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Tájoló Nap, tizenegyedszer
Szakmai fórum, közös programok, szüreti fesztivál

Szakmai tanácskozás a X. Tájoló Napon

Ha ősz, akkor Tájoló Nap. Idén tizenegyedik alkalommal,
szeptember 27-én rendezik meg Bodán ezt a sokszínű
eseményt, mely hagyományosan szüreti fesztivállal zárul.
Reggeltől késő estig érdekes programok várják az érdeklődőket, köztük a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, az
NYMTIT
tagtelepüléseiről
érkezőket.
Kovács Győző Boda polgármestere, az NYMTIT elnöke
az esemény kapcsán emlékeztetett: a társulás 1996-ban
alakult, azzal a céllal, hogy a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) munkáját
segítse a bodai, nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezését célzó kutatómunkájával kapcsolatosan.
A társulás olyan feladatokat vállat fel, mint a lakosság
objektív tájékoztatása, a kutatási program velük való
megismertetése, a munkálatok ellenőrzése, a tájvédelem
és a környezettudatos szempontok érvényesítése, valamint a tagtelepülések többcélú fejlesztésének elősegítése.
- Kezdetben hat település (Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös) tartozott az
NYMTIT-hez – mondta Kovács Győző -, majd 2003-ban,
a kutatási terület kiterjesztését követően három új község
– Bükkösd, Cserdi, Helesfa – csatlakozott. A kilenc tagtelepülés kezdettől támogatást kap az RHK Kft. közreműködésével a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból, ezért

szorosan együttműködik a kutatási tevékenységgel összefüggő tájékoztatásban, az ehhez szükséges eszközök biztosításában, a társadalmi kontroll erősítésében. Ez a támogatás teremtette meg a településfejlesztés lehetőségét
is.
A Tájoló Napról szólva az NYMTIT elnöke kijelentette:
– Az eseményt kiemelt fontosságúnak tartom, mert évente egyszer lehetőséget teremt arra, hogy hiteles szakmai
információk alapján, közvetlenül a kutatást végzőktől
kapjunk tájékoztatást a nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezését célzó projektről, illetve arról, hogy mi
történik a nagyvilágban ezen a területen. Épp ezért idén is
szívesen látunk mindenkit, különösen a tagtelepülésekről
idelátogató érdeklődőket.
A szakmai fórum komolyságát most is a szüreti fesztivál
színes forgataga oldja majd. Hagyományőrző és kulturális programok, közös főzés, tűzijáték és az elmaradhatatlan bál biztosítja a résztvevők szórakozását. Ugyanakkor
a hagyománynak megfelelően most is köszöntik a 18.
életévüket idén betöltőket, valamint a falu legidősebb
házaspárját.
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Az RHK Kft. új fióktelephelye: a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis

A vízkezelési tevékenység egyik kulcsfontosságú objektuma az urán mentesítést végző kővágószőlősi létesítmény

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő zett bányavizek, az uránmentesítés
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK nyomán kialakult zagytározók körKft.), amelyik a nagy aktivitású hulla- nyezetében az ivóvízbázis védelme
dék leendő tárolóját kutatva évtizedek
óta jelen van a térségben, idén még
egy fontos feladatot kapott a NyugatMecsekben: tavasztól az uránbányászat okozta környezeti károk helyreállítást is végzi.
Pécs közelében csaknem 40 évig folyt
uránbányászat és - ércfeldolgozás. Az
ipari tevékenység okozta környezeti
károk helyrehozatala a munkálatok
befejezését követően szinte azonnal
megindult. A feladatot a legutóbbi
években a MECSEK-ÖKO Nonprofit
Zrt. végezte, ám a cég a tulajdonos
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
döntése alapján 2014. április 22-i hatállyal beolvadt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft.-be. Így a volt mecseki
uránércbányászat és -ércfeldolgozás
által érintett területen az elvégzendő
hosszú távú környezeti kárelhárítási
munkák az RHK Kft. felelősségi körébe kerültek.
Visszatérni a természethez, megőrizni
a természetet – talán így foglalható
össze leginkább a fióktelephely munkája, ami az elszennyezett felszíni és
felszín alatti vizek tisztítását és a környezeti károkat szenvedett területek
helyreállítását jelenti.
A bányászat során uránnal elszennyeA rekultivált terület
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kiemelten
fontos.
Ugyanis
a
bányavízemelés és -tisztítás, illetve a
zagytározók karbantartása, majd felszámolása nélkül Pécs város és a környező települések vízmű-kútjai rövid
időn belül elszennyeződnének. A védekezés napi 24 órában szükséges.
A vízkezelési tevékenység két létesítményben zajlik: egyrészt Kővágószőlős község külterületén, az uránmentesítést végző Bányavízkezelő Üzemben, másrészt a pellérdi zagytározók
térségében lévő, szennyezett, magas
sótartalmú vizeket kezelő Kémiai
Vízkezelő Üzemben. A védekezés
folyamatos a veszélyeztetettség fennállásáig, így a rendszer 24 órás üzemeltetése még 30-40 évig szükséges.
Ugyancsak a telephely feladata több
mint 300 hektárnyi területen a
rekultivált uránérc-bányászati és felszíni uránércbányászati létesítmények
(zagytározók, meddőhányók, volt
üzemi területek) gondozása is.
A tájrendezett területek, létesítmények utógondozása és karbantartása
szintén elengedhetetlen.
Mindezen tevékenységet az RHK Kft.
új fióktelepeként létrejött Mecseki
Környezetvédelmi és Kutató Bázis 41
munkatársa végzi, akik különböző
speciális szakterületeken is képzettek,
nagy gyakorlattal rendelkeznek, és
szorosan együttműködnek az RHK
Kft. egyéb részlegeivel, osztályaival.
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Új kamrák épülnek Bátaapátiban
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak
2012-ben végleges tárolót kezdett működtetni az RHK
Kft. Bátaapátiban. Az első föld alatti kamrába azóta több
mint kétezer-hatszáz betonkonténerbe zárt hulladékos
hordót szállítottak le. A beruházás azonban nem zárult le,
hiszen további kamrák kialakítását kell elvégezni, hogy a
paksi atomerőmű üzemideje alatt keletkező összes hulladékot el lehessen helyezni. Most két új kamra bányászati
munkáit kell elvégezni.
Május első felében az előkészítő munkák zajlottak, melyek során egy új föld alatti trafót telepítettek. Ezt követően robbanásálló ajtós falazat épült a 3. tároló kamrától
12 m távolságra. Ez biztosítja majd, hogy az ún. ellenőrzött zónába telepített mérőműszerek ne károsodhassanak
a robbantások léglökései következtében. Ahogy a falazat
elkészült, kísérleti robbantásokkal tesztelte a kivitelező,
hogy megfelelő védelmet nyújt-e, illetve finomították a
robbantási technológiát. Meghatározták a robbanó töltetek megfelelő nagyságát.
Miután ezek a munkálatok befejeződtek, és a robbanásálló ajtós falazat tesztjei is pozitívnak bizonyultak, május
végén megindultak a vágathajtási munkálatok, melyek
azóta tervszerűen folynak. A korszerű, a legmodernebb
technológiát jelentő géppark nagyban hozzájárul ahhoz,

Az első kamra fele már megtelt

hogy a beruházás a mai kor követelményeinek megfelelően, szakszerűen készüljön el. És az sem utolsó, hogy ezek
a monstrumok már-már esztétikai élményt nyújtanak a
munkagépek szerelmeseinek.

Tájékoztatnak a kutatások eredményeiről
Újra elérkezett a mérlegkészítés ideje
a polgármesterek – és az információs
társulás - számára.
Szeptember 2-án a Cserdiben,
a Közösségi Házban tartotta cikluszáró, az önkormányzati választások
előtti utolsó ülését a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Területfejlesztési Társulás.
Az eseményen részt vett dr. Kereki
Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) ügyvezető igazgatója,
Honti Gabriella, az RHK Kft. kom-

munikációs vezetője, Lovas Szilvia
az RHK Kft. tájékoztatási munkatársa, Hideg József a MECSEKÉRC Zrt.
munkatársa, Bánki András a Noguchi
& Peters Kft. munkatársa, valamint a
tagtelepülések polgármesterei és az
Ellenőrző Bizottság tagjai.
Kovács Győző, az NYMTIT elnöke
beszámolt a jelenlévő polgármestereknek az elmúlt időszakban elvégzett feladatokról, megköszönte a települések vezetőinek az eddig végzett
munkát, és sok sikert kívánt nekik a
választáson a megmérettetéshez.
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Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója hozzászólásában
vázolta a bodai I-es fúráson elvégzett
munkákat, és kitért a hamarosan kezdődő Boda–Bakonya közötti, II-es
számú kutatófúrásra is. Külön kiemelte, hogy a Tájoló Napon tartandó
előadásában részletesen beszámol
majd a munkálatokról.
Kovács Győző a XI. Tájoló Nap előkészületeiről szólva elmondta: megtörténtek az egyeztetések a tudományos tanácskozás előadóival és a társrendező RHK Kft.-vel.
Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kommunikációs
önálló osztályának a vezetője elismerő szavakkal szólt a társulás kommunikációs tevékenységéről, külön kiemelte a Nyugat-Mecseki Tájkép és a
Video Hírlevél szerkesztőinek munkáját.
A társulási ülésen került sor arra is,
hogy a nyugdíjba vonuló Lezsákné
Csima Mária megüresedett helyére az
Ellenőrző Bizottságba új tagot válaszszanak a polgármesterek. Az új EBtag
dr.
Jocskov
Annamária
kővágószőlősi körjegyző lett.
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Bemutatkoznak a NYMTIT tagtelepüléseinek polgármesterei
Kovács Győző (Boda):

- Személyes örömmel tölt el, hogy a
településen élők bizalmából 24 éve,
vagyis a rendszerváltás óta tölthetem
be a polgármesteri posztot Bodán.
Köszönöm ezt a bizalmat, és élve
vele a jövőben is szeretnék rászolgálni.
– Hogyan értékeli az elmúlt időszakot, különös tekintettel az utolsó négy
évre?
– A falu teljes átváltozáson ment keresztül az elmúlt két évtizedben. Teljes infrastruktúra – víz, gáz, szennyvíz, internethálózat – szolgálja az itt
élőket, belterületi utak, megszépült
temető, sportpálya, horgásztó működik fejlesztéseink nyomán. A falu
vagyona húsz év alatt 19,3-ról 490
millióra növekedett. Sokat jelent szá-

Lévai Sándor (Kővágótöttös):
– Négy cikluson át irányítottam a falu
életét, előtte négy évig képviselőként
igyekeztem szolgálni az itt élő embereket. Most viszont úgy döntöttem,
hogy befejezem, nem indulok az őszi
választáson.
– Akkor most eljöhet ön számára a
mérlegkészítés ideje.
– Sok eredményt értünk el, sok száz
emléket őrizhetünk közösen. Szívesen idézem föl az 1998-2010 közötti
esztendőket, mert azok egyértelműen
a gyarapodás évei voltak. Akkor valósult meg legnagyobb fejlesztésünk,
a szennyvízberuházás, de akkorra
datálódik a közösségi házunk építé-

se, az iskola és a kultúrház felújítása,
útjaink rendbetétele. Az utóbbi négy
év legfontosabb eredményének szociális értékeink, lakóink életét segítő
juttatások – idősek, fiatalok támogatása, beiskolázási és szociális segélyek – megőrzését tartom. És azt,
hogy az elmúlt 16 évben hitel nélkül
gazdálkodtunk.
– Mit tett mindehhez a NYMTIT?
– A kutatás nyílt felügyelete, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatás mellett két
dolog miatt tartom nagyon nagyra a
társulás létezését. Egyrészt a plusz
anyagi források miatt, másrészt, mert
nagyon jó közösséget formál a kilenc
településből.
Sándor Tibor (Kővágószőlős):
– Önkormányzati munkámat 1990ben képviselőként kezdtem, majd két
év múltán 10 esztendeig alpolgármesterként tevékenykedtem. A ranglétrát
végigjárva 2002 óta vagyok polgármester, folytatnám is a munkámat.
– Mit tart az elmúlt négy esztendő
legnagyobb eredményeinek?
– A most záruló ciklusban összességében 140 millió forint értékű fejlesztést hajtottunk végre. Ebből kiemelkedik a Búzás Andor Művelődési Ház
átépítésére és felújítására indított
programunk, amihez 51 milliós támogatást is nyertünk. A 30 milliós saját
erő biztosításával alakítottuk ki a modern nevén IKSZT-ként emlegetett
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momra, hogy a falu közösségi élete
újra aktív, egyesületek, közalapítvány, ifjúsági klub nyújt teret ennek.
Osztrák, erdélyi és finn testvértelepülési kapcsolataink nyomán a
sok élményen túl tűzoltóautóval, filagóriával, szauna házzal gyarapodott
falunk. Szociális szövetkezetünk pedig közvetlen munkalehetőségeket
fog teremteni az itt élők számára.
– Hogyan értékeli a NYMTIT működését?
– A társulás települései a kutatási
programban való részvétel nélkül beruházásaik nagy részét nem tudták
volna megvalósítani. Gazdasági vetületén túl nagyon fontosnak tartom a
nyitott kommunikációs tevékenységet.

közösségi központunkat. Húszmillió
forintot kaptunk az önkormányzati
adósságkonszolidációból kimaradva,
aminek jelentős részét a kultúrház
udvarának rendbetételére, egy főzőhely kiépítésére fordítottuk, amivel a
hagyományos családi rendezvények
megtartásához teremtettünk lehetőséget.
– Miként ítéli meg a NYMTIT működését a falu szempontjából?
– Településünk rendelkezik helyi
adóbevétellel, de az elmúlt 18 év alatt
az RHK támogatása nélkül nem lett
volna ilyen látványos a fejlődés Kővágószőlősön. A hiteles tájékoztatást
tartom még nagyon fontosnak.
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Méltó megemlékezés a kővágószőlősi Bányász Emlékműnél
Bányásznapi koszorúzási ünnepséget
tartottak
szeptember
6-án
a
Zsongorkő Baráti Kör szervezésében
Kővágószőlősön, a Bányászati Múzeum udvarán lévő emlékműnél.
A Zsongorkő Baráti Kör több mint
két évtizede tartja fontos feladatának
a bányász hagyományok ápolását is,
már csak amiatt is, mivel tagjai közül
sokan évtizedeken át itt találtak munkát, és ezzel együtt biztos megélhetést
maguknak, meg persze családjuk számára – erről is beszélt Varga Géza, a
baráti kör elnöke. – Kővágószőlős
neve mindörökre egybeforrt a bányászattal: itt üzemelt Magyarország
első, és azóta is egyetlen feltárt uránbányája. Az elmúlt majd 50 év során
a bányászat kitörölhetetlen nyomot,

- és talán sebet is - hagyott e gyönyörű tájban, de az itt élők mindennapi
életében és lelkében is.
Az Általános Művelődési Központ
tanulóinak verses–zenés irodalmi műsorát követően Berta József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. főmunkatársa, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Mecseki Szervezetének elnökhelyettese ünnepi beszédében rövid öszszefoglalót adott a hazai uránbányászat múltjáról, majd személyes tapasztalatai alapján emlékezett a bányásznapra.
Koszorút helyezett el az emlékműnél:
az önkormányzat képviseletében Varga Géza alpolgármester és Bátor József képviselő, a Zsongorkő Baráti
Kör nevében Kovács Sándor és Pereces András, a Magyar Urán Bányászati Zrt. részéről Sándor Tibor, Kővágószőlős polgármestere, és Benkovics István a MECSEKÉRC Zrt. nevében Szudy Béla és Csicsák József, a
Mecseki Uránbányászok Egyesülete
nevében Ulrick Károly és Boros Renáta, az Urán Dolgozók Nyugdíjas
Szakszervezete részéről Sára Elemér
és Szarvas László, az Uránipari Dolgozók szakszervezete nevében Mayer
László és Rofrits Miklós.

Tisztelet a bányászoknak - A megemlékezés virágai a szőlősi emlékműnél

A megyei polgárőr-találkozó Bodán
A bodai szabadidőpark adott otthont a 13. Baranya Megyei Polgárőr-találkozónak, augusztus 23-án. Közel 500
résztvevő volt jelen a reggeli regisztrációnál, ahol
Bandicz Jenő, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek
Szövetségének gazdasági vezetője, Lajtman József, a
bodai Polgárőr Egyesület elnöke és Kovács Győző, Boda
polgármestere, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
A benevezett csapatok különféle versenyszámokban, többek között kispályás labdarúgásban, tájékozódási futásban, légpuska-lövészetben, szellemi totóban és főzésben
mérhették össze felkészültségüket. A bodai „Érted Együtt” Szociális Szövetkezet, mint rendező, első alkalommal vett részt az eseményen. A nap külön érdekessége a Spanyolországból érkezett szociális szövetkezet tagjainak részvétele volt.
A program iránt érdeklődőket a színpadon a résztvevő
csapatok által nevezett műkedvelő csoportok szórakoztatták, mindeközben a Bodai Kertbarátok Köre borkóstolóra
invitálta a jelenlévőket.

Közös asztalnál a találkozó résztvevői és fellépői
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Roma Skanzen épült Hetvehelyen
Egy helyi roma fiatalasszonytól jött az ötlet: szeretne
visszatérni a gyökerekhez. Az önkormányzat a kezdeményezés mellé állt, és ennek eredményeként tudjuk ma felavatni a létesítményt – mondta Wágner Antal Hetvehely
polgármestere a Roma Skanzen átadási ünnepségén.
A skanzen kunyhóinak az az érdekessége, hogy hagyományos módon készültek, sár, szalma és fahusángok, valamint vessző felhasználásával. A berendezésük is hagyományos módon történt. Igazából a turizmus célját is szolgálja a komplexum, mindazon túl, hogy hatalmas kulturális értéket képvisel, hiszen a romaság múltját igyekszik
bemutatni, hogy 50 évvel ezelőtt az erdő alján hogyan
éltek ezek az emberek.
A hagyományaink bemutatása és megőrzése a mi feladatunk – mondta Grunda Jánosné, a hetvehelyi roma önkormányzat vezetője ünnepi beszédében. – Ennek a bemutatóhelynek a létrehozása a roma önkormányzat működésének csúcspontja is.
A jövőt nem lehet úgy építeni, hogy nem ismerjük a múltunkat. A romaság több mint 600 éve él itt, Magyarországon – kezdte beszédét dr. Kosztics István, a pécsi Rácz
Aladár Művelődési Ház igazgatója. – Most büszkén állhatunk itt, hisz a történelem egy részét úgy ismerhetjük
meg, ahogy az a valóságban volt. Külön elismerés illeti
meg a település vezetőit, hogy a telepet nem az erdő szélére vitték, hanem a falu központjában építették meg,
hogy mindenki láthassa és megismerje a cigányok életét.
Az ünneplő roma közösség, és egyik legfiatalabb tagja

A határon át Zöldúton Bakonyáig
A horvátországi Eszékről induló több
mint száz kilométer hosszúságú Baranya Zöldút Baranya megyei végállomásához érkezett – ebből az alkalomból adták át augusztus 24-én a Bakonya Ökoturisztikai Bemutatóhelyet.
Dr. Gonda Tibor, a Gyeregyalog.hu
Közhasznú Egyesület projektmenedzsere beszédében összefoglalta a
Baranya Zöldút létrehozásának célját.
Kiemelte, hogy egy olyan útvonal

kialakítása volt a cél, amely lehetővé
teszi a magyar–horvát határ menti
Baranya és Baranja gyönyörű vidékének gyalogos, kerékpáros vagy akár
lóháton történő bejárását, a magyarországi Bakonyától, Kővágótöttösön,
Kővágószőlősön, Cserkúton keresztül
egészen a horvátországi Eszékig.
Varga István Bakonya polgármestere
köszöntő beszédében hangsúlyozta, a
helytörténeti kiállítás mellett egy

újabb látványossággal gyarapodott a
település, ahol megpihenhet az utas.
Egyszerre húsz vendégnek tudnak
kulturált, hálózsákos pihenőt biztosítani. A kiállítótérben a környék növény- és állatvilága láthatók.
Elkészült egy természetbarát interaktív játékszoba, az udvaron kemence
és szalonnasütő használható, a vendégek részére egy konyhát, valamint
szociális helyiséget is kialakítottak.

Térképen mutatták be a Zöld út vonalát - a Bakonyai végállomás új létesítménye - természetes zöld falatok az avató ünnepen
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Testvértársulás látogatása az NYMTIT-NÉL
BAF I. jelű kutatófúrás munkálatait. A bodai polgármesteri hivatalban Kovács Győző az NYMTIT elnöke és
Kelenfiné Barics Rita, az Ellenőrző Bizottság tagja fogadta a vendégeket. Kovács Győző polgármester röviden
ismertette Boda település történetét és az elmúlt közel
negyedévszázad elért sikereit, külön kitért az 1996 – ban
alakult NYMTIT szerepére a kutatásokkal kapcsolatban.
A kutatófúrás helyszínén
Földing Gábor a
MECSEKÉRC ZRT. projektvezetője tájékoztatta a részvevőket az elvégzendő munkákról és a BAF II –es fúrás
mintáinak segítségével megmutatta a kőzetet. Darabos
Józsefné a TETT elnöke összegzésképpen elmondta
„vegyes társaság” gyűlt össze, idősek és fiatalok is csatlakoztak az egynapos programhoz. Legtöbben azért szakítottak időt erre a kirándulásra, mert eddig nem volt lehetőségük közelebbről megismerkedni a nukleáris ipar folyamataival, és testközelből láthassanak földtani kutatófúrást. A TETT elnöke külön kiemelte, nagyon fontosnak
tartja a Társulások közötti személyes kommunikáció szerepét, valamint a Társulások területein zajló munkálatok
megismerését.

A látogatás résztvevői

Szeptember 13-án Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás és az Ellenőrző Bizottság vendége volt a
Bátaapáti székhelyű, hét települést tömörítő Társadalmi
Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) 30 fős küldöttsége, Darabos Józsefné a TETT elnöke, Bátaapáti polgármestere vezetésével. A Társulások közül ők voltak az
elsők, akik megtekintették Boda és Bakonya között zajló

Főzőverseny, jó zene, mulatság, tűzijáték
Szeptember 13-án tartotta Kővágószőlős a falunapot, a Búzás Andor Művelődési Ház és a sportpálya
területén, az önkormányzat és a Kővágószőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
Az eseményen részt vettek a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek polgármesterei és
képviselői.
Minden település életében fontos esemény, hogy legyen valamilyen kulturális rendezvény, hogy összekovácsolódjanak az emberek a település lakói. Az
idei különösen fontos, hiszen a település lakóinak

egy régi álma vált valóra: elkészült a Búzás Andor
Művelődési Ház teljes átépítése, a sportöltözők felújítása és egy külső fedett tér, ahol akár családi rendezvényeket is lehet tartani - így köszöntötte a megjelenteket Sándor Tibor polgármester.
Délután egymást váltották a színpadon a különféle
művészeti együttesek. A rendezők igyekeztek minden korosztály számára gondtalan és érdekes szórakozást biztosítani.
A szervezők halászlével és pörkölttel várták a jelenlévőket, aminek nagy sikere volt, hisz hosszú sorban
vártak az étel kiosztásására.

Nagy sikere volt a finom ételeknek

A programok nézőközönsége
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A Nyugat Mecseki Területfejlesztési Információs Társulás Településeinek hírei
Bakonya

Cserkút

Bakonyán befejeződött a játszótér szabványosítása. A gyermekek örömére biztonságos és szép új eszközöket helyeztek
ki, többek közt mászófalat, csúszdát, illetve padokat, szemeteseket is.
A településen augusztus 24-én ünnepélyes keretek között
adták át az ökoturisztikai látogatóközpontot.

Cserkúton befejeződött az Alkotmány utca átépítése, a kertészeti teendők pedig ősszel folytatódnak.
A kárelhárítási munkák a Bat-völgyi úton zajlanak, ahol az
esőzés okozta úthibákat kell kijavítani.
Helesfa

Boda
Bodán megkezdődött a Start munkaprogram keretén belül
elültetett hagyma, burgonya, csemege paprika és más termények betakarítása. A viszontagságos és rapszodikus időjárás
ellenére a termés jónak ígérkezik a településen. A dolgozók a
zöldségeket tisztítják, válogatják és zsákolják, a pirospaprikát felfűzik, szárítás és őrlés után pedig a piacra kerül a minőségi alapanyagból készült fűszer is.
Boda község önkormányzata is részt vesz a II. Kulturális
Közfoglalkoztatási programban, melynek keretében sikerült
egy főnek munkalehetőséget biztosítani szeptember 1-jétől.
A programban dolgozó munkatárs feladata többek között,
hogy segítse a helyi fiatalok összefogását, helyi programokat
szervezzen, ifjúsági klubot működtessen, és képzéseket koordináljon.

Helesfa megrendezte a hagyományos falunapot, a nagyszerű
programokra a környező falvakból és Szentlőrinc városából
is sokan érkeztek. A rendezvény egyben polgárőrnap is volt,
a polgármester megnyitó beszédében külön is kitért a közrendet őrző civilek méltatására. A helyi közösség emellett
aktív részese volt a Bodán megrendezett megyei polgárőrtalálkozónak is.
A település közmunkaprogramja folyamatos, augusztusban
újabb öt főt vettek fel ilyen keretek között, segítségükkel
mezőgazdasági út felújítása kezdődött.
Hetvehely

Hetvehelyen a roma bemutatóhelyet ünnepélyes keretek között avatták fel a megjelent népes érdeklődő közönség előtt.
A helyi temetőben egy sírkertet alakítottak ki, ahol 52 keresztet állítottak fel, emlékül az I. világháborúban elesett
Bükkösd
helyi hősöknek. Az emlékmű keresztjeit közfoglalkoztatottak
Hagyományaihoz híven a Bükkösdön fiókteleppel rendelke- készítették. Az önkormányzat emellett nyolc diákot vett fel
ző Lafarge Cement Magyarország Kft. idén is juttatott a tele- nyári munkára.
pülésnek 10 raklap cementet, a bánya pedig kavicsot. Az
önkormányzat az építőanyagok felhasználásával a kifejezetten balesetveszélyes járdarészeket újítja fel. A cementből a Kővágószőlős
bükkösdi temetőben új lépcső épül, amely a sírok elérését
könnyíti meg a szeretteikre emlékezők számára.
Új kiállítási anyaggal bővült a kővágószőlősi Helytörténeti
Múzeum, ezt az augusztus 20-i nemzeti ünnepen adták át.
Cserdi
Kővágótöttös
Cserdiben a Start munkaprogram keretein belül megtermelt
élelmiszerek betakarítási munkálatai folynak.
A Mária-út kővágótöttösi állomásának kivitelezési munkálatai a terveknek megfelelően elkezdődtek.

Bemutatkozik az NYMTIT
Ellenőrző Bizottságának (EB) új tagja
dr. Jocskov Annamária vagyok, 2002ben végeztem jogászként. 2002-től
Harkány Város Önkormányzatánál
helyezkedtem el pályakezdőként,
2003-tól a harkányi Városi Gyámhivatal vezetőjévé neveztek ki. 2006-tól
Matty község jegyzőjeként, majd
2007
tavaszától
VersendMáriakéménd községek körjegyzőjeként dolgoztam.
2014. márciusától lettem a Kővágószőlősi Hivatal aljegyzője, szeptember 1. napjától jegyzővé neveztek ki.
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