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Idén újra indultak a kutatófúrások
A fiatalokat is célozza a jövőben a hiteles tájékoztatás
Izgalmas
esztendőt
tudhat maga mögött a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzati Társulás.
Az év kiemelt fejleménye a kutatófúrások
újraindulása volt, de
2014. második fele
sem mondható eseKovács Győző az NYMTIT elnöke
ménytelennek. Az elmúlt év legjelentősebb történéseit kérésünkre Kovács
Győző, Boda polgármestere, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzati
Társulás vezetője eleveníti fel.
Természetesen idén is az első fontos momentum a tárulás életében a tájékoztatásról szóló támogatási szerződés
megkötése volt. A változás ezzel kapcsolatban az, hogy
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak – a támogatás
forrásának – kezelője 2014-től a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium lett. Idén is megtartottuk a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft-vel közösen szervezett, nagy sikerű Niels Bohr gyerekvetélkedőt.
De az igazi nagy esemény a térség számára az elnök szerint a bodai agyagkő fúrásos vizsgálatának újraindulása
volt. A lakosság régóta várta, hogy történjen valami a
nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését célzó
programban. A kutatás, melynek célja, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésének helyszínét megtalálják, új fázisába érkezett az esztendő közepén.
Kétségkívül ez a két kutatófúrás volt a legnagyobb jelentőségű dolog idén települési közösségünk, a társulás
életében. Mint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
illetékesétől megtudtuk, ez a munka várhatóan 2016-ig
tart majd.

Kovács Győző hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is a
környéken élők teljes körű tájékoztatása mellett zajlik
majd a kutatási tevékenység. A társadalmi kontrollt
megkönnyíti, hogy az idén megalakult a társadalmi ellenőrző bizottság, amelynek tagjai folyamatosan együttműködnek a munkálatok felelőseivel.
Ha az év további fontos eseményeit akarjuk számba
venni, meg kell említeni, hogy számos közösségi program színesítette a települési közösség életét. Ezek közül
kiemelkedik a Tájoló Nap, a közös Szüreti Fesztivállal,
amelyhez idén a Szeretlek Magyarország Program is
csatlakozott. Ezen a rendezvényen a helyi résztvevőkön
túl tapasztalataikat megosztó, illetve az itteni sajátosságokkal ismerkedő külföldi látogatókat is fogadhatott a
NYMTIT. Külön öröm számunkra, hogy az idei évben
valamennyi tagtelepülés új közösségi helyszínekkel, bemutatóterekkel, emlékezetes ünnepségekkel gyarapodott.
Ugyancsak fontos eseményeként beszélt a társulás elnöke az októberi önkormányzati választásokról.
A két új polgármester nem volt ismeretlen az NYMTIT
tagjai számára, hiszen ők már korábban is kapcsolódtak
bizonyos feladatok révén a társuláshoz, és a tájékoztató
munkánk töretlenül folytatódhat az ő közreműködésükkel.
A jövő év feladatairól, terveiről szólva Kovács Győző
folytatódó kutatásokkal kapcsolatos tájékoztatás tovább
erősítését tartja a legfontosabbnak.
A társulás vezetésemmel 1996 óta végzi ezt a munkát,
amiben mindig a hiteles szakmaiságot és az objektív
tájékoztatást tartjuk a legfontosabbnak. Ugyanakkor ez a
tevékenység folytonos fejlődést igényel. Most legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tudatosan és következetesen,
egyre erőteljesebben megcélozzuk a felnövekvő generációt, hiszen a most még iskolába járó fiatalok egyszer
felelős választópolgárok, netán döntéshozók,lesznek.
Minél több információval kell felvértezni őket, hogy ne
mások, hanem saját meggyőződésük szerint voksoljanak.
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Átmeneti szállás a kiégett fűtőelemeknek
Új modulok építése kezdődött az atomerőmű szomszédságában
kerítést is bővíteni kellett.
Bár most a meglévő húsz modul mellé újabb négy modul megépítése van soron, a területet a végső, 33 kamrás
teljes kiépítésű átmeneti tároló kiszolgálásához készítették elő.
A munkálatok megkezdése előtt ideiglenes védelmi kerítést és járőr utat kellett építeni, ezután, 2014 áprilisában,
a durva tereprendezést követően kerítésépítéssel indult a
munka. A tereprendezést egészen a szomszédos telken
húzódó, a Paksi Atomerőmű kezelésében lévő vasúti un.
„kitoló” vágány vonaláig el kellett végezni.
Ugyanakkor meg kellett oldani többek között a csapadékvíz-elvezető rendszer és a tűzoltáshoz szükséges csőrendszer bővítését, a járőrút növelését, a megfelelő világítást is.
Feszített ütemben, de határidőre, május 31-re elkészült a

Sátrat húztak, hogy folyamatosan dolgozhassanak

A paksi atomerőmű robusztus blokképületeihez mérve
szerényen húzódik meg annak szomszédságában a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója. A sárga színű, modulokból álló, 10 emelet magas épületegyüttes (a KKÁT)
az elhasznált fűtőelemek legkevesebb ötven éves átmeneti tárolására szolgál. Üzemeltetője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.(RHK Kft.),
melynek egyik kiemelt feladata, hogy a létesítményben
mindig elegendő hely legyen az ide átszállított, elhasznált üzemanyag számára. Most a legújabb tárolókamrák
építésének előkészítéseként befejeződött a talajcsere a
kijelölt területen.
A KKÁT jelenlegi 20 kamramoduljában több mint
nyolcezer darab kiégett fűtőelem van. A tároló rendszer
úgy épül fel, hogy a függőleges helyzetű, vastag falú,
hermetikusan zárt acélcsövekben egyenként helyezik el
az üzemanyagrudakat. Ezek vastag betonfalakkal körülvett kamrákba kerülnek. A tároló csövek között áramló

A talajcsere után rögtön elkezdték az új modul építését

kerítés az új nyomvonalon. A fizikai védelmi rendszer
bővítése során az újonnan megépült kerítésre kerültek fel
az érzékelő-térfigyelő eszközök. Újabb fontos dátum
volt 2014 szeptembere: ekkor helyezték üzembe az új
védelmi rendszert.
A talajcseréhez a mélyépítésben szokatlanul magas követelményeknek kellett megfelelniük a vállalkozóknak,
akik most is, mint 2010-ben, kiváló munkát végezve
teljesítették feladatukat. A talajstabilizáció keretében
összesen 28 ezer köbméter ellenőrzött összetételű
kiskunlacházi homokos kavicsot építettek be, amit Keller-féle mélyvibrációs tömörítési technológiával tömörítettek.
A durva tereprendezés során mintegy 27 ezer köbméter
anyagot kellett megmozgatni, mely részben a helyben
kitermelt, részben a paksi Mária-bányai anyagból tevődött össze. A megfelelő tömörség ellenőrzését követően
terítették az újabb 25 centiméteres talajréteget hagyományos hengerléssel. Így alakult ki a végleges terepszint.

A sátor alatt télen is tudnak dolgozni

levegő a természetes huzathatás révén gondoskodik a
megfelelő hűtésről.
A masszív, 10 méter magas betonépítményeket megfelelő szilárdságú alapra, kellő tömörségű és minőségű talajra lehet csak felépíteni, ezért talajcserére volt szükség.
Ugyanakkor, mivel a tároló modulok megnövelik a
KKÁT területét, a fizikai védelmi rendszert, vagyis a
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Mindenki másképp csinálja – egy kicsit
Regionális szeminárium a radioaktív hulladék elhelyezéséről
Közép-Európa szakembereinek regionális szemináriuma
zajlott október 20-tól 22-ig Budapesten, melynek témája
a radioaktív hulladék elhelyezése volt. A szlovén, szlo-

tudják vonni a közvéleményt is.
A szekciót az osztrák előadás zárta, amely az új hulladékmenedzsment-adatbázis kialakításának körülményeit mutatta be. Wolfgang Neckel elmondta,
céljuk, hogy modernizálják a hulladékkezelő létesítményeket, Ennek egy lépéseként nemrég megújították a tárolási és csomagolási megoldásokat Ausztria

vák, cseh, osztrák és magyar szakértők részvételével zajló tanácskozás célja az volt, hogy megosszák
egymással a hulladékkezelés lokális gyakorlatát.
Ugyan az alapelvek nemzetköziek, ám a napi rutin
mindenütt más és más. Ezért is fontos, hogy a magyar gyakorlat megint követendő példaként szerepelt.
A konferencia első napjának színhelye az RHK Kft.
bátaapáti telephelye, a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló volt. A létesítményről most is elismerően
nyilatkoztak a vendégek.
A résztvevő országok szakértőinek előadásai a következő napon kezdődtek. Az első témakör az egyes
nemzetek hulladéktárolási programjait és az e területen közelmúltban elért eredményeit taglalta. A
szlovén felszólalók a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladék kezeléséről, illetve a kis és közepes
aktivitású hulladék elhelyezéséről számoltak be. Az
előadók a Vrbina telephely kialakításával kapcsolatos 2009-2014 közötti mérföldköveket ismertették,
illetve bemutatták azt is, hogyan próbálják a tárolóval kapcsolatos elgondolásokat a sűrűn lakott, folyó
közeli helyszín adottságaival kombinálni. Az előadásokból kiderült, mivel az ország nukleáris programja kicsi, főként a regionális nukleáris megoldásokra koncentrálnak.
A szekció magyar előadója, Nős Bálint a nemzeti

Peter Salzer szlovákiai JAVYS szakértője

egyetlen radioaktív hulladékot kezelő telephelyén.
A szlovákiai JAVYS szakértője, Peter Salzer szerint az évente megrendezett regionális szeminárium
fontos fórum. „Nagyszerű, hogy közvetlenül, akár
informálisan is meg tudunk vitatni problémákat,
baráti és objektív módon. Jó látni, hogy szakértők új
generációja jelent meg ezen a tanácskozáson” –
mondta.
A konferencia további négy témát is tárgyalt. Az
RHK Kft. tapasztalatairól és gyakorlatáról a társadalmi kapcsolatok és a támogatás kérdéskörével
kapcsolatban Honti Gabriella, illetve és Dr. Molnár
Balázs beszélt. A biztonsági értékelések kapcsán
Baksay Attilát, a geológiai kutatások témájában Török Patrikot, míg a hulladékkezelési technológiák
részben Nényei Árpádot, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szakemberét hallhatták a regionális szeminárium résztvevői.

Nős Bálint a legújabb fejlesztéseket mutatja be

radioaktívhulladék-kezelési program legújabb fejlesztéseit mutatta be a résztvevőknek, és szó esett
az egyes hulladék-típusok hazai kezeléséről, a
püspökszilágyi és bátaapáti tároló működéséről, illetve a tervezett nagy aktivitású hulladékot tároló
kialakításának körülményeiről. Nős Bálint beszélt a
projekteket jellemző transzparenciáról, melynek
köszönhetően a tervezésbe és döntéshozatalba be

Honti Gabriella a konferencián
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A nyugat-mecseki kutatások fontos téma volt
Évértékelő tájékoztatót tartott az RHK Kft.
mecseki program újraindulásáról szólt. Mint elmondta, a
Boda környékén található agyagkő - kiváló vízzáró tulajdonsága miatt - alkalmas lehet arra, hogy néhány évtized
múlva befogadjon egy mélységi geológiai tárolót, amelyben a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek
biztonságosan elhelyezhetőek. Ebben az évben két kutatófúrást végeztek el a szakemberek, ezek 913 m és 474 m
mélyre hatoltak a kőzetbe. A még évekig tartó földtani
kutatás célja, hogy a bodai agyagkő kiterjedési területén
belül meghatározható legyen a további, részletes vizsgálatok helyszíne. Ide épülhet a későbbiekben a föld alatti
laboratórium, a föld alatti kutatások lebonyolítására.
A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóra térve,
amely kizárólag nem atomerőműből származó radioaktív
hulladékot fogad, arra emlékeztetett az ügyvezető, hogy a
püspökszilágyi, felszínközeli tároló befogadóképessége
több mint 5000 köbméter, ami a tervezett beruházások
nyomán hosszú ideig elegendő lesz. 2014-ben jelentős
fejlesztések történtek az RHFT-ben: korszerűsödött a
diszpécserközpont és befejeződött a laboratórium épületének átalakítása, ezen kívül biztonságnövelő beruházások is elkészültek.
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
felszín alatti létesítményében év végéig 3249 hordó
atomerőműből származó kis és közepes aktivitású hulladék került betonkonténerekben a végleges helyére. A már
meglévő két tárolótér mellett zajlik a 3-as és a 4-es kamra
kialakítása. Több éves fejlesztési program eredményeként az RHK Kft. 2014-ben engedélyt kapott egy olyan
új hulladék-elhelyezési rendszer bevezetésére, amely a
tárolókamrák kihasználtságát közel a duplájára növeli. A
világszínvonalú létesítményre továbbra is sokan kíváncsiak. A hazai látogatók mellett külföldről főleg szakemberek érkeznek tapasztalatcserére.

A folyamatos korszerűsítés teremti meg az elvárható
legnagyobb biztonságot és elegendő tárolóhely biztosítását a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. telephelyein. 2014-ben is ezt volt az
elvégzett munkák mozgatórugója.

Dr. Kereki Ferenc a sajtótájékoztatón

Már több mint 3200 hordót szállítottak betonkonténerekben végleges helyére Bátaapátiban az NRHT
föld alatti kamrájában. Csaknem 8080 kiégett fűtőelem
átmeneti tárolását végzi a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Pakson. Két kutatófúrást végeztek a szakemberek a
Nyugat-Mecsekben, a nagy aktivitású radioaktív hulladék
végleges tárolójának legvalószínűbb helyszínén. Minderről részletesen tájékoztatta az újságírókat az RHK Kft.
ügyvezető igazgatója, Dr. Kereki Ferenc december 10én. 2014 mérlegéhez hozzátartozik még egy fontos változás: a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását és végleges elhelyezését júliustól új biztonsági követelmények
szerint kell végezni.
„A radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakorlatát és az
RHK Kft. létesítményeiben folyó munkát a nemzetközi
szakmai közvélemény is elismeri. Ugyanakkor a folyamatos fejlesztések mellett a külföldi tapasztalatok hasznosítása is szükséges ahhoz, hogy a következő év és a
távolabbi jövő feladatait meg tudjuk oldani.” – húzta alá
beszámolójában a Társaság ügyvezető igazgatója. „2014ben mintegy 12 milliárd forintot fordítottunk létesítményeink üzemeltetésére, fejlesztésére, kutatásaink finanszírozására. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy tevékenységünkről még több információval szolgáljunk az érintett lakosság számára. Ehhez nagy segítséget
jelent a helyi társulások munkája is. Programjaink végrehajtásához a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap nyújt
fedezetet, amelynek legnagyobb befizetője a paksi atomerőmű.” – tette hozzá Dr. Kereki Ferenc, majd az RHK
Kft. tárolók biztonságának növelését célzó folyamatos
fejlesztéseiről is beszélt.
A telephelyeken folyó munka értékelésekor a nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezését célzó nyugat-

A sajtótájékoztató résztvevői
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lenleg 8077 kazetta található a meglévő 20 kamrában.
Az atomerőmű igényei szerint modulszerűen bővíthető
létesítményben 4 újabb kamra építését kezdték meg a
szakemberek az idén. Az előkészítő munka során először
talajcserét kellett végezni. Ugyanis a tervek szerint végül
36 kamrásra bővül a létesítmény, és az új modulok biztonsága szilárd alapok építését tette szükségessé.
Az új telephelyről is szó esett a tájékoztatón. 2014-ben
került az RHK Kft.-hez a Mecseki Környezetvédelmi és
Kutató Bázis (MKKB), amely Baranya megyében, Kővágószőlős közelében található. Tevékenységének középpontjában az uránipar okozta környezeti hatások végleges felszámolása áll. Ez a felszíni és felszín alatti vizek
tisztítását, valamint a bányászati területek helyreállítását
jelenti. Ebben az évben megkezdődött a bányavíz-kezelő
rendszer korszerűsítése, kapacitásának bővítése.
Végezetül az RHK Kft. vezetője részletesen beszélt
arról, hogy a Társaság számára igen fontosak a lakossági
kapcsolatok, a telephelyek környezetében lakó polgárok
folyamatos tájékoztatása. Azt is kiemelte, hogy az RHK
Kft. tevékenységének és kutatási programjának társadalmi elfogadottsága igen magas, ami annak köszönhető,
hogy a Társaság minden érintett területen rendszeres, élő
kapcsolatot ápol a helyi önkormányzatok részvételével
alapított térségi társulásokkal, illetve azok lakossági ellenőrző csoportjaival.

Az új kamra építési munkálatai

A paksi atomerőműben elhasznált fűtőelemeknek az
atomerőmű szomszédságában található Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója nyújt biztonságos elhelyezést. Itt je-

Alakuló ülés választás után
Titkos szavazás és bizalom az eddigi elnöknek
Az önkormányzati vá- zással Kovács Győzőt,
lasztások után tartotta Boda
polgármesterét
november 10-én a bodai választották
az
polgármesteri hivatalban NYMTIT elnökének,
alakuló ülését a Nyugat- Sándor Tibort, KőváMecseki
Társadalmi gószőlős polgármesterInformációs Területfej- ét pedig elnökhelyetteslesztési és Önkormány- nek.
zati Társulás. Az ünnepi A napirendi pontok
eseményen
megjelent tárgyalása során a tárHonti Gabriella, a Radi- sulás tagjai áttekintetoaktív
Hulladékokat ték az elmúlt ülés óta
Kezelő Nonprofit Kft. történt
eseményeket,
önálló kommunikációs majd Kovács Győző
Kovács Győző NYMTIT elnök
osztályvezetője, Lovas elnök összegezte az Sándor Tibor NYMTIT elnökhelyettes
Szilvia, RHK Kft. tájékoztatási munkatársa, Décsi Ágnes, idei évben elvégzett feladatokat és a hátralévő időszak
a Noguchi & Peters Kft. vezető munkatársa, valamint teendőit. A társulás tagjai felhatalmazták az NYMTIT
Hideg József, a MECSEKÉRC Zrt. vállalati kapcsolatok elnökét a szükséges lépések megtételére.
menedzsere.
Honti Gabriella, a RaPapp Gizella, a bodai
dioaktív Hulladékokat
önkormányzat
jogi
Kezelő Nonprofit Kft.
osztályvezetője ismerönálló kommunikációs
tette a települések váosztályának vezetője
lasztási eredményeit,
hozzászólásában
a
majd sor került az
tájékoztatási
kiadNYMTIT elnökének
ványok minőségi javumegválasztására.
A
lását emelte ki, és röjelölő bizottság ajánláviden vázolta a jövő
sa alapján a polgárévi
kommunikációs
Az ülés résztvevői
mesterek titkos szavafeladatokat.
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Elköszöntek, de nem búcsúznak
Jónás József és Lévai Sándor nem indult a polgármester választáson
Az őszi önkormányzati választásokat
követően két polgármestertől is elköszönt a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési és
Önkormányzati Társulás. Jónás József és Lévai Sándor saját elhatározásból döntött úgy, hogy nem indul
újra polgármester-jelöltként.
Jónás József (Cserkút):
– A rendszerváltás óta,
gyakorlatilag 24 éven
át töltöttem be a polgármesteri funkciót a
faluban. Öröm volt
látni, hogy ebben a
majd' két és fél évtiJónás József
zedben hogyan gyarapodott a település, és a benne élő
emberek egyaránt.
– Ez az időszak számos fejlesztést
hozott. Mit emelne ki szívesen?
– Valóban így van, ezért nem is szívesen különböztetném meg ezeket,
hiszen mind személyes szívügyem is
volt. Ha mégis választanom kell,
akkor a falubeliek életminőségét
javító nagyberuházásokat mondanám: a bekötőút fejlesztését, az ivóvíz és a hozzá kapcsolódó csatorna

beruházást.
– Hogyan értékeli a NYMTIT-tel
való kapcsolatát?
– Remek viszonyt építettünk ki a
társulás települési közösségével és
az RHK Kft.-vel is, ami a tájékoztatáson kívül közösségi rendezvényekben, kezdeményezéseink támogatásában is megmutatkozott. Remélem,
hogy az utódok is hasonló szemléletben folytatják a munkát.
– Mihez kezd most a rengeteg szabadidejével?
– Nem is lesz abból olyan sok, hiszen terveim vannak, olyanok, amiket eddig nem tudtam megvalósítani.
Hogy csak egyet mondjak: több gondot fordíthatok házunk és a 800
négyszögöles kertünk gondozására.
Lévai Sándor (Kővágótöttös): – Kicsit
vegyes érzésekkel búcsúzom a polgármesteri munkától, amit 16 éven
át végeztem a település élén. Elsősorban azért, mert remek csapattal
dolgozhattam együtt, aminek személyi összetétele gyakorlatilag alig változott a több mint másfél évtized
alatt. Ugyanakkor megnyugtat, hogy
Vizslár Irén személyében olyan utó-

dom lesz, aki a testület tagjaként már
betekinthetett az önkormányzat
munkájába, hasznos tapasztalatokra
tehetett szert.
– Van kedvence a polgármestersége
idején elvégzett beruházások között?
– Egytől egyig az,
mert mind a faluban
élőket szolgálta. Kiemelkedett ugyanakkor
közülük
a
szennyvízberuházás,
az iskola felújítása, a
közösségi ház fej- Lévai Sándor
lesztése, vagy akár a sportpálya modernizálása.
– Segített ebben az NYMTIT?
– Természetesen, de a társulásnak
nemcsak a fejlesztési források elérésében volt meghatározó szerepe,
hanem a pontos és hiteles tájékoztatásban, illetve a falvakban megindult
közösségformálásban is.
– Hogy éli ezentúl mindennapjait?
– Korábbi munkahelyemen nyugdíjasként is fogok dolgozni, de öt unokám is ad elfoglaltságot. Szóval egészen biztosan nem fogok unatkozni.

Új autók szolgálják a falu lakóit Bükkösdön
a járművet az önkormányzati feladatok ellátása során is
lehet használni.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán
a Bükkösdi Polgárőr Egyesület is nyert egy Volkswagen
Golf típusú személygépkocsit, 4,5 millió forint értékben.
A támogatás összege ebben az esetben is 100 százalékos
volt, tehát az egyesület önköltség nélkül vehette birtokba
az autót. Az új autót Hajdú József, egyesületi elnök vette
át. Nemsokára megérkezik – a szintén pályázati forrásból beszerzett – falubusz is.

Györe Valéria átveszi az alapítvány autóját

Egy Volkswagen Tiguan típusú személygépkocsit nyert
a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán. A 6,5 millió forint
értékű autót Györe Valéria, az alapítvány kuratóriumának elnöke vette át. A pályázati támogatás 100 százalékos volt, tehát a pályázati összeg teljes mértékben fedezte a vételárat.
A tervek szerint Bükkösd önkormányzata és az Alapítvány külön megállapodást köt, amelynek értelmében ezt

Hajdú József az új autóval
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Borbála napi megemlékezések
Szent Borbála a bányászok védőszentje - A hagyományok szerint Borbála napja (december 4.)
az igazi Bányásznap.
szati Múzeum udvarán
annál az emléktáblánál
találkoztak, amelyen az
uránkitermelés
során
életét vesztett több mint
hetven bányász neve
van feltüntetve. Az eseményen részt vett Dr.
Kereki Ferenc a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Kővágószőlős önkormányzata
Dr. Kereki Ferenc az RHK Kft. ügyvezető igazgatója
nevében pedig Sándor
a koszorúzáson
Tibor polgármester.
Az emlékezés sem maradt el, a volt A Kővágószőlősi Általános Iskola
uránosok Kővágószőlősön a Bányá- Bányamanó csapatának ünnepi mű-

sorát követően Berta Zsolt nyugalmazott vezérigazgató beszédében
vázolta a jelenlévők számára a hazai
uránkitermelés történetét, az alkalmazott technológiákat és technikákat, majd külön kitért azokra a
„hétköznapi” hősökre, akik életüket
áldozták a termelés során.
A bányászhimnusz hangjai mellett
koszorút helyezett el a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató, Kővágószőlős
önkormányzata nevében Sándor Tibor polgármester és Bozó Sándorné
alpolgármester, a Mecseki Uránbányászok Egyesülete nevében Turi
Gyula, Ulrich Károly, Berta Zsolt.

Szent Borbála ünnepe Cserkúton
Régi bányászhagyomány van feléledőben Cserkúton, ahonnan igen sokan jártak az „uránbányász időkben”
a Mecseki Ércbányászati Vállalat és jogelődjeinek - különböző munkahelyeire dolgozni.
Tíz éve került fel az önkormányzat
falára az a márványtábla, amely először volt hivatott megemlékezni a
bányáról és a bányászokról, hat éve
pedig, hogy maroknyi buzgó aktivista fogott össze, és elkészítette az
elhunyt urános dolgozók névsorát. A
bányászok nevét tartalmazó réztábla
ugyancsak az önkormányzat falára
került.
A Borbála Nap megünneplésére és a
koszorúzásra december 6-án került
sor a polgármesteri hivatal falán lé-

vő két táblánál.
Németh István volt urános dolgozó köszöntője
után a Mecseki Uránbányászok Egyesülete képviseletében Ulrich Károly mondott beszédet,
mondandójában a Szent
Borbála történettől a hazai bányászat fejlődésén
keresztül, egészen a legutóbbi
bányászatienergetikai fejleményekig sok mindent érintett.
A
Bányászhimnusz
Az ünnepség résztvevői
Fotó: Kávé József
hangjai alatt helyezte el
koszorúját Cserkút Község Önkor- Mecseki Uránbányász Egyesület
mányzata nevében Hagenthurn Jó- nevében pedig Csöndör János és
zsef polgármester és Kis László, a Ulrich Károly.

Szép korúak köszönése Kővágótöttösön
„Azért is öröm önöket ünnepelni e
napon, mert ez az a korosztály, amelyiknek a legtöbbet köszönhetjük, az
Önök eddigi élete, munkája, ötleteik,
segítő szándékuk nagymértékben
tükrözi a település mostani arculatát,
valamint az eddig elért eredményeinket is” – emelte ki köszöntő beszédében Vizslár Irén Kővágótöttös polgármestere a november 29-én megtartott Idősek Napi rendezvényen.

Vizslár Irén köszöntője
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A település vezetője rövid visszatekintést adott az önkormányzati választás óta eltelt időről, az elvégzett
munkáról, valamint a jelenlévők
számára vázolta a testület elkövetkező évekre tervezett elképzeléseit.
A helybeli általános iskolások csoportja versekkel köszöntötte a jelenlévőket, majd a Magyarhertelendi
Bordal Kör zenés műsorával folytatódott a rendezvény.
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Bakonya
A képviselő-testület tagja, Seres Józsefné, lemondott tisztségéről, így a választási bizottság sorsolt a két egyenlő szavazattal rendelkező képviselőjelölt közül. Ennek eredményeként Belső Lászlóné lett az új testületi tag.
A téli közfoglalkoztatás keretében 5
embernek tud az önkormányzat munkát
biztosítani.
A télre való felkészülés során helyükre
kerültek a hófogóhálók.
Boda
A mezőgazdasági program keretében a
dolgozók a megtermelt sütőtökből többféle ízesítésű lekvárt készítettek. A finomságokat az intézmények és a rászorulók kapják majd.
Útjavítást végeztetett az önkormányzat a
belterületi Rákóczi úton, a vízelöntés
miatt, mintegy 20 méteres szakaszon, az
aszfalt út mellé beton folyókát építettek
a közmunkások.
Bükkösd
A település e havi legfontosabb híre,
hogy két civil szervezet is gépjárműhöz
jutott pályázat útján. Ez a képes tudósítások közt is olvasható. Az önkormányzat pedig várja, hogy hamarosan megérkezik a falubusz is.

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP
Cserdi
A betakarítási munkák befejeztével megkezdődtek a talaj-előkészítési munkálatok, a START munkaprogram kertében
megtermelt élelmiszerek téli tárolása és
értékesítése zajlik.
Cserkút
November 29-én a Cserkúti Faluszépítő
Egyesület, a Cserkúti Gyermek Klub és
a Cserkúti Ifjúsági Klub tagjai díszítik
fel karácsonyra a játszótéri fenyőfát, és a
játszótér egyes részeit.
Befejeződtek a Bat-völgyi út kivitelezési
munkálatai, megtörtént a műszaki átadás, az önkormányzat minőségi kifogásait dokumentumban rögzítette a műszaki ellenőr és a vállalkozó.
Helesfa
November 14-én tartotta idősek napi
rendezvényét az önkormányzat, a helyi
szereplőkön kívül a Pécsi Nemzeti Színház két művésze is nagyon színvonalas
műsort adott.
Az új falubuszt a hónap folyamán veheti
át az önkormányzat.
Hetvehely
Befejeződött a Start munkaprogramban
a temetőrekonstrukció: elkészült a kolumbárium, a kovácsoltvas temetőkapu,
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valamint a temetőbe vezető kőszórásos
út.
Megalakult az új képviselő-testület,
mely megtartotta első ülését, és a képviselők megkezdték az érdemi munkát.
Elfogadták a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, amely keretszabályozást
biztosít az önkormányzatnak.
Kővágószőlős
Az adventi készülődés jegyében vasárnaponként a Buzás Andor Művelődési
Ház udvarán kézműves vásár és gyertyagyújtás lesz.

Kővágótöttös
A Mária-út kővágótöttösi állomásának
kivitelezési munkálatai a terveknek megfelelően elkezdődtek.
Elkészült a temetőben az urnás temetkezési helyek bővítése, ezzel egy időben a
régi urnák felújítása is megtörtént. Megkezdődtek a temető körüli élő
sövény telepítésének munkálatai, 400
tűztövis cserje kiültetésre kerül sor a
közmunka program keretében.
Elkészült a Kossuth Lajos utca szélesítése és szegélyezése, mindkét oldalon 250
méter hosszban. A beruházás a
NYMTIT felhalmozási célú támogatásából valósult meg.

Adventi gyertyafény a Zsongorkő lábánál

Múltidéző Idősek Napja Helesfán

Közel kétszáz helyi
polgár vett rész Ádvent
első
vasárnapjának
estéjén a Buzás Andor
Művelődési Ház udvarán az Önkormányzat
által szervezett gyertyagyújtó ünnepségen.
Sándor Tibor polgármester kiemelte: a
A közösségépítő ünnep
helybelieknek fontos,
hogy egy új közösségi térben, a felújított Művelődési Ház
udvarán ünnepelheti Advent első vasárnapját.
– A mai napon elindulunk az adventi úton mely alatt felkészülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, karácsonyra készülve ne csupán a szeretetet kifejező, dicséretes ajándékozásra és főleg ne kizárólag az ünnep járulékos részleteire gondoljunk, de igyekezzünk, hogy mindent amit csinálunk békességben menjen végbe – mondta szentbeszédében Hamzau Relu
kővágószőlősi plébános.
Régi római hagyományt felelevenítve – ahol a település első
embere gyújtja meg a gyertyát – Relu atya felkérte Sándor
Tibor polgármester urat, hogy gyújtsa meg az adventi koszorú
első gyertyáját.
Az adventi gyertya fényénél forró teával, forralt borral és pogácsával kínálták a jelenlévőket, akiknek a pécsi Wing Singers
Gospel Choir igazi ünnepi hangulatot varázsolt Balásy Szabolcs karnagy vezetésével.

November 14-én a Művelődési Ház
adott otthont az Idősek Napi rendezvénynek. Gondos Gyula polgármester köszöntő beszédében kiemelte:
„ A mi világunk Önökkel: Apáink,
Nagyapáink életével, munkásságával
kezdődött. Önök építették számunkra
azt a jelent, melyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Egy településnek
kötelessége az idősebb generáció
megbecsülése, erejéhez méltó segítése”. Ezután köszöntötték a település
Az ünnepi műsor résztvevői legidősebb női és férfi lakóját, Varga
Istvánné 90 éves és
Tantos Lajos 91 éves
lakost. Három iskolás
gyermek Sánta Márk,
TÁRSULÁSI LAP
Adorján Noémi és SzebéKiadja az NYMTIT
nyi Benjamin verssel
7672
Boda,
Petőfi Sándor u. 28.
köszöntötte az időseket, a
Felelős kiadó
Pécsi Nemzeti színház
Kovács Győző, az NYMTIT elnöke
két művésze Fertály KaSzerkeszti a szerkesztő bizottság
talin és Götz Attila adott
Kaszás Endre
színvonalas műsort, régi
Rónai Tibor
"nosztalgikus" slágerek
Perjés Kriszta
csendültek fel és a humor
Nyomás: DUPLEX-ROTA
Pécs, Északmegyer dülő 4.
sem hiányzott.
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