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

Mozgalmas első félévet tudhatnak maguk mö-

gött a Nyugat-Mecsek települései. Mint Kovács 

Győzőtől, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-

mációs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkor-

mányzati Társulás elnökétől megtudtuk, elérke-

zett a féléves elszámolás időszaka. 

– A Covid-járvány hullámainak lecsengését követő-

en falvaink újra aktívabbak lettek, új lendületet kap-

tak a korábban megkezdett és a tervezett fejleszté-

sek is. Gyakorlatilag mind a 11 településen volt, 

van, vagy előkészület alatt áll több fejlesztés is.  

A társulás települései szinte kivétel nélkül úgy dön-

töttek, hogy az idei támogatást részben, vagy teljes 

egészében a működés finanszírozására fordítják.  

A most elkészülő elszámoló jelentések a szükséges 

egyeztetések után jutnak el az illetékes fórumok-

hoz, ahol eldől majd, hogy szükség van-e egyes ele-

mek részletes ellenőrzésére.  

Az elnök kiemelte, hogy a korábbi gyakorlat szerint 

a Nyugat-Mecsek falvai jól sáfárkodnak az együtt-

működés keretében érkező támogatással, a települé-

seken sok közösségi fejlesztés valósul meg részben 

vagy egészében ezekből a forrásokból, programokat 

szerveznek, új terveket készítenek az önkormány-

zatok. 

Eljött a féléves elszámolás ideje 

A tartalomból 

Termelői piac Cserkúton 

Minibölcsőde nyílik Kővágószőlősön 

  2. o. 

Magyar Falu Program Kővágótöttösön   3. o. 

Diákok a nagy előd nyomában 

Szuperhősök árasztották el a nyugat-mecseki térséget  

  4. o. 

Krškoban jártak az NYMTIT képviselői   5. o. 

Mittler István: Paks és a beruházás elválaszthatatlanok 
egymástól 

  6. o. 

TETT-re Kész Nap - Véménd   7. o. 

Borünnep Kővágószőlősön (2022)   8. o. 

Kővágótöttös madártávlatból 
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Közös siker az építkezés 
Termelői piac és helyi termékek boltja nyílik Cserkúton 

Ütemezetten folyik a munka a cser-

kúti polgármesteri hivatal udvará-

ban. A közelmúltban átadott Gaszt-

ronómiai Élménytér után tervszerű 

fejlesztés keretében megépül a ter-

melői piac és helyi termelői bolt. A 

település a Vidékfejlesztési Program 

pályázatán közel 100 millió forintot 

nyert erre a célra, a beruházás teljes 

költsége több mint 135 millió forint 

lesz.  

A helyi termékek előállításának – mé-

zek, szörpök, lekvárok, kenőcsök, 

gyógynövények, fűszernövények, fából 

készült tárgyak – Cserkúton nagy ha-

gyománya van. A helyiek elmondása 

szerint korábban évtizedekig a Cserkúti 

Kézműves és Gazda Klub szervezte az 

őstermelők és a kézművesek összefo-

gását. Részben ennek a közösségi mun-

kának a megújítását szolgálja a helyi 

termelői piac és a termelői bolt létreho-

zása. Ezáltal a termelők könnyebben 

jutnak el a vásárlókhoz.  

 – Jelenleg az épület födémszerkezeté-

nek betonozása zajlik, amivel párhuza-

mosan a kültéri elárusító helyek ács-

munkáját is végzik a szakemberek.  

A csarnok mintegy 240 négyzetméte-

ren nyújtja majd szolgáltatásait, ebből 

mintegy 40 négyzetméter lesz a helyi 

termékek boltjának alapterülete – tájé-

koztatott a munkálatok aktuális fázisá-

ról Hegedűs Zsolt polgármester. 

Mint elmondta, a Gasztronómiai Él-

ménytér után szeretnék gazdag tarta-

lommal megtölteni a termelői piacot is. 

Rendszeres értékesítési napokkal kí-

vánják helyzetbe hozni a helyi termelő-

ket, termékeiket. A lehetőséggel nem-

csak a cserkúti gazdák élhetnek, szíve-

sen várnak jelentkezőket a környékbeli 

falvakból, de akár Pécsről is. A helyi 

termékek folyamatos jelenlétét pedig a 

bolt biztosítja majd, ahol a falu lakói és 

az idelátogató turisták, vendégek egya-

ránt vásárolhatnak majd.  Többek kö-

zött azt is tervbe vették, hogy létrehoz-

nak egy olyan honlapot, amelyen ke-

resztül otthonról is megrendelhetők 

lesznek az áruk. 

A helyi piac a termelői kisbolttal együtt 

várhatóan az év végére készül el.  

A létesítményhez kapcsolódóan egy új 

járda és térburkolat is épül, az 

agóra jelleggel kialakított központ kör-

nyékét parkosítják, padokat helyeznek 

el, illetve az épület teljes egészében 

akadálymentesítve lesz. Gondoltak az 

autós forgalomra is, a piacnál húsz 

férőhelyes parkolót és biciklitárolót 

helyeznek el. A létesítmény önfenntar-

tását napelemes rendszer segíti majd, a 

praktikus működést kültéri kézmosók 

és szelektív hulladékgyűjtők is támo-

gatják majd. 

A műszaki átadás megtörténtével egy 

lépéssel közelebb került a megnyitás-

hoz és a tervezett működéshez a 

kővágószőlősi minibölcsőde. 

– A közeljövőben testületi ülés kereté-

ben döntünk majd a kis intézmény ve-

zetőjéről. A képesítés mellett az elsőd-

leges szempont és elvárás a jelöltekkel 

szemben a szakmaiság és a megfelelő 

gyakorlat megléte – számolt be a leg-

frissebb fejleményekről Sándor Tibor 

polgármester. 

Mint a település vezetője elmondta, 

terveik szerint az önkormányzati 

minibölcsőde egy nyolc fős csoporttal 

működik majd. Az intézményvezető 

munkáját két dadus segíti majd a tervek 

szerint. 

Az Újtelepen a 7-es számú épületben 

helyet kapó bölcsőde 100 négyzetméte-

ren fogadja majd a gyerekeket, egy 

foglalkoztatóval és kiszolgáló helyisé-

gekkel. Az épülethez udvar is tartozik, 

már megvannak a gyerekek életét szí-

nesítő eszközök, játékok is. 

– Nagy örömmel számolhatok be róla, 

hogy a legfrissebb adatok szerint to-

vább gyarapodott településünk lélek-

száma, már 1394 főt számlálunk. A 

kedvező folyamat elsősorban a betele-

pülő fiatal családoknak, a növekvő 

gyermekvállalási kedvnek köszönhető. 

A gyerekek számának emelkedését 

mutatja az is, hogy a korábbi kettő he-

lyett várhatóan három óvodai csoportot 

kell indítanunk a közeljövőben, ez is 

azt igazolja, hogy jó döntés volt a 

minibölcsőde fejlesztésének elindítása 

– mondta a polgármester.  

Minibölcsődében indul majd a kővágószőlősi gyerekek pályafutása  
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Janz Anikó (Bakonya): – A kultúrhá-

zunk felújítására két forrásból összesen 

mintegy 73 millió forintot nyertünk, rövi-

desen elindul a nagyszabású munka. 

Ugyancsak eredményes volt a ravatalozó 

felújítását célzó 12 milliós pályázatunk. A 

falu lakói számára látványos beruházást 

hozott a Fő utca aszfaltozása. Ennek kap-

csán sajnos meg kellett válnunk az elöre-

gedett fenyősortól, de örömmel számolhatok be róla, hogy az 

ősz folyamán mecseki kőrissel pótoljuk a kivágott fenyőket. 

Gyerek- és családi napra készülünk, és döntés született arról 

is, hogy bányászainkról ezentúl évente egyszer, szeptember 

első hétvégéjén emlékezünk meg. 

Bogdán Gyula (Cserdi): – A falubusz be-

szerzésére irányuló Magyar Falu pályáza-

tunkat sajnos tartaléklistára helyezték, 

ennek ellenére van futó beruházásunk. A 

Jelenlét Pont házának felújítása zajlik gőz-

erővel: már elkészült a villanyszerelés, 

most a szigetelésen, térkövezésen dolgoz-

nak a kivitelezők. Közmunka keretében 25 

főt foglalkoztatunk, ők a falu rendben tar-

tásán dolgoznak, szinte folyamatosan. Reményeink szerint a 

június végén lejáró közmunkaprogram tovább folytatódik 

majd. 

Szabó Tibor (Dinnyeberki): – Sajnálatos 

módon beadott pályázataink nem jártak 

sikerrel, így nagy fejlesztésről most nem 

tudok beszámolni. Hét közmunká-

sunk foglalkoztatására június végéig van 

forrásunk, reméljük, utána is folytatódik a 

program. Munkájuk a csomagoló üzem-

ben, illetőleg a falu közterületein van.  

Benes László (Ibafa): – Településünk éle-

tében nagy ünnep volt az ibafai pap szob-

rának felavatása a közelmúltban. Jó hír, 

hogy a pipamúzeum felújításának harma-

dik ütemére is nyertünk forrást a Baranya 

Megyei Önkormányzattal közösen benyúj-

tott pályázatunkkal. A munkálatok 

előrehaladtával reményeink szerint au-

gusztus-szeptemberben a Janus Pannonius 

Múzeum munkatársai átköltöztethetik új helyére a pipamúze-

umot. Ugyancsak jó hír, hogy a Magyar Falu Programban 

nyert forrásból megépült játszóterünk kerítése. 

Wágner Antal (Hetvehely): – Településün-

kön egy nagyobb fejlesztésre fókuszálunk 

most: a Bükkösddel közös pályázatunk a 

Kánra vezető út lerövidítését, illetőleg 

felújítását célozza. Közösségi programja-

ink sorát az augusztus 6-ra tervezett falu-

napunk gyarapítja majd. 

 

Vizslár Irén (Kővágótöttös): – A falunk-

ban élő emberek közül sokan várták már, 

hogy elkészüljön a bakonyai útnak neve-

zett szakasz. Emellett jelenleg a közösségi 

házunk fejlesztésére fókuszálunk, befeje-

zéséhez közelít az ingatlan szigetelése és a 

nyílászárók cseréje. Aktívan készülünk az 

idei közös kirándulásunkra, a falunapot 

kiváltó program keretében két busszal 

indulunk Fonyódra, illetőleg Badacsonyba július másodikán. 

A közmunkaprogram folytatásában bíznak a nyugat-mecseki falvak  

Kővágótöttösön a Magyar Falu 

Program 2022 keretében útszélesítés-

re, és aszfaltozásra került sor, a sike-

res pályázatról és a következő fela-

datokról kérdeztük Vizslár Irén pol-

gármester asszonyt. 

Településünk 2022 MFP-ban két pá-

lyázatot nyújtott be, melyek közül az 

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása - 

2022 című, MFP-UHK/2022” lett sike-

res, így a Kővágótöttös 160 Hrsz. út 

javítására nyertünk 14 935 000.- Ft-ot, 

említi beszélgetésünk elején a telepü-

lésvezető asszony.  

Az út a Petőfi S. u. déli szakasza, mely 

Bakonya irányába kapcsolódik rá a volt 

TSZ útra, melyre szintén beadtunk  

EU-s pályázatot, amit Bakonyával kö-

zösen konzorciumban szeretnénk meg-

valósítani. Ennek eredménye még nem 

ismert, de a mostani beruházásunk, 

azon felül, hogy az utcában lakóknak is 

hasznos, a Bakonya felől és oda tartók-

nak is nagy segítség, hisz az eddiginél 

jobb minőségű és szélesebb úton közle-

kedhetnek. Kiemelném a projekttel 

kapcsolatban, hogy rekord idő alatt 

készült el, hisz a kihirdetéstől számítva 

a műszaki átadásig 13 nap telt el, ennyi 

idő alatt valósította meg a kivitelező a 

felújítást kiváló minőségben. 

Magyar Falu Program 2022 - Kővágótöttös 
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Diákok a nagy előd nyomában 
Niels Bohr élete minden érdeklődő számára tartogat érdekességeket  

Immár tizenhatodik alkalommal 

rendezték meg  a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi Információs Ellenőrzési 

és Településfejlesztési Önkormány-

zati Társulás (NYMTIT) községei-

ben tanulók számára a Niels Bohr 

fizika-kémia vetélkedőt. 

A versenyben 11 csapat, 44 diák mérte 

össze tudását Kővágószőlős, Bicsérd, 

Bükkösd, Hetvehely és Szentlászló 

iskoláiból.  

Az első helyezést a bodai csapat 

(Mészáros Melinda, Paár Balázs, Me-

gyeri Dániel, Varga Tamás) szerezte 

meg, ők vihették haza a vándorserleget 

is, második lett a cserkúti (Bozó Júlia, 

Szalai Dóra, Neszlényi Áron Benedek, 

Takács András), harmadik pedig a 

hetvehelyi csapat (Szekér András, Tóth 

Krisztián, Laufer Valentin,Ivusza Bian-

ka). Egyéni versenyben a 7. osztályo-

sok közül Mészáros Melinda (Boda) 

lett az első, a második Megyeri Dániel 

(Boda), a harmadik pedig Varga Tamás 

(Boda). A nyolcadikosok közül Ivusza 

Bianka (Hetvehely), Sándor Tibor 

(Kővágószőlős) és Petrovics Dominik 

(Kővágószőlős) szerezték meg az első 

három helyet. 

Az elméleti tesztek mellett a pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium tanulói kí-

sérleteket mutattak be, azokról szintén 

számot kellett adniuk a versenyzőknek. 

Külön feladatokat adott az RHK Kft., 

vagyis a Radioaktív Hulladékokat Ke-

zelő Közhasznú Nonprofit Kft. is, hi-

szen a NYMTIT és az RHK Kft. a la-

kosság és egyben a jövő generációjá-

nak irányába megvalósuló részletes és 

hiteles tájékoztatás során továbbra is 

igen nagy hangsúlyt fektet a tagtelepü-

léseken élő gyermekek részére összeál-

lított szerteágazó programok megvaló-

sítására. 

Az idei verseny kapcsán Kovács Győ-

ző, az NYMTIT elnöke elmondta, hogy 

nemcsak a gyerekek tudása, felkészült-

sége és teljesítménye volt lenyűgöző. 

Ebben az évben ugyanis nagyobb pub-

licitást kaptak a névadó tudós, Niels 

Bohr személyéről, életéről és tudo-

mányos tevékenységéről szóló infor-

mációk, amik nemcsak a fiatalok szá-

mára bírtak érdekességgel, a helyben 

élő emberek kíváncsiságát is felkeltet-

ték. 

Szuperhősök árasztották el a nyugat-mecseki térséget 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. (RHK Kft.) kommunikációs straté-

giája nem csak a lakosság tájékoztatá-

sát irányozza elő, hanem a lakosok 

bevonását is szorgalmazza az informá-

ciós folyamatokba.  Emellett arra is 

törekszik a társaság, hogy minden kor-

osztály számára biztosítsa a lehetőséget 

a tájékozódásra.  

A gyermekek sem képeznek kivételt 

ezek alól a folyamatok alól, évről évre 

tanulmányi versenyt, ismeretterjesztő 

vetélkedőt, valamint pályázatot hirdet 

meg számukra az RHK Kft. és a Nyu-

gat Mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési Tár-

sulás.  

– A legfiatalabbak tájékoztatása szá-

munkra ugyan olyan fontos, mint a 

felnőttekké, hiszen olyan feladatokat 

oldunk meg, amelyek őket is érintik. 

Persze más a megközelítési mód – mu-

tatott rá Honti Gabriella kommunikáci-

ós osztályvezető. Az RHK Kft. szak-

embere kiemelte, hogy a gyermekeket 

is érdeklik a világban zajló folyamatok 

és bár nem feltétlenül 

hulladékelhelyezési-rendszereket mu-

tatnak be nekik, de a környezetvédelem 

fontosságát számukra is kiemelik. A 

bevonást pedig pályázatok, vetélkedők 

segítségével érik el.  

A hagyományosnak tekinthető plakát-

készítő-pályázatát a társaság 2022-ben 

a „Szuperhősők a természet szolgálatá-

ban” címmel jelentette meg. A térség-

ből két korosztályban összesen 52 db 

pályamű érkezett, melyek közül az első 

3-3 helyezett értékes díjazásban része-

sült.  

Alsó tagozat: 

1. Szőke Áron 

2. Paár Tamás 

3. Csöme Lili Hanna 

Felső tagozat: 

1. Andrási Bence 

2. Kékesi Eperke Bernadett 

3. Bakó Viktória 

Az első helyezett Boda csapata 

Alsó tagozat 1. helyezett: Szőke Áron Felső tagozat 1. helyezett: Andrási Bence 
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Krškoban jártak az NYMTIT képviselői 

A szlovéniai Krškoban járt a Nyugat

-Mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési 

Önkormányzati Társulás küldöttsé-

ge. A szakmai út érdekességét nem 

utolsó sorban az adta, hogy Szlové-

nia hazánkhoz hasonló úton járva a 

Krško Atomerőmű bővítését tervezi. 

A koronavírus járvány miatt közel két 

év után nyílt lehetőség arra, hogy a 

Nukleáris Létesítmények körüli Euró-

pai Önkormányzatok Csoportjának 

(GMF) tagjai ismét személyesen talál-

kozhassanak és megoszthassák egy-

mással tapasztalataikat.  

A szakmai találkozóra Krškoban 

(Szlovénia) került sor 2022. május 16-

17. között. Május 16-án este a szervező 

krskoi önkormányzat a Rajhenburg 

kastélyban fogadta a résztvevőket. Pia 

Alström a GMF elnökasszonya örömét 

fejezte ki, hogy ismét személyesen 

találkozhatnak a szervezet tagtársulá-

sai, egyúttal megköszönte a fogadó 

félnek, hogy helyet biztosítanak a nuk-

leáris létesítmények közelében találha-

tó önkormányzati társulások részére a 

szeminárium megtartására. A kapcso-

latépítő esemény fantasztikus lehetőség 

volt arra, hogy több mint két év után 

személyesen is egyeztessenek a polgár-

mesterek és önkormányzati képviselők. 

Május 17-én a szakmai program a 

krskoi városházán kezdődött. A radio-

aktív hulladékok kezelésével foglalko-

zó szemináriumon 55 résztvevő volt 

jelen, többek között Belgiumból, Bul-

gáriából, Magyarországról, Hollandiá-

ból, Szlovéniából, Spanyolországból, 

Svédországból, Szlovákiából, az Egye-

sült Királyságból és a házigazda Szlo-

véniából. Magyarországról mind a 

négy társulás az ITET, NYMTIT, TEIT 

és a TETT képviseletében jelen voltak 

polgármesterek. A fogadó önkormány-

zat polgármestere, Miran Stanko úr 

köszöntötte a vendégeket. Azt követő-

en előadásban mutatta be települését és 

beszélt az önkormányzat és a krskoi 

atomerőmű közötti kapcsolatrendszer-

ről.  

Shin Horiguchi úr, a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség (NAÜ) mun-

katársa az Ügynökség nukleáris prog-

ramokat támogató tevékenységéről 

beszélt, amelyekkel segítik az érintett 

feleket (például önkormányzatok, üze-

meltetők) közötti együttműködést. Elő-

adásában kitért arra, hogy a NAÜ 

2022. október 31. és november 4. kö-

zött műszaki értekezletet tart a nukleá-

ris létesítményekkel rendelkező önkor-

mányzatok számára. Ennek a műszaki 

találkozónak az a célja, hogy párbeszé-

det biztosítson a nukleáris létesítmé-

nyekkel rendelkező önkormányzatok 

képviselői között, valamint, hogy nö-

velje a nukleáris létesítményekkel kap-

csolatos ismeretek és tapasztalatok 

megosztását a helyi szintű érdekelt 

feleket érintő témákban. 

A nukleáris tevékenységek helyi kon-

textusát ezután három helyi előadó 

mutatta be: Stane Rožman a Krško 

atomerőműtől, Tomaž Žagar a Szlovén 

Nukleáris Társaságtól és Danijel 

Levičar a Gen energiától. Az előadások 

elérhetők a GMF honlapján. 

A szeminárium résztvevői ezután há-

rom munkacsoportra váltak szét 

(magyar és szlovák polgármesterek 

alkották az egyik csoportot, a spanyol 

résztvevők egy másikat, míg a többi 

nemzet képviselői egy harmadik ve-

gyes csoportot). A spanyol és a magyar 

csoport az Egyesült Királyság jelenlegi 

radioaktív hulladék elhelyezési prog-

ramját érintő forgatókönyvet, míg a 

vegyes csoport a jelenlegi spanyol 

helyzetre épülő forgatókönyvet kapott. 

40 perc állt rendelkezésre a két külön-

böző forgatókönyv megvitatására. Az 

egyes munkacsoportokban folytatott 

megbeszéléseket egy témavezető mu-

tatta be. Mindkét forgatókönyvben 

kiemelték, hogy az önkormányzatok-

nak meghatározó szerepet kell kapniuk 

a radioaktív hulladékok kezelésével 

kapcsolatos döntéshozatali folyamat-

ban. Az átláthatóság és a nyitottság 

kulcsfontosságú tényező a helyi és 

nemzeti szint közötti fenntartható 

együttműködési folyamatban. 

A program második részében két szak-

mai látogatásra került sor: 

Svet energije látogatóközpont: az 

energiával és az energiaiparral foglal-

kozó interaktív multimédiás központ, 

amely elősegíti a megújuló energiafor-

rások, az energiahatékonyság és a 

fenntartható villamosenergia-termelés 

szerepének megértését. 

ZEL–EN kutatóközpont: Energetikai 

Fejlesztési Intézet jól felszerelt fejlesz-

tő laboratóriumokkal, a víz- és 

aeroenergetika, fa biomassza, biogáz, 

geotermikus energia, hidrogéntechno-

lógia, fenntartható építés, fotovoltaikus 

és atomenergia technológiai fejleszté-

sére. 

A GMF tagtársulásai 2022. októberé-

ben Hollandiában, Borsele településen 

szerezhetnek ismét személyes tapaszta-

latokat az önkormányzatok és a nukleá-

ris létesítmények közötti együttműkö-

dések rendszeréről. 

Mint Kovács Győző, az NYMTIT el-

nöke a szakmai út kapcsán kiemelte, a 

résztvevők a helyi tájékoztatásban és 

döntéshozatalban is hasznosítható in-

formációkhoz jutottak. 

Az NYMTIT küldöttsége 
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A kikapcsolódásé volt a főszerep a 

Város napján, a Paks II. Zrt. informáci-

ós sátránál, az Atom téren. A május 21-

i rendezvényen fiatalok és idősek egya-

ránt megtalálhatták a számításukat az 

új paksi blokkokat ismertető helyszí-

nen. A kisebbeket logikai játékok, kira-

kók és színezők várták, míg a nagyob-

bak kvízkérdésekre válaszolva tehették 

próbára tudásukat és információt kap-

hattak a projekttel kapcsolatos témák-

ban is. Az időjárás kedvezett az immár 

ötéves múltra visszatekintő rendez-

vénynek, így egész nap nagy volt a 

forgalom a Paks II. sátránál, amelynek 

egyedi, hatszögletű formája a nukleáris 

fűtőelemeket idézi, sátorlapjain pedig 

számos hasznos információ böngészhe-

tő.  

– Minden évben részt veszünk a Város 

napján, hiszen Paks és a beruházás 

elválaszthatatlanok egymástól – mond-

ta el Mittler István, a Paks II. Zrt. kom-

munikációs igazgatója, hozzátéve: a 

Paks II. projekt kezdetektől fogva szer-

vesen beépült a város szövetébe. 

Mittler Istvántól azt is megtudtuk, hogy 

a hagyományos halászléfőző versenyre 

ezúttal Cziczer János üzemeltetési 

igazgató irányításával készült a halász-

lé, amelyet ugyan a zsűri nem díjazott, 

a közönség viszont igen: rekordgyorsa-

sággal kiürült a bogrács. 

A kommunikációs igazgató hozzátette: 

nemcsak az információs sátornál lehe-

tett találkozni a cég munkavállalóival. 

– Munkatársaim „civilként” ott zenél-

tek és táncoltak fellépőként a színpa-

don, részt vettek alkotóként filmpremi-

eren, fotókiállításon és dolgoztak egye-

sületi tagokként a civil szervezetek 

sátraiban is. Ebből is látszik, milyen 

sokszínű, tehetséges társaság vesz kö-

rül minket – fogalmazott. 

A kommunikációs igazgató arról is 

beszámolt, hogy a koronavírus-járvány 

csillapodásával idén már egyre több 

rendezvényen lehet ott a Paks II. Zrt. 

hexagon alakú információs sátra, amely 

idén a bölcskei majálison nyitotta a 

szezont, majd pedig június 4-én, a ka-

locsai repülőtéren rendezett motoros 

találkozón jelent meg.  

Paks II.  

Mittler István: Paks és a beruházás elválaszthatatlanok egymástól 

A Város napján a Paks II. Zrt. munkatársaival nemcsak a cég információs sátrában találkozhattak, hanem ott voltak a 

fellépők és az alkotók között is. 

 

 

Alig egy héttel a Város napja után, má-

jus 27-én családi napot is tartott a Paks 

II. Zrt., ahová a társaság munkavállalói 

mellett a partnercégek alkalmazottjait is 

várták. Mintegy 1400-an kapcsolódtak ki 

a tartalmas programok segítségével pén-

tek délutántól éjszakáig az ürge-mezei 

strandon, ahol az esti Hooligans-

koncertre a nagyközönség számára is 

megnyíltak a kapuk. 
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TETT-re Kész Nap - Véménd 

A XXI. TETT-re Kész Napnak Véménd – a Társadalmi 

Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) egyik tagtelepü-

lése – adott otthont június 10-én. Az esemény gerincét 

képező sajtótájékoztató és tudományos tanácskozás mel-

lett a személyes párbeszédek kibontakozására is kiváló 

alkalmat biztosít a hagyományos rendezvény. 

A sajtótájékoztató folyamán Szalonna Zoltán, Véménd pol-

gármestere méltatta azt a köteléket, amely a térséget és a 

radioaktívhulladék-tárolót összeköti. – Olyan feladat megol-

dására vállalkoztak a térség települései, amely egész Magya-

rország érdekeit szolgálja.  Természetesen, nem feledkezhe-

tünk meg azokról az előnyökről sem, amelyeket a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alapból befolyó támogatásnak köszönhe-

tően élvezhet a régió, így Véménd lakosai is – mutatott rá a 

jól működő kapcsolat mindkét oldalára a polgármester.  A 

tájékoztatási tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat illetően 

is megfogalmazta véleményét: – A szakszerű és biztonságos 

hulladékkezelést a szakemberek garantálják a Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tárolóban, a társulásunk feladata pedig, 

hogy objektíven tájékoztassa a lakosságot az elvégzett fela-

datokról és körülményekről. Ebben a legnehezebb, hogy 

rendszerszinten tudjuk visszaadni a gondolatokat és ne csak 

egy önmagában értelmezhetetlen részletet ragadjunk ki a 

teljes kontextusból, mert az félreértésekre adhat okot. 

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 

ügyvezető igazgatója visszatekintve az elmúlt évekre ki-

emelte, hogy a társaságnál magától értetődő magatartás, 

hogy a biztonságot helyezik előtérbe a radioaktívhulladék-

kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása során. Azonban, az 

új kihívást jelentett, hogy a pandémia miatt a hétköznapi 

tevékenységek végrehajtása folyamán is ezt a szemléletet 

kellett megalapozni. – Minden tőlünk telhetőt megtettünk, 

hogy olyan munkakörnyezetet biztosítsunk, amelyben kollé-

gáink a legkisebb kockázatnak vannak kitéve a vírus tekinte-

tében és munkájukat is el tudják látni. Ki merem jelenteni – 

hiszen a számadatok is ezt mutatják – hogy sikeresek voltak 

intézkedéseink, és ebben minden munkatársunknak óriási 

szerepe volt. 

A térség Lakossági Ellenőrző Csoportjának munkájáról 

Bagdy László szakmai vezető adott számot. Az aktualitáso-

kat tekintve azt a június 3-ai tájékoztatót és továbbképzést 

emelte ki, amelyet dr. Radó Krisztiántól, az NRHT telep-

helyvezetőjétől kaptak a csoport tagjai. – Természetesen a 

képzés során megkerülhetetlen volt az új hulladékelhelyezési

-koncepció bevezetésének témaköre, hiszen ez az a tárgykör, 

amely a lakosság érdeklődésének középpontjában áll – hang-

súlyozta a szakmai vezető.  

A tanácskozást Krachun Szilárdnak, a TETT elnökének be-

számolója zárta, aki a társulás tevékenységét értékelve arról 

tájékoztatott, hogy a tagtelepülések lezárták a 2021. évre 

vonatkozó elszámolásaikat és megkötötték új támogatási 

alszerződéseiket. Mint mindig, most is a tájékoztatást jelölte 

meg kiemelt feladatként, amelyhez elengedhetetlen, hogy 

folyamatos legyen az információáramlás az RHK Kft. és a 

tagtelepülések polgármesterei között.  – A több platformon 

folyó kommunikáció megteremti a párbeszéd lehetőégét a 

társaság és társulásunk között. Nem az a feladatunk, hogy 

mindenben egyetértsünk, de az kötelességünk, hogy egy 

olyan közös irányt határozzunk meg, amely előre viszi a tér-

séget – összegezte gondolatait az elnök. 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Ellenőrzési 

Önkormányzati Társulást Sándor Tibor alelnök, Kővágósző-

lős polgármestere és Varga Géza az Ellenőrzési Bizottság 

tagja képviselte. 
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TÁRSULÁSI LAP  
Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.  
Felelős kiadó: az NYMTIT 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:  
Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina  
Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.  

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

Borünnep Kővágószőlősön (2022) 

Május közepén rendezte a 

Zsongorkő Baráti Kör, Kővágósző-

lősön az elmúlt borászati év lezárása-

ként immáron 29-ik alkalommal, a 

Jakab-Hegyalja Borverseny díjátadó 

ünnepségét. Az egyesület által életre 

hívott szakmai rendezvénysorozat 

kinőtte kezdeti kereteit és a 

„kisrégió” borászainak elismert ese-

ményévé vált, öregbítve a település 

szőlőkultúrával kapcsolatos hagyo-

mányait. Az ünnepségnek a helyi 

Buzás Andor Művelődési Ház adott 

helyet. 

Szőlősön midig is szerették a szőlőt. 

Termesztették, értettek hozzá, megél-

tek belőle és hogy ne tűnjön el végleg 

ez a tudás, tapasztalat, a Baráti Kör 

felkarolta a helyi, szőlőtermesztéssel és 

borkészítéssel kapcsolatos hagyomá-

nyok ápolását. 

Egyre több résztvevő fiatal szőlész - 

borász sikere jelzi, szükség van arra, 

hogy merítsünk a múlt örökségéből. 

Idősebb korosztályok, pedig profitál-

nak a kóstoltatások során hallott szak-

értői bírálatokból. Ez meg is látszik 

bemutatott boraikon. 

Az elmúlt évek során a borverseny 

sokat tett a kulturált borfogyasztás nép-

szerűsítése terén. A bírálat állandó, 

korrekt színvonala és a verseny körül-

tekintő lebonyolítása miatt, a boros 

gazdák szívesen jönnek hozzánk. Bíz-

nak a borbírák ítéletében, tudják, hogy 

kis és nagyobb termelő azonos eséllyel 

indul.   (A „Pécs-Mecseki Borút” 2016

-ban, a borszakmai témakörökben vég-

zett tevékenységének elismeréseként, a 

„Pro Vino Regio díj”-at adta át Varga 

Géza elnöknek) 

Versenyről: — az idei borbírálatra 36 

termelő 83 bormintával nevezett. Az 

értékelést szakértőkből álló okleveles 

borbírálók végezték. A bírálat módja 

20 pontos jutalmazó rendszer volt. Két 

bíráló bizottságban folyt az értékelés, a 

két csoportban legjobbnak minősített 

borokat ezután a csúcs zsűri rangsorol-

ta.  

A díjátadón, az elért eredményeket a 

bíráló bizottság elnöke, Radó István  

ismertette: — fehérbor 13 db arany (2 

nagy arany),  rozébor 3 db arany,  vö-

rösbor 7 db arany (2 nagy arany) Fe-

hérbor nagydíj: Horváth Gábor /

Zöldveltelini/Rozébor nagydíj: Hóbor 

Pincészet /Merlot Rozé/ Vörösbor 

nagydíj: Hóbor Pincészet /Merlot/ 

Óbor nagydíj: Bodor Borászat /

Cabernet Sauvignon 2016/ Helyi leg-

magasabb pontszámú bor: Varga Ba-

lázs /Viola Zenit/ Legeredményesebb 

termelői nagydíj: Hóbor Pincészet /6 

arany, 1 ezüst/ Különdíj: Garai Zoltán /

Szürkebarát/. 

Az eredményeket értékelve elmondta, 

hogy idén kevesebb rozé mintát adtak 

be. A hagyományos fajták hozták a 

megbízható minősé-

get és a számos 

aranyérmet a bekül-

dőjüknek. A régi 

fajták mellett egyre 

inkább helyet köve-

telnek az új rezisz-

tens fajták is, szép 

jövő előtt állnak, a 

klímaváltozás és a 

biogazdálkodás elő-

térbe kerülése miatt. 

Szőlősön is szépen 

szerepeltek már ezek 

a friss ízű, intenzív illatú, 1-2 permete-

zéssel is termeszthető fajták, úgymint 

Borsmenta, Jázmin, Pinot Regina, An-

dor.  

Az értékelés után a nagydíjas borászok 

— Horváth Gábor, Hóbor Csaba, Bo-

dor Bence mutatták be, kóstoltatták 

aranyérmes boraikat a résztvevő gaz-

dáknak.  

Az est lezárásaként Varga Géza, a 

Zsongorkő Baráti Kör elnöke összegez-

te a rendezvényt. A borokról szólva:  

— a tételek döntő többsége borhibáktól 

mentes, szinte szűrt tisztaságú, jól ke-

zelt, érmes bor volt. A minták magu-

kon viselik az évjárat sajátosságait (pl. 

több-kevesebb maradék cukrot tartal-

maznak). A bemutatott borokról ösz-

szességében elmondható, hogy jó köze-

pes évjáratot képviselnek. A helyi ter-

melőkről szólva: — Kis Sándor, Varga 

Balázs, Szakály Gyula, Nagy Károly jó 

eredményt értek el: arany és ezüst díja-

zásban részesültek. Az estéről szólva: 

— a borszakmai tapasztalatokon túl a 

rendezvény igazi közösségi esemény 

évek óta - jó alkalom az ideérkező gaz-

dáknak a baráti beszélgetésekre. 

Az aranyérmes gazdák 

Hóbor Csaba a díjakkal 


