik 

segítése, felzárkóztatása. Más településekhez hasonlóan 

adósságkezelésben, adminisztrációs ügyintézésben kaphat-

nak tanácsot az odaérkezők, de természetesen a gyermekeket 

is bármikor várják. A fiatalok segítséget kaphatnak a tanulás-

ban valamint szabadidejüket hasznosan tölthetik majd el. 

Mindezek mellett a falu lakossága előtt bármikor ott a lehe-

tőség, hogy betérjenek. 

A megbeszélést követően a résztvevők rövid sétát tettek a 

településen és megtekintették a tárgyalások során érintett 

projektek állapotát.  

Aláírták a 2021. évi támogatási szerződéseket 

Az Innovációs 

és Technológiai 

Minisztérium 

(ITM), mint 

Támogató feb-

ruár 10-én aláír-

ta a tárgyévi 

támogatási szer-

ződéseket az 

ellenőrzési és 

információs 

célú önkor-

mányzati társulásokkal, köztük a Nyugat-mecseki Társadalmi 

Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormány-

zati Társulással (NYMTIT).  

A minisztériummal 2018 áprilisában 

határozatlan idejű támogatási keret-

szerződést kötött az NYMTIT, mint 

Kedvezményezett és a Minisztérium, 

mint Támogató, mely keretszerződés 

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap-

ból (KNPA) finanszírozott működési 

és beruházási feladatokon túl, többek 

között részletesen tartalmazza a tér-

ségben folyó nagyaktivitású radioak-

tív hulladékok és kiégett fűtőelemek 

végleges tárolójának kialakítására 

vonatkozó kutatásokkal kapcsolatos 

lakossági tájékoztatási és ellenőrzési 

feladatokat. A társulás és a tagönkor-

mányzatok által megvalósítandó fela-

datok finanszírozásához szükséges 

pénzügyi forrást – összhangban a 

tárgyévi költségvetési törvény KNPA 

fejezetében foglaltakkal – a minden 

évben külön megkötésre kerülő éves 

támogatási szerződés biztosítja.  

Az ITM-mel kötött Támogatási szer-

ződés aláírását követően, az 

NYMTIT megkötötte a támogatási 

alszerződéseket a tagönkormányzataival. A tagtelepülések 

polgármesterei a társulás elnökével együtt továbbra is ki-

emelten fontosnak tartják a lakosok hiteles és naprakész tájé-

koztatását, vala-

mint a fiatal ge-

neráció részére – 

tanulmányi ver-

seny, valamint 

természettudo-

mánnyal kapcso-

latos szellemi 

vetélkedő kereté-

ben – átadott 

ismeret, tudás 

gazdagítását, 

gondozását.  

Kovács Győző, NYMT elnök Sándor Tibor, Kővágószőlős  Bogdán Gyula, Cserdi  

Vizslár Irén, Kővágótöttös  Benes László, Ibafa Hegedüs Zsolt, Cserkút 
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Folytatódnak a mélyfúrások településeink körzetében 

Mint arról több alkalommal hírt ad-

tunk, folytatódik a radioaktív hulladé-

kok elhelyezésére szolgáló mélységi 

geológiai tároló lehetséges telephely-

ének vizsgálata a Nyugat-Mecsekben. 

A földtani kutatást a Radioaktív Hulla-

dékokat Kezelő Kft. (RHK) megrende-

lése alapján a Mecsekérc Zrt. végzi. 

A szakemberek már az 1980-as évek-

ben feltételezték, hogy a Bodai Agyag-

kő – amely a névadó település környe-

zetében bukkan a felszínre – nagy vas-

tagsága, kiváló vízzáró tulajdonsága és 

szilárdsága révén alkalmas lehet az 500

-1000 m mélységbe tervezett tároló 

kialakítására. Az uránbánya bezárásáig, 

1999-ig a vizsgálatok egy felszín alatti 

kutatóvágatban folytak, azt követően, 

2004-től pedig felszíni geofizikai mé-

résekre került sor, és néhány kutatófú-

rást mélyítettek. 

A felszíni földtani kutatás legfontosabb 

létesítményei a mélyfúrások. Az ezek-

ből kifúrt kőzetmag részletes vizsgála-

ta, valamint a fúrólyukban végzett 

helyszíni mérések alapján ismerhetők 

meg a tárolót befogadó kőzet tulajdon-

ságai, ítélhető meg a telephely alkal-

massága és a tároló biztonsága. A mos-

tani kutatási fázisban az RHK három 

mélyfúrást létesít. A Kővágószőlősről 

Hetvehelyre vezető műút mellett, Boda 

külterületén egy 850 méteres (BAF-3) 

és egy 1600 méteres (BAF-3A) fúró-

lyuk mélyül. A harmadik kutatófúrást 

(BAF-4) Bükkösdön, Egéd közelében 

alakítják ki. Ennek tervezett mélysége 

800 m. 

A fúrásokat nagy teljesítményű fúró-

géppel mélyítik, amely alkalmas a fo-

lyamatos fúrómagvételre. Az ipari gyé-

mántszemcséket tartalmazó fúrókorona 

sebesen forogva „ledarálja” a mag kö-

rül a kőzetet, így biztosítva a fúrás elő-

rehaladását. A felőrölt kőzetet tiszta 

öblítővíz szállítja a felszínre. A fúró-

lyuk átmérője mintegy 12 cm, és egy 

nap alatt átlagosan 15 métert mélyül. 

Nem az előrehaladás gyorsasága a cél, 

hanem hogy minél épebben kerüljenek 

a felszínre a fúrómagok, és hogy a fú-

rólyuk stabil állapota lehetővé tegye a 

tervezett helyszíni vizsgálatokat. 

A három fúrás közül az első, a BAF-3 

mélyítése 2020. október 19-én kezdő-

dött, és 2021 február végére már 700 m

-ig jutott. A fúrás szürke és tarka ho-

mokkövek alatt, 343 m mélyen érte el a 

jellegzetesen vörös színű Bodai 

Agyagkövet, és azóta abban halad. Az 

eddigi helyszíni mérések igazolták az 

agyagkő kedvező tulajdonságát: vízzá-

rósága meghaladja a legjobb minőségű 

tetőcserépét, törések pedig csak elvétve 

fordulnak elő benne, és azok vízvezető 

képessége is igen kis mértékű. A BAF-

3 fúrás a tervek szerint csak a Bodai 

Agyagkő felső, 500 m vastag részét 

harántolja. A befejezését követően, 

2021 áprilisától közvetlenül mellette 

mélyülő BAF-3A fúrás fogja feltárni a 

képződmény alsó, szintén több száz 

méter vastag részét. 

2021 márciusától a BAF-4 fúrás mélyí-

tése is megkezdődik. Ez közvetlenül a 

Bodai Agyagkő felszíni kibukkanásáról 

indul, és várhatóan 750 m mélységig az 

agyagkőben halad. Befejezése után a 

szakemberek mindhárom fúrásba olyan 

speciális észlelőrendszert telepítenek, 

amely alkalmas a felszín alatti repedés-

vizek nyomásának hosszú távú megfi-

gyelésére. A fúrási és helyszíni mérési 

program 2021 októberében zárul, de 

ezt még hosszabb laboratóriumi vizs-

gálati és értékelési munka követi. 

A Bodai Agyagkő elterjedésének és 

mélységi elhelyezkedésének pontosítá-

sára az RHK a következő években to-

vábbi geofizikai méréseket és újabb 

kutatófúrásokat tervez. Amennyiben a 

felszíni földtani kutatási programot 

sikerül ütemesen megvalósítani, akkor 

is több mint 10 év múlva lehet megala-

pozottan nyilatkozni a telephely esetle-

ges alkalmasságáról, majd – a szüksé-

ges hatósági engedélyek alapján – hoz-

zákezdeni az első kutatóvágatok, egy 

felszín alatti kutatólaboratórium kiala-

kításához.  
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Meghalt Hamzau Relu atya, komlói plébános  

Hamzau Relu plébános 2021. február 9-én, életének 53., 

papi szolgálatának 25. évében visszaadta lelkét Teremtő-

jének. 

Hamzau Relu Oneștiben (Ónfalva) született 1968. április 12-

én. 1996. június 22-én szentelték pappá Pécsen. Lelkipászto-

ri szolgálatot látott el Bólyban, Beremenden, Nagydorogon, 

Bicsérden, majd Komlón. 2000 és 

2017 között a Pécsi Egyházmegye 

ministránsreferense volt. 

Tízen öt éven keresztül volt Bicsérd 

és a hozzátartozó települések – köz-

tük – Boda, Kővágószőlős, Cserkút, 

Kővágótöttös plébánosa. 

„A papi szolgálatban nem csak a 

saját erőnkre támaszkodhatunk. Isten 

kegyelme, a szentségek és a lelki élet 

kimeríthetetlen forrást jelentenek 

(...), ha a jó földbe jó magot vetünk, 

a Jóisten majd kikelti. Én ebben hi-

szek” – mondta egy 2020-ban ké-

szült interjúban. 

Hamzau Relu Atyáért február 19.-én 

engesztelő miseáldozatot mutatott be 

Felföldi László pécsi megyéspüspök a Máriagyűdi Baziliká-

ban, majd a feltámadás reményében a helyi temetőben he-

lyezték örök nyugalomra.  

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság 

fényeskedjék neki!  

 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 dűlő 4.  

A kővágószőlősi Buzás Andor Műve-

lődési Ház és Könyvtár sikeresen pá-

lyázta meg a Közösségi internet hozzá-

férési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése elnevezésű, euró-

pai uniós finanszírozású projektet, 

melynek eredményeként korszerű digi-

tális eszközöket kapott az intézmény.  

A 2017-ben indult országos pályázat 

eredményeként országszerte 1500 hely-

színre, összesen 5 milliárd forint érték-

ben érkeztek digitális eszközök. Az ily 

módon az ország egész területén meg-

található Digitális Jólét Program Pon-

tokhoz (DJP Pontok) került, digitális 

eszközöket és internetet bárki 

használhatja, illetve részt vehet 

szervezett, digitális kompeten-

ciafejlesztő foglalkozásokon is. 

Azoknak az állampolgároknak, 

akik nem, vagy csak kevésbé 

járatosak a digitális eszközök és 

az internet használatában, kép-

zett DJP Mentorok állnak a ren-

delkezésükre. A kővágószőlősi 

művelődési házban kialakított digitális 

állomás közel kétmillió forint értékben 

kapott informatikai felszerelést, többek 

között három laptopot, két tabletet, két 

okostelefont, egy projektort és egy 

multifunkcionális nyomtatót.  

A Magyarország kormánya által 2015 

végén – az internetről és a digitális 

fejlesztésekről szóló nemzeti konzultá-

ció, az InternetKon eredményei alapján 

– elindított, a digitális ökoszisztéma 

egészét érintő Digitális Jólét Program 

(DJP) célja, hogy Magyarország min-

den polgára és vállalkozása a 

digitalizáció nyertesei közé kerülhes-

sen, ezért kiemelt feladatának tekinti a 

lakosság digitális alapkészségeinek 

fejlesztését és digitális jártasságuk nö-

velését. A DJP Pontokra látogatók pél-

dául az ott lévő eszközök és foglalko-

zások segítségével a munkaerőpiacon 

is előnyre tehetnek szert, és erősebb 

közösségi kapcsolatokat építhetnek ki. 

Az őstermelők, a vállalkozók, az állás-

keresők, a diákok a DJP Mentorok 

segítségével digitális eszközökön intéz-

hetik ügyeiket, készíthetik el önéletraj-

zukat vagy használhatják ügyfélkapu-

jukat. 

A DJP Hálózat Év Baranya megyei 

DJP Mentora 2020 címet Ofodile Félix 

Dudem kapta, aki a Buzás Andor Mű-

velődési Ház vezetője és DJP Mentora. 

Az erről szóló okleve-

let február elején ve-

hette át Tóth Renáta 

regionális vezetőtől 

(Dél-Dunántúl) és 

Paizsné Kósa Erika 

területi vezetőtől.  

Mindenki számára elérhetők a Digitális Jólét Pontok  


