
Milyen fontosabb események voltak az 
NyMTIT életében ebben az évben, különös 
tekintettel az angliai szakmai útra?

Ahogy az minden év elején lenni szokott, 
aláírtuk a működésünk és programjaink 
megvalósítását garantáló szerződésünket a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-vel, 
illetve a tagtelepülések is megállapodtak 
az idei támogatások felosztásáról. A tár-
sulás részt vett az Atomtörvény módosítá-
sában, és átalakult az önkormányzati tör-
vényben foglaltaknak megfelelően. Ennek 
célja is az volt, hogy minél többet tudjunk 
tenni a térség lakóinak érdekében, és min-
den tagtelepülés részesülhessen közös si-
kereinkből. Az év első felének egyik leg-

fontosabb eseménye a kétévente tartott 
közvélemény-kutatás volt, aminek eredmé-
nyeivel és tanulságaival részletesen foglal-
kozott a Tájoló előző száma.
A legérdekesebb és leghasznosabb prog-
ram az idei évben a júniusi szakmai út 
volt. Polgármester-társaimmal az angli-
ai Sellafieldbe látogattunk, hogy megis-
merjük az ottani nagy aktivitású program 
fejleményeit. Hasznos tapasztalatszerzés 
volt, bepillantást nyertünk a helyi társu-
lás működésébe és láttuk, hogy milyen ve-
szélyekkel jár, ha a tervezett tároló közelé-
ben lévő települések mellett egy egész me-
gye is beleszólhat a programba. Ott a táro-
lóval kapcsolatos előkészítő munkák meg-
állni kényszerültek egy sikertelen népsza-

vazás után. Most újra körüljárják a kér-
dést, hiszen a radioaktív hulladékokat va-
lahol biztonságosan tárolni kell, és a kije-
lölt helyszín közelében élők nagyon is tá-
mogatják ezt az elképzelést. Ők jól tudják, 
hogy számukra ez biztos jövőt és megélhe-
tést jelenthet.

Az idei lesz a tizedik Tájoló Nap. Mit lehet 
előzetesen tudni az eseményekről?

A jubileumi Tájoló Napot szeptember 27-
28-án rendezzük. A hagyományoknak meg-
felelően az első napra a gyerekeknek szer-
vezünk egy játékos szellemi és ügyességi 
vetélkedőt, ez alkalommal Hetvehelyen. A 
második napon tartjuk a bodai tudományos 

A társulás a térségben élőkért van

Falvak hírei
Szokásos rövidhíreink ismét betekintést 
engednek a tagtelepüléseken zajló esemé-
nyekbe, valamint hírt adunk a fontosabb 
önkormányzati fejlesztésekről is.

(2-3. oldal)

Magyarország megerősítet-
te a nukleáris anyagok vé-
delmét
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
szakemberei magyar kollégáik kérésére 
mondták el véleményüket a hazánkban ta-
pasztaltakról. Az összkép igen kedvező lett.

(3. oldal)

NyMTIT nyári képriport
A nyár fontosabb történéseiről egy képes 
beszámolóval kedveskedünk olvasóinknak.

(4. oldal)

Vendégoldal
Állandó vendégszerzőnk, Dr. Szentgyörgyi 
Zsuzsa ez alkalommal az „Atomkölykök” 
programmal kapcsolatban osztja meg gon-
dolatait a Tájoló olvasóival.

(7. oldal)

Kovács Győző interjú
A J Á N L Ó

A nyugat-mecseki küldöttség hasznos tapasztalatokat szerzett angliai útja során

Kovács Győzőt, az NyMTIT elnökét az elmúlt fél év eredményeiről és a következő 
hónapok teendőiről kérdeztük. Hasznos tapasztalatokkal járó szakmai útról, a ju-
bileumi Tájoló Napról és épülő-szépülő környezetről is beszélt Boda első embere.

X. évfolyam
3. szám

2013. augusztus
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A településen található csapadékvíz-elve-
zető műtárgyak kivitelezési munkálatai be-
fejeződtek, a műszaki átadást a hónap vé-
gére tervezik

Elkezdődött a Start munkaprogram keretein 
belül termelt növények betakarítása, jelen-
leg a zöldbab szedése és betárolása zajlik.

A Látogatóközpont kivitelezési munkálata-
ira közbeszerzési eljárást írtak ki, a tervek 
szerint az építkezés még az idén elkezdődik.  

Befejeződtek az információs park karban-
tartási munkálatai, melynek keretében fes-
tés-mázolás, fűnyírás, járdatisztítás is volt 
a területen. Jelenleg az információs táblák 
aktualizálása folyik a közvélemény-kutatás 
eredményeinek alapján.

Az önkormányzat udvarán megkezdődött 
annak a kemencének az építése, amely a he-
lyi rendezvények sikeres lebonyolításában 
nyújt majd segítséget a szervezőknek.

A TAO program keretén belül befejeződött a 
bodai sportöltöző bővítése. A pályázati for-
rás segítségével egy 20 négyzetméteres er-
kélyt is építettek, amely a sportklubból lesz 
megközelíthető. Az új bajnoki szezonban az 
érdeklődők innen is figyelemmel kísérhetik 
a mérkőzéseket.

A LEADER-program pályázata segítségé-
vel közös fürdőház építését tervezi az ön-
kormányzat, mintegy 5 millió forint ér-
tékben. A fejlesztés várható befejezése de-
cemberben lesz.

A Start közfoglalkoztatási program kere-
tében a nyár folyamán is zajlanak a me-
zőgazdasági munkák a fóliasátrakban és 
az önkormányzat tulajdonában lévő föld-
területeken.

Tovább folytatódik a neves szakemberek 
bevonásával megtartott előadássorozat, 
melynek célja a bűnmegelőzés és a békés 
egymás mellet élés szabályainak megis-
mertetése. 

Egy pályázati forrás segítségével lassan 
befejeződik a településhez tartozó szőlő-
hegy útjainak felújítása és a vízelvezetési 
rendszer kialakítása. Összesen 1 km hosz-
szan javítják az utat, zúzott kő és meddő 
felhasználásával.

A Start mezőgazdasági program keretében 
megművelt szabadföldi területeken és fó-
liasátrakban megkezdődött a termények 
betakarítása.

Befejeződtek a volt Tűzoltószertár felújí-
tási és átépítési munkálatai. Egy pályázati 
forrás felhasználásával itt szeretnék kiál-
lítani a helytörténeti értékeket és egyéb, a 
közösség számára fontos tárgyakat.

A településen helyi munkaerő segítségé-
vel megkezdték a külterületi földutak kar-
bantartását és a vízelvezető árkok tisztítá-
sát.  

A TÁMOP-programban elnyert pályáza-
ti forrás segítségével 12 helyi lakos szá-
mára lehetőség nyílt, hogy részt vegyenek 
egy 13 héten keresztül tartó német nyelv-
tanfolyamon.

Egy pályázati forrás segítségével egy trak-
tort és hozzá tartozó kiegészítő eszközöket 
vásárol az önkormányzat mintegy 10 millió 
forint értékben, a Start munkaprogramhoz 
kapcsolódó mezőgazdasági munkák meg-
könnyítésére.
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tanácskozást, melynek elmaradhatatlan ré-
sze a sajtótájékoztató is. Mint említette, ez 
jubileumi esemény lesz: a tizedik a Tájo-
ló Napok sorában. Ennek megfelelően több 
különlegességgel is készülünk. Erre a napra 
várjuk a – reményeink szerint nagyon szín-
vonalas – kiadványunk megjelenését. Ven-
dégünk lesz egy angol úriember is, az előbb 
említett sellafieldi társulás elnöke. Rajta kí-
vül természetesen az RHK Kft. szakembe-
rei is érdekes előadásokat tartanak majd. 
A délutáni, nagyobb szabású rendezvényünk 
szokás szerint a szüreti fesztivál lesz, ahol 
inkább a könnyedebb, szórakoztatóbb prog-
ramokon lesz már a hangsúly. Terveink sze-
rint itt avatjuk fel azt a kemencét, melyet 
az ilyen közösségi alkalmakra építtettünk. 

Az itt készülő kuglóffal szeretnénk már a 
mostani esemény vendégeinek kedveskedni.
A Tájoló Nap mellett meg kell említenem az 
NyMTIT-es tagtelepülések falunapjait is, ame-
lyek mindig nagy érdeklődés mellett zajlanak. 
Minden településvezető – így én is – igyekszik 
megragadni az ilyen alkalmakat, hogy bemu-
tassa a társulás tevékenységét, az RHK Kft. és 
a térség jó kapcsolatát.

Milyen, a lakosság tájékoztatását segítő prog-
ramok zajlanak jelenleg?

Az RHK szakembereivel együttműködve ak-
tualizáltuk a Bodai Információs Park tájékoz-
tató tábláit. Itt hasznukra volt az is, hogy idén 
újra megismerhettük a térség lakosságának vé-

leményét a tervezett kutatásokról és a társulás 
munkájáról. A tavasszal lezajlott felmérés bíz-
tató eredményeről – mint említettem – koráb-
ban beszámolt a Tájoló is.
Természetesen minden lehetséges fórumon be-
számolunk arról, hogy intézményeink fenntar-
tásában és a települések utcáin látható fejlesz-
tésekben is szerepe van az RHK-tól érkező tá-
mogatásnak. A lakosság tájékoztatása alapvető 
feladatunk: a Tájoló című újság, a Videohírlevél, 
a települési lapokban közölt Gyorsinfo, vala-
mint az idei évre felfrissített honlapunk mind 
ezt a célt szolgálják. Különösen fontos ez ak-
kor, amikor reményeink szerint hamarosan újra 
megkezdődnek a kutatások.
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A Buzás Andor Művelődési Ház pince-
klubjának átépítésével (aljzatcsere, vako-
lás, festés) gyakorlatilag befejeződik az 
épület teljes rekonstrukciója.

A tavaly megalakult Magyar Urán Bányá-
szati Zrt. részvényese lett a Kővágószőlősi 
Önkormányzat.

Június 1-jén már a negyedik alkalommal 
rendezték meg a volt III-as üzemi dolgo-
zók találkozóját a Zsongorkő Baráti Kör 
szervezésében.

A LEADER-program forrásaink felhasz-
nálásával megkezdődik a Kultúrház belső 
felújítása (aljzat- és vakolatcsere). A beru-
házás értéke 2 millió forint.

Szintén a LEADER-pályázaton nyert 2,3 
millió forintos támogatás segítségével két 
buszmegálló kiépítését is finanszírozni 
tudja az önkormányzat a Petőfi utcában.

A Start munkaprogram keretében burkola-
tok és más műtárgyak építése folyik jelen-
leg is a településen.

A Start mezőgazdasági munkaprogramnak 
köszönhetően egy hűtőkamra épült a tele-
pülésen, annak érdekében, hogy a helyben 
megtermelt nővényeket tartósan is tárolni 
tudják.

Egy önkormányzati pályázati forrás felhasz-
nálásával, szélessávú internetkapcsolat ki-
alakítását tervezik a községben. A projekt 
befejezése 2014 októberére várható.

Egy pályázati forrás felhasználásával be-
fejeződött a település játszóterének felújí-
tása és átépítése.

Az NyMTIT-től érkező támogatás fel-
használásával elkezdődik a település jár-
dáinak térkövesítése, első ütemben a Fő 
tér környékén, kb. 500-600 méteres hosz-
szúságban.

Önkormányzati forrás felhasználásával el-
kezdődött a közlekedési nyomvonalak ki-
alakítása a temetőben. Első ütemben a 
szegélyköveket helyezik el, a végleges fe-
lület megépítésére pályázati forrást is sze-
retne igénybe venni az önkormányzat.

Folytatódik a településen az ivóvíz-minő-
ségjavító program, a megvalósításhoz 1 009 
000 forintos támogatást nyert az önkormány-
zat. Az európai uniós önerőalaphoz benyúj-
tott pályázat révén további anyagi források-
ra számítanak a községben.

Magyarország jelentősen megerősítette az elmúlt években a 
nukleáris és radioaktív anyagok, valamint a kapcsolódó léte-
sítmények fizikai védelmének rendszerét, amely összességé-
ben kiválóan működik – állapította meg a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) delegációjának vezetője a szerve-
zet magyarországi felülvizsgálatának június 7-i záró értekez-
letén, Budapesten.

A NAÜ és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) jelentése sze-
rint a nemzetközi ügynökség június elején lezárult felülvizsgálata 
Magyarország kérésére zajlott, azzal a céllal, hogy teljes körben, 
részletesen átvilágítsák a nukleáris és radioaktív anyagok, vala-
mint a kapcsolódó létesítmények fizikai védelmének magyaror-
szági rendszerét.
A vizsgálat keretében a NAÜ hat tagországából, az Amerikai Egye-
sült Államokból, Nagy-Britanniából, Ausztráliából, Franciaország-
ból, Németországból és Szlovéniából érkezett hét szakértő. Az 
ügynökség munkatársai megvizsgálták a magyar szabályozást, a 
különböző előírásokat és útmutatókat, továbbá az OAH hatósá-
gi tevékenységét, beleértve az engedélyezéssel, ellenőrzéssel és 
szankcionálással kapcsolatos feladatok ellátását.

Emellett helyszíni ellenőrzést végeztek a többi között a Paksi Atom-
erőműnél, a budapesti kutatóreaktornál, a BME oktatóreaktoránál, a 
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál, valamint a püspökszilágyi 
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolónál.
A NAÜ delegációját vezető Stephen Ortiz a záróértekezleten ki-
emelte, hogy Magyarország csatlakozott minden fontos, fizikai vé-
delemhez kapcsolódó nemzetközi egyezményhez és szabályozás-
hoz, illetve jelentősen fejlesztette a nukleáris és radioaktív anya-
gok, valamint a kapcsolódó létesítmények fizikai védelmét az el-
múlt években. A szakértői delegáció megállapította, hogy a fel-
keresett intézményeknél is számottevő fejlesztéseket hajtottak és 
hajtanak végre.
Az elkészült jelentésben összesen kilenc ajánlást és 57 javaslatot 
tettek a szakértők. Kiemeltek 12, hazánkban jól bevált gyakorla-
tot is, amelyek nemzetközi szinten is hasznosíthatók. Ezek közé 

tartoznak az OAH által kiadott, a fizikai védelemhez kapcsoló-
dó útmutatók, valamint a nukleáris és radioaktív anyagok nyil-
vántartására bevezetett rendszer. A delegáció tagjai felhívták a fi-
gyelmet a rendőrség és az OAH példaszerű együttműködésére is.

- Az Országos Atomenergia Hivatal és az intézmények törekedni 
fognak arra, hogy hasznosítsák a NAÜ felülvizsgálatának ered-
ményeit, ajánlásait és javaslatait. Ennek érdekében akcióterv ké-
szül majd, illetve a hivatal javasolja, hogy három év múlva tart-
son utóvizsgálatot a nemzetközi ügynökség – jelentette be Hor-
váth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese.

Magyarország megerősítette a nukleáris anyagok védelmét
A NAÜ delegációja elismerően nyilatkozott rólunk
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A nemzetközi küldöttség elégedett volt a hazánkban látottakkal
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Sellafieldi útjuk során sok megbeszélésen vettek részt a polgármesterek Cserkúton színvonalas előadások kísérték a falunapot

Bükkösdön népszerű volt a lovas fogat Hetvehelyen már otthon érzik magukat a megyei polgárőrök

A cserdi asszonyok kitettek magukért a Búza téri piacon Az NyMTIT sátra Helesfán is jó szolgálatot tett

NyMTIT 2013
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„Eddig 171 hordó kis és közepes aktivitá-
sú hulladékot helyeztünk el a tavaly de-
cemberben átadott földalatti kamrákban 
Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tárolóban. Év végig 1200 hordó le-
szállítását tervezzük a felszíni tárolóból, 
és két új kamra kialakítása is elkezdőd-
het – jelentette be Dr. Kereki Ferenc jú-
nius 7-én, a Baranya megyei Fekeden 
megrendezett XIII. TETT-re Kész Na-
pon.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 
ügyvezető igazgatója az ismeretterjesztő 
napot megnyitó sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy a Paksi Atomerőműből az ütem-
terv szerint érkeznek a kis és közepes akti-
vitású hulladékot tartalmazó hordók, idén 
hozzávetőleg ezer darab.
- Kollégáim közben kidolgoztak egy ha-
tékonyabb hulladék-elhelyezési módszert 
- tette hozzá - és ehhez más kamrakiala-
kítást, valamint más hulladékcsomagolási 
megoldást kell alkalmazni.

A kamrák körülbelül tíz százalékkal lesz-
nek nagyobbak a már meglévőknél, a hul-
ladékkal telt hordók más konténerbe kerül-
nek, így 19-ről 50 százalék fölé emelkedik 
a térkihasználás aránya. Eközben pedig a 
tárolók építési költsége 19 milliárd forint-
tal csökken.
Dr. Kereki Ferenc beszámolt arról is, hogy 
a kamrákhoz megkapták a szükséges en-
gedélyeket és ha a közbeszerzés zökkenő-
mentes lesz, október közepén elkezdődik a 
föld alatti munka. Így két év alatt két kam-
ra készülhet el.

A TETT-re Kész Nap – hasonlóan a nyu-
gat-mecseki Tájoló Naphoz – arra szolgál, 
hogy a lakosság egy ismeretterjesztő fórum 
keretében kapjon összefoglaló tájékoztatást 

a térségben folyó munkáról. Az idei rendez-
vénynek Feked és Véménd, a Társadalmi 
Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) két 
tagja adott otthont. (A hagyományos gye-
rekprogram Véménden, a tudományos ta-
nácskozás Fekeden zajlott) 
A rendezvényt megelőző sajtótájékozta-
tón Darabos Józsefné, a TETT elnöke, 
Bátaapáti független polgármestere is részt 
vett. Többek között arról is beszélt, hogy 
a föld alatti  tároló tavalyi átadásával kije-
lenthető: Magyarország megoldotta a kis és 
közepes aktivitású hulladékok elhelyezését.

Tillmann Péter, Feked független polgár-
mestere a sajtó munkatársai előtt kiemel-
te: 1997-ben nehéz döntést hozott az akko-
ri képviselőtestület, amikor a tároló mellé 
állt. Azóta beigazolódott, hogy ez bölcs vá-
lasztás volt. Elősegítette a község fejlődé-

sét, a lakók pedig meggyőződtek róla, hogy 
nem kell tartani a tárolótól, hiszen bizton-
ságosan működteti felelősségteljes gazdá-
ja, az RHK.

A településvezetők emlékeztettek arra, az 
idén tartott közvélemény-kutatás is igazol-
ta, hogy nőtt az RHK Kft. és a TETT is-
mertsége, a tároló elfogadottsága. Ez az ér-
ték a térségben közel száz százalékos – húz-
ta alá Darabos Józsefné.

A TETT a kutatások és a beruházás ellen-
őrzésében, a lakosság hiteles tájékoztatásá-
ban, a kérdések közvetítésében vállalt sze-
repet. A TETT-re Kész Nap, ez az évenként 
megrendezett esemény pedig pontosan azt 
jelenti az itteni lakosságnak, mint a bodai 
Tájoló Nap az NyMTIT, a Nyugat-Mecsek-
ben élők számára.

Új kamrák kialakítása kezdődhet el Bátaapátiban

NyMTIT HÍREK
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Informá-
ciós és Területfejlesztési Önkormányza-
ti Társulás polgármestereiből álló küldött-
ség – az évi rendszeres szakmai út kereté-
ben – Angliába látogatott. A szakmai prog-
ramot az RHK Kft. munkatársai szervezték 
meg a társulással, valamint az angol nemzeti 
hulladékkezelő szervezet, az NDA (Nuclear 
Decommissioning Authority) illetékeseivel 
együttműködve.

Július 15-én a kővágószőlősi Tájékoztató 
Irodában tartott tanácskozást a Nyugat-Me-
cseki Társadalmi Információs és Területfej-
lesztési Önkormányzati Társulás. Az esemé-
nyen részt vett Honti Gabriella, az RHK Kft. 
megbízott kommunikációs vezetője. A napi-

rendi pontok között szerepelt az elmúlt időszak eseményeinek értékelése, a júniusi szak-
mai út tapasztalatainak megvitatása, valamint a X. Tájoló Nap programjának összeállítása.

A társulási ülésen elfogadták a Tájoló Nap programját is

Dr. Kereki Ferenc ezúttal Fekeden számolhatott be az RHK sikereiről
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Az előrehaladott radioaktívhulla-
dék-elhelyezési programmal ren-
delkező Az RHK Kft-hez hasonló, 
nukleárishulladék-kezeléssel fog-
lalkozó európai cégek 2009-ben 
alapították meg a „Geológiai El-
helyezés Megvalósításának Tech-
nológiai Platformja” (angol rövidí-
tése: IGD-TP) elnevezésű „szövet-
séget”. Céljuk, hogy 2025-ben mű-
ködjön a kontinensen az Európai 
Unió minél több országában üze-
meltetési engedéllyel rendelkező, 
a kiégett fűtőelemek befogadására 
alkalmas mélygeológiai tároló. 

Az IGD-TP alapítói 2010-ben kér-
ték fel az az előrehaladott radioak-
tívhulladék-elhelyezési program-
mal rendelkező RHK Kft-t, hogy 
csatlakozzon a szervezethez, még-
hozzá ne csak a közös projektek-
be kapcsolódjon be, hanem a tevé-
kenységet irányító Végrehajtó Bi-
zottság munkájába is. Azóta a ma-
gyar hulladékkezelő megbecsült 
taggá vált. 

Az IGD-TP munkájában nem csak 
az uniós tagországokban működő, 
radioaktív hulladék elhelyezésé-
vel közvetlenül foglalkozó nemzeti 
szervezetek vehetnek részt, hanem 
minden olyan intézmény, tudomá-
nyos műhely is, amely hozzá tud já-
rulni a kitűzött cél eléréséhez. En-
nek köszönhetően az IGD-TP-nek 
már több mint 105 tagja van, köz-
tük magyar résztvevőként, az RHK 
Kft-n kívül a Magyar Tudományos 
Akadémia KFKI Atomenergia Ku-
tatóintézete, valamint az Országos 
„Frédéric Joliot-Curie” Sugárbio-
lógiai és Sugáregészségügyi Kuta-
tó Intézet is.

Az IGD-TP Végrehajtó Bizottságá-
nak 11. ülésére 2013. június 19-én, 
Budapesten került sor, a vendéglá-
tó az RHK Kft. volt. A tanácsko-
zásra Svédországból, Finnország-
ból, Angliából, Hollandiából, Bel-
giumból, Németországból, Svájc-
ból, Csehországból, Franciaor-
szágból, Spanyolországból, Ma-
gyarországról, valamint az Euró-
pai Bizottság Kutatási és Innová-
ciós Igazgatóságától 17 szakember 
érkezett. A résztvevők meghall-
gatták – többek között – a jelenleg 
futó 18 kutatási program előrehala-
dási jelentését, és döntöttek az ok-
tóber végén, Prágában megrende-
zendő uniós „Tájékoztató Fórum” 
napirendi pontjairól is. A Tájékoz-
tató Fórumon mutatják be az adott 
évben elvégzett feladatokat az Eu-
rópai Unió civil szervezeteinek.

A Búza tér, mint a város keleti kapuja, 
mindig is fontos szerepet töltött be Pécs 
életében. A városrész neve már réges-
rég szorosan összefonódott a piaccal. Az 
EKF2010 program keretében új arculatot 
kapó tér nemrégiben hagyományos funk-
cióját is visszanyerte, hiszen a Pécs Hol-
ding Zrt. helyi termelők portékáját árusító 
piac szervezésébe fogott havi rendszeres-
séggel. A kezdeményezés célja, hogy a kör-
nyéken termelt áruk könnyen eljuthassanak 
a vásárlókhoz. Legutóbb, több más terme-
lő mellett, Cserdi önkormányzata mutatko-
zott be és hozta el finomabbnál finomabb 
terményeit. 
Bogdán László polgármester elmondta, 12 
féle terméket – többek közt paprikát, pa-
radicsomot, hagymát, szilvát, szőlőt – vit-
tek a piacra. Bogdán László fontosnak tar-
totta kiemelni, hogy a település által kínált 
árukat a Start munkaprogram keretében az 
önkormányzat földterületein termesztették. 
A portéka kiváló minősége több multina-
cionális vállalat figyelmét is felkeltette, el-
képzelhető, hogy hamarosan ezen üzletlán-
cok polcain is találkozhatunk Cserdiből ér-
kező termékekkel.

Hetedszerre ünnepelhettek együtt Bükkösd 
lakosai a Falu- és Lovasnapon, melyet idén 
június első szombatján tartottak. Színpadi 
előadások, a környék borospincéinek kivá-
lóságai és vidám gyerekprogramok várták 
az idelátogatókat.

- A Falunap közös ünnep nekünk, itt lakók-
nak. Megmutatja, hány nagyszerű barátunk 
és rég nem látott ismerősünk van valójában 
- nyitotta meg a rendezvényt Budai Zsolt pol-
gármester. - A szürke hétköznapokban csak 
elmegyünk egymás mellett és nem is gondo-

lunk arra, hogy milyen jó is itt együtt élni Ba-
ranya szívében. A mai rendezvény folytatja a 
több éve útjára indított hagyományt, hiszen 
a Falunap nemcsak szórakoztatja az ideláto-
gatókat, hanem megmutatja az esemény kö-
zösségkovácsoló erejét is – e szavakkal zár-
ta mondandóját a polgármester. 

A kulturális programokkal, játszóházzal, 
vízifocival, arcfestéssel és lovaglással szí-
nesített napon a katasztrófavédelem mun-
katársai tűzoltási bemutatót is tartottak a 
bükkösdieknek.

Cserdi is bemutatkozott a pécsi termelői piaconBudapesten ülésezett
az IGD-TP

Nyárköszöntő Bükkösdön

A jövő generációjának
 felkészítése

Pécsett kelendőek voltak a cserdi termények

Bükkösdön a kicsik is főszerephez jutottak

A jövő generációjának 
 felkészítése
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Az ismeretlen mindig riasztó. Mélysötét 
éjfélen egy falevél rezzenése, egy árny 
meglebbenése is riadalmat kelthet, míg 
ragyogó napsütésben világosan látjuk, 
hogy nincs is itt veszély. 

Így vagyunk a nukleáris technikával is. 
Jól ismert tény, hogy az atomerőművek 
meg a radioaktívhulladék-tárolók közelében 
élő emberek döntő többségben elkötele-
zett hívei civilizációnk egyik lényeges 
fenntartójának, az atomenergiának. Ők 
ugyanis rendszeres felvilágosítást és kér-
déseikre válaszokat kapnak – a tudás 
jelenti számukra a napvilágot. Jó példa 
erre Paks vagy Bátaapáti és környékének 
lakossága. Emiatt is fontos, hogy a gye-
rekek minél előbb megismerkedjenek az 
atomenergetika alapjaival, a biztonságot 
garantáló lehetőségekkel. 

Remek ötletet talált ki erre az orosz 
nukleáris ipar óriásvállalata, a Roszatom 
vezető munkatársa. Ennek alapján 2009-
ben indította el a cég programját, hogy 
eloszlassa az atomenergetikával kapcso-
latos tévhiteket, miközben a gyerekek-
ifjú emberek között közösséget épít és 
tartalmas pihenést is nyújt számukra a 
nyári szünidőben. Ezt a projektet kez-
detben olyan gyerekeknek szánták, akik 
Oroszország központjától távol, zárt város-
okban (nukleáris és katonai létesítmények 
mellett) lakva nemigen utazgathatnak. 
Nekik teremtett lehetőséget arra, hogy 
eljussanak külföldre, megismerkedjenek 

más országok fiataljaival. És közben per-
sze ismereteket is szerezhettek. 
Örülök neki, hogy július utolsó nap-
ján végignézhettem Pakson egy remek 
musicalt, a Roszatom által támogatott 
„színtársulat” közreműködésével. A 11 
és 16 év közötti ifjú emberkék kilenc 
országból jöttek (érdemes felsorolni: Bang-
lades, Bulgária, Dél-Afrika, Észtország, 
Franciaország, Oroszország, Törökország, 
Ukrajna, és természetesen a vendéglátó 
Magyarország). A musicalt az ő ötleteik 
alapján írták meg – profi művészek. 

Az Atomkölykök fantasztikus, szinte profi 
előadást mutattak be. Bő másfél órán át 
énekeltek, táncoltak, olykor akrobatikus 
számokkal megtűzdelve előadásukat. „Mi” 
a címe. Igen, mi magunk, akik vidámak, 
életrevalók, versenyzésre készek vagyunk 
– állítja tanulságul a darab. Vagyis, mi 
vagyunk a főszereplői, mi, akik tudjuk: 
az atomenergiának rendkívül nagy a je-
lentősége abban, hogy életünk mozga-
tójában, mindennapjaink létfeltételében, 
a villamosenergia-ellátásban ne legyen 
hiány. Mi azt is tudjuk, hogy még a 
nagy balesetek is előre viszik a technikát, 
mert tanulságai nyomán – új megoldások 
révén – fokozódik a biztonság. 
 
Az immár ötéves program remekül tel-
jesedett ki éppen hazánkban. A siker 
alapja az is, hogy ezek a gyerekek és 
tinik napi 9-10 órás megfeszített mun-
kával, gyakorlással tanulták be a darabot 

A jövő generációjának
 felkészítése

Ve n d é g o l d a l

– kényszer nélkül, lelkesen, örömmel. 
Mindeközben minden bizonnyal életre 
szóló barátságok is szövődtek távoli or-
szágok „kölykei” között. Mindkét magyar 
előadás után (Paks előtt Keszthelyen volt 
a premier) tombolva ünneplő közönség 
köszöntötte az ifjú stábot, meg persze 
a felnőtt munkatársakat is. Bőven meg-
érdemelték. Nyilván épp ekkora lesz a 
sikerük a többi helyszínen is, mert az 
idei sorozat Prágában és még három 
orosz nagyvárosban folytatódik.
  
Büszkék lehetünk a nyolc magyar, több-
ségében paksi ifjú „színművészünkre”. 
Felkészítőjük, Cseke Klára énektanár – 
a Tini Tüsik gyermekkórus vezetője. A 
nemzetközi programban hazánkat képviselő 
gyerekek jórészt innen érkeztek.

Hazánkban értő és fogékony közönségre 
leltek a „Mi” musical bemutatói – nem 
véletlenül. A paksi atomerőmű és a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft, vagyis az RHK folyama-
tosan, következetes és türelmes munká-
val maga is hozzájárul ahhoz, hogy a 
magyar emberek igen magas százalékban 
fogadják el az atomenergiát. Az RHK 
például rendszeresen tart előadásokat, 
bemutatókat a diákoknak, szervez játé-
kos vetélkedőket az ifjú nemzedéknek. 

Így is kell, mert jól ismert: amit Katika, 
Jancsika megtanul, annak évek múlva 
Katalin, János nagy hasznát veszi.

„Mi” és mi

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, 
a Magyar Mérnök Akadémia tagja

Hazánkban az RHK Kft. szakemberei fo-
lyamatosan gondolnak a jövő generációjára, 
felkészítve őket a társadalmunk számára 
életfontosságú nukleáris energiatermelés 
megismerésére és befogadására. Íme, né-
hány példa:

A bodai térségben, ahol már évek óta foly-
tatnak megalapozó kutatómunkát a majdani 
nagy aktivitású tároló előkészítésére, minden 
májusban megrendezik a Niels Bohr kémia 
és fizika versenyt, 7. és 8. osztályos tanu-
lóknak. Népszerűek a fizikai kísérletek és 
a játékos szellemi vetélkedő is.

Szeptemberben a Tájoló Napot megelőző 
napon ügyességi (sport) és a radioaktív 

hulladékokkal kapcsolatos szellemi vetélke-
dőt rendeznek, ugyancsak 7. és 8. osztályos 
tanulóknak.

Bátaapáti térségében, ahol a már működő 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló talál-
ható, ugyancsak minden évben sport és 
szellemi vetélkedőt szerveznek, hasonló 
korú diákoknak. 

Az RHK Kft. szakemberei évente egyszer 
felkeresik a váci Boronkay György Gimnázi-
umot és a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumot, 
ahol rendhagyó fizika duplaóra keretében 
előadásokat tartanak a radioaktív hulla-
dékok kezeléséről, biztonságáról, a hazai 
tárolólétesítményekről.

A jövő generációjának 
 felkészítése



Falunapi forgatag Cserkúton
Cserkúton június végén tartották a már ha-
gyománnyá vált falunapot. Az önkormány-
zat szervezésében megvalósult eseményen 
Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, 
Kovács Győző, az NyMTIT elnöke, vala-
mint a környező települések képviselői is 
részt vettek. 

- Öröm látni ezt a példaértékű kezdeménye-
zést, hogy egy kistelepülés nem felejti el sa-
ját ünnepeit és évről-évre megrendezi azo-
kat” – emelte ki köszöntő beszédében Dr. 
Hoppál Péter. 

Augusztus 3-án 23. alkalommal tartot-
tak falunapot Helesfán. 

Gondos Gyula polgármester megnyi-
tó beszédében emlékeztetett arra, hogy 
22 évvel ezelőtt elhagyatott mezőgaz-
dasági-ipari terület volt a ma itt álló 
sportlétesítmények helyén, egyúttal ki-
emelte az önkormányzati pályázati for-
rások és támogatások jelentőségét a 
falu fejlődése szempontjából. Termé-
szetesen szólt az RHK Kft-től a Nuk-
leáris Pénzügyi Alapból érkező támo-
gatásokról is.
  
Az eseményen jelen voltak a Nyugat-
Mecseki Társadalmi Információs Tár-

Július utolsó szombatján harmadik alka-
lommal rendezték meg a Polgárőr napot 
Hetvehelyen. A rendezvényt Wágner Antal 
polgármester nyitotta meg, aki beszédében 
a polgárőrség szerepét méltatta. A település 
vezetője elmondta, a mai gazdasági helyzet-
ben nagy társadalmi összefogásra van szük-
ség az értékeink védelmére, ennek érdeké-
ben a legtöbbet a szabadidejüket feláldozó 
és önkéntes munkát végző polgárőrök tehet-
nek. Ünnepi köszöntőt mondott még Tóth 
Tibor, a Baranya Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnöke is, aki kiemelte, nagy öröm szá-
mára, hogy a Polgárőr napot évről évre ha-
gyományteremtő szándékkal rendezik meg 
Hetvehelyen. 
Az érdeklődők számos program közül vá-
laszthattak a nap során: a kisebbeket légvár 
és arcfestés, a nagyobbakat íjász- és off-road 
autó bemutató várta, a legszerencsésebbek 
pedig egy igazi rallyautóval „száguldhattak” 
keresztül Hetvehelyen. A közeli települések 
is közreműködtek az eseményen, a délután 
folyamán a környék kultúrcsoportjai mutat-
koztak be műsoraikkal a nagyközönség előtt.

sulás tagtelepüléseinek polgármesterei, 
valamint a meghívott társadalmi szerve-
zetek képviselői is. Az NyMTIT társulás 
elnöke, Kovács Győző köszöntőjében ki-
emelte, hogy Helesfa a szervezet tagja-
ként részt vesz a nagy aktivitású hulla-
dék elhelyezési projektben, így a társulás 
fő feladatának megvalósításában: a helyi 
lakosság pontos tájékoztatásában és érde-
keinek védelmében.  

A falunap minden korosztály számára 
tartogatott izgalmas programokat: a gyer-
mekeket légvár, lovagoltatás és arcfestés 
várta, a felnőttek borkóstoláson vehettek 
részt, emellett vidám színpadi produkci-
ók is szórakoztatták a közönséget.

Az eseményen megemlékeztek arról is, 
hogy a magyar állam több millió forint hi-
telt vállalt át a településtől. Ez alkalomból 
a honatya egy emléklapot adott át Jónás Jó-
zsef polgármesternek, amely az önkormány-
zat adósságának kiváltásáról szól.

A cserkúti falunap színes kulturális progra-
mot vonultatott fel: kórusének, a Szigetvári 
Végvári Vitézek Hagyományőrző Egyesü-
letének bemutatója, valamint a helyi és kör-
nyékbeli amatőr együttesek szórakoztatták 
a kilátogatókat.

Falunapi forgatag Cserkúton

Polgárőr nap Hetvehelyen

 Helesfa is ünnepelt

A falunapon az íjászatba is belekóstolhattak a vendégek

Helesfán sem lehetett panasz az időjárásra

Az off-road verseny idén is látványosra sikerült

Polgárőr nap Hetvehelyen
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