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Teljes nyilvánosság mellett indultak újra a kutatófúrások  

A bodai térségben a 90-es években kezdődtek a 

kutatások egy majdani nagy aktivitású radioak-

tív hulladéktároló helyszínének megkeresésére. 

A kutatások 2005-től lelassultak, idén azonban 

újult erővel megindultak. Ebből az alkalomból 

kérdeztük a két legilletékesebbet, az NYMTIT 

elnökét és az RHK Kft. ügyvezető igazgatóját. 

- Települési közösségünk nevében mondhatom, 

várakozással fogadtuk körzetünkben a nagy radio-

aktivitású hulladék elhelyezését célzó tároló előké-

szítését szolgáló kutatásokat - reagált  a vizsgálatok 

újraindulására Kovács Győző, Boda polgármestere, 

a társulás vezetője.  

Mint kifejtette, ez egyben 

azt is jelenti, hogy a válla-

lásnak megfelelően végez-

heti az NYMTIT társulás  a 

kutatásokkal kapcsolatos 

tájékoztatási tevékenységét. 

- Minden munkaművelet a 

teljes nyilvánosság előtt 

zajlik. Megalakult a társa-

dalmi ellenőrző csopor-

tunk, amelynek tagjai már 

el is készítették az első je-

lentésüket látogatásuk ta-

pasztalatairól. Társadalmi 

kontrolltevékenységünket 

megkönnyíti, hogy folya-

matos az együttműködé-

sünk a munkálatok felelő-

seivel. 

Dr. Kereki Ferenc, a Radi-

oaktív Hulladékokat Keze-

lő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) ügyvezető 

igazgatója a kutatások részleteiről tájékoztatott: 

- A jelenlegi munkálatok során a kijelölt 84 négy-

zetkilométeres területen a kőzet vizsgálatával ke-

ressük a legalkalmasabb helyet a tároló kialakításá-

ra. A munka nagyon fontos eleme, hogy minden 

olyan körülményt, feltételt megvizsgáljunk, ami 

esetleg kizárja a tároló létesítését. A jelenlegi fúrá-

sokkal a felszín alatt létrehozandó kutató laborató-

rium elhelyezésének lehetséges helyét is vizsgál-

juk. A mostani fúrások, majd később a laboratóriu-

mi vizsgálatok eredményei határozzák meg a kuta-

tás további irányait. Már a 300 métert is meghalad-

ták a fúrószárral. A munka eredményeit a minták 

alapján a szakemberek naponta értékelik. A kutatás 

elemei egymásra épülnek, a tevékenységet rugal-

masan igazítjuk minden új fejleményhez. A projekt 

forrása idén 1,4 milliárd forint, s ez, reményeink 

szerint, ebben az évben komoly előrelépést eredmé-

nyez majd. 

Nagykövetek jártak Bátaapátiban 2. o. 

Bodai sikerek a Niels Bohr versenyen 3. o. 

Bemutatkoznak a falvak polgármesterei 4.o. 

Polgármesteri látogatás a bodai fúrásnál 5. o. 

Cserkúton adták át a második Könyvtárbuszt 7.o. 

Elkészültek a települési Információs Pontok 8. o. 

A  T A R T A L O M B Ó L  

Fúrótorony Boda határában 



XI. évfolyam 2.szám                                                     NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP                                                                   2014. JÚNIUS 

2 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 

Kormányzó Tanácsának nagykövetei a Bátaapáti-

ban található kis és közepes aktivitású hulladéktá-

rolóban jártak. A vendégeket Kovács Pál, a Nem-

zeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős 

államtitkára és Csuday Balázs Magyarország Ál-

landó ENSZ Képviseletének rendkívüli és megha-

talmazott nagykövete is elkísérte. 

A nemzetközi delegációban ott voltak az atomener-

gia alkalmazásában nagy szerepet vállaló államok 

képviselői, többek között az Amerikai Egyesült Ál-

lamok, Oroszország, Japán és Franciaország bécsi 

ENSZ nagykövetei. 

A delegációt Nős Bálint, az RHK Kft. stratégiai és 

műszaki igazgatója és dr. Radó Krisztián, a Nemze-

ti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) sugár- és kör-

nyezetvédelmi üzemvezetője fogadta. 

A vendégek Nős Bálint előadásában részletes tájé-

koztatást kaptak a hazai radioaktív hulladék kezelé-

sének programjáról és a társaság által üzemeltetett 

létesítményekről. A prezentációt követően a tech-

nológiai épületet, valamint a már üzemelő tároló 

kamrát tekintették meg. 

A nagyköveti látogatást Kovács Pál államtitkár 

eredményesnek értékelte. Elmondta, hogy a NAÜ 

Kormányzó Tanácsának képviselői átfogó képet 

kaptak a magyar radioaktív hulladék-elhelyezés 

aktuális feladatairól és helyzetéről, meggyőződhet-

tek a műszaki és szakmai felkészültségről.  

Nagykövetek jártak Bátaapátiban 

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló működését vizsgálták  

Az NYMTIT kommunikációs 

programjaiban kiemelkedő szere-

pe van a lakossági tájékoztatás-

nak és a szakmai látogatásoknak. 

A Zsongorkő Baráti Kör szerve-

zésében, az NYMTIT támogatá-

sával Paksra látogattak a társulási 

települések iskolásai. 

A részvevő tanulók nagy várako-

zással tekintettek a paksi atom-

erőmű és a Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelő Kft. bemutató ter-

mének meglátogatására szerve-

zett tanulmányi kirándulás elé.  

Az atomerőmű látogatóközpont-

jának bejáratánál világhírű tudó-

saink – Wigner Jenő, Neumann 

János, Szilárd Leó, Teller Ede, 

Hevesy György, Kármán Tódor 

és Marx György szobrai között 

indulhattak a létesítménybe. A 

túravezető segítségével ismerhet-

ték meg a diákok 

az atomenergia 

mindennapi fel-

használását, kör-

nyezetre gyakorolt 

hatását. Egy nagy-

méretű akváriu-

mon keresztül 

megismerkedhet-

tek a Duna élővi-

lágával is. 

 Nagy sikert ara-

tott, de egyben komoly erőpróbát 

jelentett a gyerekeknek, amikor 

egy „energia kerékpár” segítségé-

vel villamos energiát kellett ter-

melniük. Valósághű üzemanyag 

kazetták jelképezték a reaktor 

aktív zónáját, melyben az urán-

pasztillákat helyezik el. A 

„bizalom képernyőjén” bárki 

megtudhatja, hogy az adott pilla-

natban mi történik az atomreakto-

rok csarnokában, a vezénylőte-

remben, a generá-

torok környékén. 

A Radioaktív Hul-

ladékokat Kezelő 

Kft. paksi látogató-

termében a nebu-

lók rövid tájékoz-

tatást kaptak a tár-

saság munkájáról 

és feladatairól. 

Megtudhatták, hogy az energia 

termelésekor Pakson keletkező 

kis és közepes aktivitású radioak-

tív hulladékot Bátaapátiban he-

lyezik el, az ott kialakított hulla-

déktárolóban, 240 méterrel a 

földfelszín alatt. Megismerked-

hettek a Nyugat-Mecsekben zajló 

kutatásokkal is. 

A kiállítás végén a megszerzett 

tudásukról kvíz-kérdések megvá-

laszolásával adhattak számot, a 

legügyesebbek ajándékot és okle-

velet is kaptak. 

Varga Géza, a Zsongorkő Baráti 

Kör elnöke összegzésképpen el-

mondta: a gyerekeknek nagyon 

tetszett a kiállítás, és tanulságos 

volt megismerniük a hazai nukle-

áris hulladékok kezelésének mód-

jait, annak az atomerőműnek a 

működését, amely hazánk ener-

giafogyasztásának 40-50 százalé-

kát fedezi.  

Paksra látogattak az NYMTIT iskolásai 
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Ilyen még nem volt a Niels Bohr 

vetélkedő tízéves történetében: 

egy csapat nemcsak az előző há-

rom évben, de immár negyedszer 

is megnyerte a versenyt. Az 

NYMTIT térségi tárulás települé-

seinek hagyományos programján 

a négyfős bodai csapat büszkén 

vihette el az idei megmérettetésen 

kiérdemelt serleget, valamint a 

három előző évért járó, és az 

ezúttal útjára induló vándorkupát 

is.  

A vetélkedést idén is közösen 

szervezte a Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelő Közhasznú Nonpro-

fit Kft. (RHK Kft.) és a Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs 

és Területfejlesztési Önkormány-

zati Társulás (NYMTIT).  

 A Hetvehelyen rendezett Niels 

Bohr versenyen idén is képvisel-

tette magát a társulás mind a ki-

lenc települése. A hetedik-

nyolcadik osztályos általános is-

kolások először fizika és kémia 

tantárgyból mérték össze tudásu-

kat, egyénenként és négyfős csa-

patokban is. Az ezt követő játé-

kos vetélkedő során azt mutatták 

meg, mennyit tudnak a radioaktív 

hulladékokról, az ezek kezelésé-

ért, elhelyezéséért felelős szerve-

zetről.   

 A lufiban elrejtett, nukleáris té-

mához kötődő szavakat gyorsan 

megfejtették a csapatok, és a leg-

többnek a kiégett üzemanyag ke-

zeléséről-tárolásáról szóló film-

hez kapcsolódó kérdések megvá-

laszolása sem jelentett gondot. A 

„Ki vagyok én?” című, 

találóskérdés-szerű feladat már 

nehezebb diónak bizonyult. Ez 

után következtek a pécsi Leőwey 

Klára Gimnázium diákjai, érde-

kes kísérletekkel. A helybeli gye-

rekek megtudhatták tőlük többek 

között azt, mi a közös a polipban 

és a rakétában: a szénsav-

patronnal felszerelt kisautóhoz 

fűzött magyarázatból kiderült, 

hogy a vízi állat is a rakétaelv 

alapján működik. Azt is láthatták, 

hogy két golyó közül az mozog 

lassabban egy fémcsőben, ame-

lyik mágneses. A kísérletek során 

szerzett tudásról végül számot 

adtak a csapatok, és a totó ered-

ménye is beszámított a teljesít-

ménybe. 

A vetélkedő végén, persze – mint 

azt Honti Gabriella, az RHK Kft. 

kommunikációs vezetője is el-

mondta – senki nem ment haza 

üres kézzel, és a fizika-kémia tan-

tárgy egyéni versenyzőit éppúgy 

sorra megtapsolták a jelenlévők, 

mint a csapatversenyek résztve-

vőit. 

-  Nagyon izgultam, amikor az 

egyéni versenyek eredményhirde-

tésénél a 3. helyezettet is be-

mondták – mesélte Filipovics 

Alex, a bodaiak egyik nyolcadik 

osztályos tagja, amikor győzel-

méről kérdeztük. - Eleinte úgy 

éreztem, hogy az osztálytársam 

jobb volt, szóval azt hittem, neki 

kell nyernie. Nagyon örülök, 

hogy a zsűri engem ítélt a leg-

jobbnak. Jó volt a csapatversenyt 

is megnyerni, de azt négyen 

együtt csináltuk. 

A csapatgyőzelemről szólva ne-

vetve, egymás szavába vágva ma-

gyarázták a többiekkel, Ferencz 

Boglárkával, Hunyadi Fannival 

és Bogdán Alex-szel: - Muszáj 

volt elsőnek lennünk, mert Ági 

néni, a tanárunk azt mondta, ne 

kerüljünk a szeme elé, ha nem 

nyerünk! 

Három kupa, egy csapat - bodai sikerek a Niels Bohr fizika-kémia vetélkedőn 

A győztes csapat a három kupával Tesztlap kitöltése 
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Bemutatkoznak a NYMTIT tagtelepüléseinek polgármesterei  

- Varga István (Bakonya):  

 Immár négy ízben is elnyertem a 

településen élők bizalmát, tizen-

hat éve vagyok a falu főállású 

polgármestere. 

- Mi volt a most záruló ciklus leg-

nagyobb előrelépése? 

- Kétségkívül a csapadékvíz elve-

zetésének megoldása. Ez a prob-

léma az elmúlt évtizedekben 

többször is visszatérő gondot 

okozott a helyben lakók számára, 

ezért tartom komoly előrelépés-

nek a falu egészét érintő fejlesz-

tést. 

- Miről szólnak a jövő tervei? 

- Tizenhat éve folyamatosan pró-

bálunk megoldást találni a telepü-

lés elszigeteltségére. Ha sikerülne 

kiépíteni Kővágótöttös felé az 

átkötő utat, az hat kilométer mí-

nuszt jelentene a közlekedésben, 

ráadásul a valamikori téeszút 

alapjain jó esélyünk van, hogy 

költséghatékonyan végrehajtsuk a 

fejlesztést. 

- Milyen előnyöket hoz a 

NYMTIT a bakonyaiak számára? 

- A közösségi kapcsolatok építé-

sén túl a legnagyobb előnyét én a 

közös pályázati lehetőségek kiak-

názásában látom. 

- Budai Zsolt (Bükkösd): 

Két ciklus, vagyis 2006 óta va-

gyok a falu főállású polgármeste-

re, és a terveim szerint a közelgő 

önkormányzati választáson ismét 

elindulok. 

- Mi hozta a legnagyobb fejlődést 

a falu életében az elmúlt időszak-

ban? 

- Egy nagy infrastrukturális fej-

lesztés, a település teljes egészét 

érintő szennyvízberuházás hozta 

a legnagyobb eredményt szá-

munkra. Az előző ciklus végén 

elnyert forrásból a most záruló 

periódusban maradéktalanul vég-

re tudtuk hajtani a munkát. En-

nek eredményeként a faluban 

már nem az árkokban, hanem 

zárt rendszerben folyik a szenny-

víz. Ez egészségesebb, emberibb 

körülményeket teremtett, ráadá-

sul úgy, hogy a szolgáltatás elér-

hető áron jut a polgárokhoz. 

- Készülnek hasonló nagy horde-

rejű projektre? 

- Tréfásan szólva ilyenből 10 

évente elég egy, de természetesen 

nyitottak vagyunk a pályázati 

lehetőségekre. Most a falu közös-

ségi tereinek megújításán mun-

kálkodunk, de látunk fantáziát a 

lovas és ökoturizmus fejlesztésé-

ben is. A NYMTIT forrásai fő-

ként munkánk kommunikációs 

részében segítenek, egyfajta 

anyagi biztonságot adnak. 

- Bogdán László (Cserdi): 

Azt hiszem az a legkevesebb, 

hogy természetesen elindulok a 

soron következő polgármester-

választáson is. Hiszen az elmúlt 

négy év nemcsak az én, hanem a 

falu életében is komoly változá-

sokat hozott. 2006 óta vagyok 

főállású polgármester, és folytatni 

szeretném. 

- Mit tart a legfontosabb válto-

zásnak? 

- Nagy öröm számomra, hogy az 

elmúlt időszak munkájával nem-

csak a településen élőknek, ha-

nem, talán túlzás nélkül mondha-

tom, az egész országnak sikerült 

adnom. Méghozzá humán értéke-

ket. Gondolok itt mindenekelőtt a 

bűnözés sikeres csökkentésére, 

valamint nem utolsó sorban arra, 

hogy 8 tonnányi élelmiszert jut-

tattunk el rászoruló családokhoz. 

- Hogyan folyatódik majd a mun-

ka, mik a tervei? 

- Természetesen a fiatalok bűn-

megelőzési programjának a foly-

tatása létfontosságú kérdés. Emel-

lett a legnagyobb kihívást a mun-

kahelyek teremtése jelenti. Terve-

ink egy 8 hektáros terület fólia- és 

üvegházakkal való betelepítéséről 

szólnak, ami 60-70 embernek ad-

hat majd munkát. Mindebben, 

közösségi kapcsolataink építésé-

ben, és jó hírünk vitelében segít minket az NYMTIT.  



XI. évfolyam 2.szám                                                     NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP                                                                   2014. JÚNIUS 

5 

Elfogadták a szakmai munkatervet 

Április 25-én a bodai polgármes-

teri hivatalban tartotta soron kö-

vetkező gyűlését a Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs 

és Területfejlesztési Önkormány-

zati Társulás. A megbeszélésen 

részt vettek a tagtelepülések pol-

gármesterei, valamint Papp Gizel-

la, a bodai önkormányzat jogi 

osztályvezetője. A polgármesterek 

a napirendi pontok tárgyalása so-

rán megvitatták és elfogadták a 

társulás 2013. évi költségvetési 

beszámolóját, elfogadták az idei 

esztendő szakmai munkatervét, 

valamint megvitatták a kommuni-

kációs tevékenységekhez kapcso-

lódó feladatok kivitelezési módja-

it, továbbá véglegesítették a júniu-

si szakmai út programját. Társulási ülés Bodán 

Uránbányászokkal találkoztak az RHK Kft. munkatársai  

A hagyományos Uránbányászok Emléknapját má-

jus 17-én, szombaton rendezték Kővágószőlősön. 

A programot az RHK Kft. társzervezőként támo-

gatta. A köszöntő és a bányászhimnusz után a közel 

300 résztvevőnek „Pillanatfelvétel” címmel elő-

adást tartott Nagy Zoltán, az RHK Kft. vezető geo-

lógusa, aki a radioaktív hulladékok kezelésének 

jelenlegi hazai helyzetéről szólt.  

Ezt követően a pécsi városüzemeltetés közhasznú 

szervezetének, a BIOKOM Nonprofit Kft-nek mun-

kájával, a modern kommunális hulladékkezeléssel 

ismerkedhettek a jelenlévők.  

A rendezvény meghívottainak később lehetősége 

nyílt arra is, hogy a térségben zajló bodai kutatásról 

tájékozódjanak az RHK Kft. kommunikációs mun-

katársaitól és a  kiadványokból.  

Uránbányász Emléknap 

Elindult a fúrás a bodai területen  

Boda mellett megkezdődött az első 

mélyfúrás a nagy aktivitású radioak-

tív hulladék elhelyezését célzó kuta-

tási program 2014. évi részeleme-

ként. A volt sertéstelep előtt lévő 

úton zajlanak a munkálatok, ahová 

április 25-én az NYMTIT tagtelepü-

lések polgármesterei is rövid látoga-

tást tettek. A fúrás vezetőjétől tájé-

koztatást kaptak a folyamatban lévő 

munkálatokról és a  további felada-

tokról.  A látogatás során megtekint-

hették az első fúrómintákat is.  

Szakmai tanulmányúton jártak június elején az NYMTIT polgármesterei és a Társadalmi Ellenőrző 

Bizottság tagjai. Az Észak-Olasz Caorsoba egy már nem működő, lebontásra ítélt atomerőművet, és a 

svájci Zwillag városában látogattak meg egy kis és közepes aktivitású tárolót. A tanulmányút tapaszta-

latairól következő számunkban számolunk be. 
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AZ NYMTIT TELEPÜLÉSEINEK  HÍREI 

 

 

 

 

Bakonya: 

A családsegítő szolgálat, a ki-

sebbségi önkormányzat, valamint 

az önkormányzat szervezésében 

kreatív foglalkozást tartottak a 

kultúrházban. 

A sportöltöző felújítása befejező-

dött, a tetőjavítás megtörtént, 

még a bádogozási munkák, illet-

ve a járdaszegély megépítése van 

hátra. 

A helytörténeti kiállításnak ott-

hont adó épület tetőfelújítása 

megtörtént, a külső festési mun-

kálatok is befejeződtek. 

Folyamatban van a játszótér 

szabványosítása. 

Május 31-én sportnap, bányász-

majális, gyereknap, és egyben 

falunap volt a településen. 

 

 

 

 

Boda: 

A település eladta a falugondnoki 

gépjárművet, mert egy kiírt pá-

lyázaton az önkormányzat új gép-

jármű  beszerzésére nyert támo-

gatást. Az új kocsi közbeszerzési 

eljárása folyamatban van, forga-

lomba helyezése júliusban várha-

tó. A falugondnoki teendők ellá-

tása addig az osztrák partnertele-

püléstől kapott Ford gépjárművel 

zajlik majd. 

A START munkaprogram kereté-

ben vállalt földek megmunkálása, 

a vetés elkészült, több mint 28 

hektár földön gazdálkodik ez év-

ben az önkormányzat. 

Megkezdődtek a bodai sportpálya 

felújítási munkálatai. A játéktér 

teljes mértékben megújul, gyepe-

sítik. A munkálatok során a pálya 

több mint 1,8 méter szintkülönb-

sége is megszűnik. A felújítást 

pályázati pénzből, illetve támoga-

tók felajánlásaiból fedezi a helyi 

sportegyesület. 

 

 

 

 

Bükkösd: 

Amint lapunk más helyén olvas-

ható, a Bükkösd Jövőjéért Alapít-

vány megkezdte az Integrált Kö-

zösségi Szolgáltató Tér beruhá-

zást. Ez várhatóan szeptember 

közepére készül el.  

Az önkormányzat pályázatot 

nyert a Környezetvédelmi Opera-

tív Program keretében. Az elnyert 

forrásból a szennyvíztelep áram-

ellátását oldják meg, napelemek 

segítségével. 

A közbeszerzési eljárások lebo-

nyolítása után az önkormányzat 

9.857.000 Ft értékben ásóboro-

nát, talajmarót, permetezőgépet, 

műtrágyaszórót, gyepboronát, 

vonólapot és egy 892-es MTZ 

traktort vásárolt, ezek elsősorban 

a START közmunkaprogram ke-

retében kellenek, de a téli idő-

szakban a hóeltakarítási munkák-

ban is dolgoznak majd. 

 

 

 

 

Cserdi: 

LEADER pályázati forrás fel-

használásával traktort és kiegé-

szítő eszközöket vásárolt az ön-

kormányzat, 11 millió Ft érték-

ben. 

Elindult a második bűnmegelőzé-

si program, melynek keretében a 

település lakói több felsőoktatási 

intézményben tesznek látogatást. 

Folynak a mezőgazdasági mun-

kák az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő fóliaházakban. A mező-

gazdasági területeken jelenleg 75 

fő vesz részt a programban. 

 

 

 

 

 

Cserkút: 

A rendezési tervnek megfelelően 

elkezdődtek a kivitelezési mun-

kálatok a településen, elsőként a 

templomkert és a polgármesteri 

hivatal parkolója újul meg.  

 

 

 

 

 

 

Helesfa: 

A tó feltöltése és a halasítása 

megtörtént, többször már nem 

engedik le a vizet. A beruházás 

már a jóléti tóra való átállás első 

fázisa.  

A templomfelújítás tervezési 

munkáihoz 1 millió Ft támogatást 

nyújt az önkormányzat, így 2015-

ben elindulhat a kivitelezési mun-

ka.  

Megkezdődött a település járdái-

nak második felújítási szakasza, a 

térkövezés. 

A Hetvehelyen tartott X. Niels 

Bohr Fizika- és Kémiaversenyen 

a község tanulói III. helyezést 

értek el. 
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Hetvehely: 

Az I. világháborús emlékmű állí-

tására pályázatot nyújtott be az 

önkormányzat. A településnek, 

valamint a hozzátartozó Kán és 

Okorvölgy községnek 51 elesett 

katonája volt,  az ő emléküknek 

kívánnak méltóan adózni. Nevüket 

az önkormányzat kutatta fel. 

Az ivóvízminőség-javító program-

ban megkezdődött a kútház és az 

oldómedence építése. Befejezték a 

rendszer mosatását, a tervezett 

ütemet a kivitelező tartani tudja. A 

féléves próbaidővel együtt az idei 

esztendő végére átadják a teljes 

rendszert.  

A START munkaprogramban je-

lenleg 47 fő részére biztosít mun-

kalehetőséget az önkormányzat. A 

mezőgazdasági projektben a pa-

lántás növények kihelyezték, a 

gyümölcsöst gondozzák.  

Folyamatos a munka a temetői 

fejlesztésnél is, melynek ütemezé-

se szintén határidőn belül befeje-

ződik.  

 

 

 

 

 

Kővágószőlős: 

A Buzás Andor Művelődési Ház-

ban kialakították az Információs 

Pontot, ahol a látogatók tájéko-

zódhatnak a térségben zajló kuta-

tási tevékenységről. 

A Buzás Andor Művelődési Ház 

udvarán megkezdődtek a szabad-

téri színpad kivitelezési munkála-

tai, ennek elkészültével befejező-

dik a művelődési ház felújítása. 

A Rákóczi utcában közel 300 m 

hosszúságban folynak a járda tér-

burkolattal kapcsolatos kivitelezé-

si munkálatai. 

 

 

Kővágótöttös: 

Pünkösd vasárnap kirándulni ment 

a falu. Akik jelentkeztek – 150 fő 

– 3 busszal keltek útra, a cél 

Veszprém, Tihany volt, a költsé-

geket az önkormányzat állta. 

Június 1-jétől 7 fő közmunkást 

alkalmaz az önkormányzat, remél-

hetőleg a későbbiekben is lesz le-

hetőség további közmunkások fel-

vételére. Az igényeket május 26-

ig kellett leadni. 

Június 7-én a Falu Fejlesztő Egye-

sület kirándulni vitte a település 

gyerekeit a malomvölgyi tóhoz. A 

program a gyereknaphoz kapcso-

lódott.  

Áprilistól már két busszal látja el Baranyában a 

könyvtári szolgáltatásokat a Csorba Győző Megyei

- Városi Könyvtár, így már ötvenhét, főként apró 

település juthat hozzá a tudásközpontban található 

egymillió dokumentumhoz és könyvhöz, ráadásul 

az internetet is igénybe tudják venni.  

Március 29-én Cserkúton ünnepélyes 

keretek között adták át a No2 elneve-

zésű mozgó könyvtárat. 

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a 

Csorba Győző Megyei-Városi 

Könyvtár igazgatója elmondta, az új 

könyvtárbusz (mely 130 millió fo-

rintba került) Baranyában a második, 

az országban pedig a harmadik ilyen 

célú jármű. A buszon 2000 dokumen-

tum található, ezek mellett négy, in-

ternettel rendelkező számítógép segí-

ti a kistelepülések lakosságát, hogy a 

tudásközpont milliós állományából is 

kölcsönözni tudjanak, vagy más cé-

lokra használják a világhálót.  

A mozgókönyvtár 28 települést 

szolgál ki (az első, 2010 vége óta szolgálatban lévő 

jármű 29 településen segíti az ott élőket), a megyei 

könyvtár pedig Baranya 282 helységében megkö-

zelítőleg 11 ezer embernek nyújt lehetőséget a kul-

turálódásra.  

Könyvtárbusz: Cserkúton adták át a megyében a másodikat 

Megérkezett a könyvtárbusz Cserkútra 

Lapunk előző számában Helesfa telepü-

lés hírei kétszer, egy ízben Kővágósző-

lős pozícióval  jelentek meg. A tévedé-

sért, illetve hibáért minden érintettől 

elnézést kérünk. (A szerk.)  
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Elkészültek az NYMTIT tagtelepülésein – a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, valamint a társulás között 

érvényben lévő támogatási szerződés szerint – 

az Információs Pontok. 

A társulás tagtelepülései igyekeztek a helyi polgá-

rok által leggyakrabban látogatott helyiségekben 

létrehozni az Információs Pontokat. 

A látogatók írott és elektronikus formában juthat-

nak hozzá a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Köz-

hasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.), valamint az 

NYMTIT tájékoztató tevékenységével kapcsolatos 

információkhoz.  

Bodán a látogatók az Információs parkban sétálva, 

kérésre, szakmai kísérettel, zöld környezetben te-

kinthetik meg a kutatással, tájékoztatással kapcsola-

tos információkat.  

Információs Pontokon tájékozódhatnak a települések lakói 

Boda - Információs Park 

 

 

 

 

 

TÁRSULÁSI LAP 

Kiadja az NYMTIT 

7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28. 

Felelős kiadó az NYMTIT elnöke 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Kaszás Endre 

Rónai Tibor 

Perjés Kriszta 

Nyomás: DUPLEX-ROTA 

Pécs, Északmegyer dülő 4. 

Cserkút Kővágószőlős Hetvehely 

Bakonya 

Bükkösd 

Helesfa 

Cserdi Kővágótöttös 


