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Mintegy negyedéves kihagyás után jelentke-
zik új számmal a Nyugat-mecseki Tájkép, a 
térség információs magazinja. A késedelem 
okáról, az idei tervekről, a jelenleg kilenc 
tagtelepülést összefogó Nyugat-mecseki 
Társadalmi Információs és Ellenőrzési Tele-
pülésfejlesztési Önkormányzati Társulás 
elnökét, Kovács Győzőt kérdeztük. 
 
A társulás településein élők folyamatos tájékoztatást 
várnak a térségben folyó, radioaktívhulladék-tároló 
lehetséges helyét kijelölő kutatásokkal kapcsolatosan. 
Mi az oka annak, hogy az információk egyik legfonto-
sabb fóruma, ez az újság lassan négy hónapja nem jelent 
meg? 

Az újság kiadása összefügg azzal az együttműkö-
dési megállapodással, amit közel húsz esztendőn 
keresztül évente megkötöttünk a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft.-vel. Ez a gya-
korlat tavaly előtt úgy változott, hogy közvetle-
nül a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
(NFM) írunk alá támogatási szerződést. Idén a 
végleges szerződés aláírására az NFM-mel, 
amely első lépcsőként csak félévre szól, május 
10-én került sor. A késlekedést különböző 
egyeztetési nehézségek okozták. 
Az év második felére vonatkozó szerződés meg-
kötéséhez most is zajlanak az egyeztetések. A 
lényeg, hogy most végre új lendülettel indulhat a 
tájékoztatási munka,                                2. o. 

A TARTALOMBÓL 

 

Társulási ülés Bodán 2. 

 

Mélyül a kutató árok 3. 

  

Tájékozódó civilek 4. 

 

Újra fizika verseny 5. 

 

Mária kertek épülnek 7. 

 

Településeink hírei 8. 

Tájékoztatás új lendülettel 
Változások Társulásunk munkájában 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 
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ami várhatóan a korábbi gyakorlat szerint folyamatos lesz, és a 
lapon keresztül ismét kéthavonta informálni tudjuk a lakosságot. 
Miben változik idéntől a társulás munkája? 
Tartalmi szempontból munkánk lényegében nem változik, to-
vábbra is a lehetséges tároló helyének kutatásával kapcsolatos, 
hiteles és folyamatos tájékoztatásra fókuszálunk. Ugyanakkor, 
mivel a nagy aktivitású hulladék elhelyezését célzó vizsgálatok a 
korábbiakhoz képest más területeket is érintenek, tavaly decem-
berben és idén év elején öt újabb település jelezte, hogy érintett-
sége révén csatlakozni kíván a társuláshoz. Ezt természetesen a 
minisztériummal és a társulás tagjaival is egyeztetni kell. Az 
NFM-mel történő megállapodás eredményétől, valamint a társu-
lás döntésétől függően változhat a társulási megállapodásnak a 
tagságra vonatkozó passzusa. Jelenleg is vizsgáljuk az RHK Kft. 
és a fejlesztési tárca illetékeseivel együtt a felvételi kérelmek meg-
alapozottságát. Természetesen az egyeztetés alatt, illetve a végső 
döntés megszületése után is folyamatos lesz a tájékoztató tevé-
kenységünk, a határozatról pedig szintén tájékoztatjuk a társulás 
településein élőket. 
Mire koncentrál ebben az évben a társulás kommunikációs tevékenysége? 
Továbbra is kiemelt feladatunk, hogy a szerződésben foglaltak-
nak megfelelően folytassuk tájékoztatási munkánkat. Meg kell 
ismertetnünk a települések lakosaival, olvasóinkkal a meglévő 
kutatási területek szerepét, helyt kell adnunk a kutatási eredmé-
nyek ismertetésének.  Ez a tájékoztatás jelenleg az új kutatóárok 

kialakítására fókuszál. Fontos 
szerepe van társulásunk életében a 
közösségformáló eseményeknek, 
és ezek között idén is kiemelt 
helyen szerepel a Tájoló Nap. 
Mivel ebben az évben 20 éves lesz 
a Nyugat-mecseki Társadalmi 
Információs és Ellenőrzési Tele-
pülésfejlesztési Önkormányzati 
Társulás, szeptemberben ezt az 
eseményt ünnepélyes keretek kö-
zött tartjuk meg. Ugyancsak ki-
emelt szerephez jutnak egyéb kö-
zösségi és szakmai rendezvénye-
ink is, és nem veszítenek súlyuk-
ból a szakmai munkához kapcso-
lódó képzések sem. A nemzetközi 
nukleáris ismereteink bővítése érde-
kében, a megkötött szerződés alapján, idén Svédországba szerve-
zünk tanulmányutat. A társulás idén sem változtat azon az évek 
óta kialakult gyakorlaton, hogy nagy figyelmet kapjon a fiatal 
generáció tájékoztatása. Az iskolás korosztálynak folytatjuk isme-
retterjesztő előadássorozatunkat, amihez elkészült egy animációs 
film is, az RHK Kft. gondozásában. 

Kaszás Endre 

Tájékoztatás új lendülettel - Változások a társulásnál 

Idén ősszel lesz húsz éve, hogy megalakult 
a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs 
Területfejlesztési és Önkormányzati Társu-
lás (NYMTIT), azzal a céllal, hogy a nagy 
aktivitású radioaktív hulladék elhelyezését 
célzó program során segítse a lakosság 
tájékoztatását, és képviselje a tagtelepülése-
ken élők érdekeit. A februárban Bodán 
megtartott soros ülésen többek közt erről 
is szó esett. 
- A tanácskozáson a Radioaktív Hulladéko-

kat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK Kft.) 
munkatársainak részvételével több témát 
tárgyaltak a polgármesterek. Elsőként tájé-
kozató hangzott el az előző ülés óta eltelt 
időszakról, az elvégzett feladatokról, majd 
az NYMTIT 2016 évi terveiről. Véglege-
sedtek az azóta már le is zajlott Niels Bohr 
fizika - kémia verseny részletei, a kísérő 
programok helyszínei és témái. 
- Az NYMTIT, amely a nagy aktivitású 
kutatások környezetében fekvő kilenc tele-
pülést összefogja, 2014-ben 4 fővel meg-

alakította az Ellenőrző Bizottságot. Ez a 
szervezet, amely biztosítani hivatott a civil 
kontrollt a Nyugat-Mecsekben, ugyancsak 
beszámolt az eddig végzett tevékenységek-
ről az ülésen. Az Ellenőrző Bizottság tagjai 
rendszeresen látogatják a munkálatokat, és 
tapasztalataikról  beszámolnak. 
- 2016 februárjában Bodán, a társulás elfo-
gadta az éves munkatervét, amely szerint 
továbbra is kiemelt feladat a térségben 
lakók folyamatos tájékoztatása. (Ez, mint a 
lapban már szó esett róla, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériummal való elhúzódó 
szerződéskötés miatt idén késedelmet szen-
vedett)  
- A nyugat-mecseki kutatások, amelyek 
célja, hogy megtalálják a nagy aktivitású 
radioaktív hulladék végleges tárolójának 
legalkalmasabb helyszínét, egy kutatóárok 
kialakításával folytatódtak. Az ülésen arról 
is szó esett, hogy a térség polgárai miként, 
milyen alkalmakon tudnak első kézből 
tájékoztatást kapni az ottani tevékenység-
ről, a szükséges fejlesztésekről. Célunk, 
hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
kutatásokat, és képviseljük a helyiek érde-
keit.  
- A lakosság közel húsz éve kap rendszere-
sen információkat a történésekről, a kutatá-
sokról, mind a társulás honlapján, újságján, 
videó-hírlevelén és eseményein keresztül, 
mind pedig közvetlenül a szakemberektől. 
Az Ellenőrző Bizottság révén újabb lehető-

ség nyílt a helyieknek a naprakész tájékozó-
dásra. Az Ellenőrző Bizottság 2016 évi 
munkatervében szerepel, hogy felkeresi az 
NYMTIT kilenc önkormányzatát, és a 
képviselőtestületi-üléseken, illetve közmeg-
hallgatáson is beszámolnak ellenőrzéseik 
tapasztalatairól. Ezt Papp Gizella, az Elle-
nőrző Bizottság elnöke, a Bodai önkor-
mányzat jogi osztályvezetője mondta el a 
társulás tanácskozásán.  
- Az éves tervben szereplő szakmai utat 
idén összekötjük a GMF közgyűlésén való 
részvételünkkel. 
A Nukleáris Létesítmények körüli Európai 
Önkormányzatok Csoportja, a GMF június 
1. és 3. között Svédországban, Östhammar 
városában tartja éves közgyűlését. A szer-
vezet megalakulása óta egyik legfontosabb 
feladatának tartja, hogy tagjai az egyes or-
szágokban, a helyszínen közvetlenül ismer-
jék meg az önkormányzatok és a nukleáris 
létesítmények kapcsolatrendszerét. (Tavaly 
például Magyarország volt a konferencia 
házigazdája, és az eseményről lapunkban is 
hírt adtunk.) A Nyugat-Mecseki Társadalmi 
Információs és Ellenőrzési Településfej-
lesztési Önkormányzati Társulás részéről 
Kovács Győző elnök, és a társulási tanács 
tagjai vesznek majd részt a svédországi 
rendezvényen. A szakmai út és a GMF 
közgyűlés tapasztalatairól következő lap-
számunkban részletesen tájékoztatjuk az 
olvasókat.                                      Rónai Tibor 

Meghívott vendégekkel  a társulási ülésen 

Kovács Győző NYMTIT elnök 

Húsz év a lakosság tájékoztatásában 
Társulási ülés Bodán 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 
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Idén várhatóan takarékon folytatódik a nagy aktivitá-
sú radioaktív hulladék végleges elhelyezését célzó, 
Nyugat-Mecsekben zajló kutatási program.  
 
Mint dr. Kereki Ferenctől, a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a kutatómun-
kát szakmailag koordináló cég idén nem 
tervez újabb fúrásokat. Az időjárás függ-
vényében a tavasz folyamán befejeződik 
a Cserdi és Szentlőrinc között mélyített 
kutatóárok kialakítása, ami tavaly októ-
berben indult. A programban résztvevő 
geológusoknak és más szakembereknek 
az innen, illetőleg a tavaly befejezett fúrá-
sokból nyert adatok feldolgozása, az elő-
zetes ismeretekkel való összevetése ad 
majd munkát. Mint arról az NYMTIT 
tagjainak korábban is beszámoltak, a 
munkára összesen 400 millió forint áll 
rendelkezésre. Ennek keretében Cserdi 
határában egy 3-3,5 méter széles, 2 és 6 
méter közt változó mélységű, 700 méter 
hosszúságú kutatóárok kialakítása kezdő-
dött el tavaly, amely a kijelölt terület, 
illetőleg a mélyében rejlő „bodai 
aleurolit” néven ismert agyagkő földtani 
tulajdonságainak pontosabb megismeré-
sét szolgálja. A kutatóárok azt is megmutatja, az elmúlt 
évezredekben milyen változások zajlottak a felszín alatt, 
milyen annak stabilitása. A cél az, hogy a jelenleg mintegy 
87 négyzetkilométeren folyó kutatás területét 2018-ra 7-8 
négyzetkilométerre szűkítsék, hogy ezen a területen tovább 

vizsgálódva kiválaszthassák azt az egyetlen négyzetkilomé-
tert, ami a legalkalmasabb lehet a tároló befogadására.  
 
A most zajló és idén várható munkálatok kapcsán dr. Ke-
reki Ferenc hangsúlyozta, jelenleg a kutatási terület szűkíté-
sének adatgyűjtési fázisában tartanak az előkészületek. A 

program résztvevőit szoros szakmai határ-
idő nem sürgeti, a folytatásról várhatóan 
2017-ben döntenek majd. Ami továbbra is 
biztosnak látszik: 2030-ra várható annak a 
földalatti laboratóriumnak a kialakítása, 
ahonnan a felszín alatti kutatásokat elvég-
zik majd. Amennyiben a vizsgálat minden 
fázisában igazolódik, hogy a kőzet alkal-
mas, 2055-ben kezdődhet a tároló meg-
építése. 2065-ben várható a létesítmény 
üzembe helyezése, újabb 20-25 év múlva 
pedig a lezárása.  
 
A kutatómunka aktuális tevékenységéhez 
kapcsolódóan az NYMTIT, együttműköd-
ve a kutatás szakmai felelősével és annak 
szakembereivel, igyekszik folyamatosan 
részletes és objektív tájékoztatást nyújtani 
a környező településeken élők számára. A 
társulásnak jelenleg kilenc tagtelepülése 
van, ugyanakkor tavaly felmerült, hogy 

területi érintettség révén Szentlőrinc és Dinnyeberki is sze-
retne csatlakozni a települési összefogáshoz. A társulás – 
és természetesen az RHK Kft. is - már most törekszik arra, 
hogy az információkat az ott élőkhöz is eljuttassa.  

Kaszás Endre 

Kutatóárokból faggatják tovább a föld mélyét 
Dr. Kereki Ferenc: a terület szűkítésénél, adatgyűjtésnél tartunk 

Dr. Kereki Ferenc RHK Kft. ügyvezető igazgató 

Kovács Győző, a társulás elnöke is rendszeres látogató a kutatóárok helyszínén 

fotó: RHK Kft. 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 
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„A radioaktívhulladék-tárolók működésé-
vel érintett települések lakóinak a tájékozta-
tása nem csak törvénybe foglalt kötelezett-
ségünk, de a Társaság alapvető hitvallását is 
hűen tükrözi”– hangsúlyozta dr. Kereki 
Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, 
a telephelyek környezetében februárban 
tartott lakossági fórumokon.  
Az atomtörvényben előírt információs 
kötelezettségének eleget téve a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpro-
fit Kft. februárban nemcsak a tárolók térsé-

gében, hanem a nyugat-mecseki kutatások 
körzetében is megtartotta év eleji beszámo-
lóját, az érintett területek képviselőinek 
részvételével. A Társaság meghívására Bo-
dán is megjelentek a polgármesterek, hogy 
a nyugat-mecseki kutatási területtel kapcso-
latos tájékoztatást megkapják. 
Első előadóként mindenütt az ügyvezető 
igazgatót hallhatták az egybegyűltek, aki 
bemutatta a Társaság előző évben végzett 
munkáját, az üzemeltetés és a beruházás 
terén elért eredményeket. Ezt követően a 

vezető beosztású kollégák részletesen szól-
tak a szakterületükön zajló tevékenységről, 
felvázolva a kezdeteket és a terveket is. 
Végezetül a vendégek kérdeztek. Általában 
az RHK Kft. működésének a térség életére 
gyakorolt hatása érdekelte őket. 
Az előzetes tervek szerint negyedévente 
esedékes lakossági fórumot májusban is 
megtartották, ezzel biztosítva, hogy a la-
kosság naprakész információkhoz juthas-
son az őket is érintő munkálatokról, az 
aktuális történésekről.                     RHK Kft. 

A Nyugat-Mecsekben zajló kutatás, ami a kiégett fűtőelemek és a 
nagy aktivitású hulladék lehetséges végleges tárolójának keresésére 
két évtizede indult, az ősszel kutatóárok kialakításával folytató-
dott.  A térség geológiai feltérképezésének ez a szakasza átnyúlik 
2016-ra is. Ennek segítségével a szakemberek értékes informá-
ciókhoz jutnak majd az itt lezajlott földtani mozgásokról, azok 
hatásairól. A munkálatokra márciusban a kővágótöttösi Falufej-
lesztő és Környezetvédelmi Egyesület harminc tagja volt kíváncsi. 
A Cserdi határában zajló kutatóárok munkálataihoz Kovács Győ-
ző, az NYMTIT elnöke is elkísérte a csoportot. 
„Fontosak ezek a személyes látogatások, mert így valóban első 
kézből kap információkat az, aki eljön. Tudjuk, hogy a 
radioaktívhulladék-kezelés folyamata rengeteg kérdést vet fel, 
ilyen alkalmak is segítenek eloszlatni a felmerülő kételyeket. Ezért 
örömmel vettem részt ezen a látogatáson. Jó, hogy ilyen sokan 
voltak kíváncsiak az itt folyó munkálatokra, bízom benne, hogy ez 
továbbra is így marad” – összegezte a látogatást az NYMTIT 
elnöke.                                                                      Rónai Tibor 

Civilek a kutatóároknál – látogatóban 

Első kézből a legfrissebb szakmai információk 

Hivatalos lakossági tájékoztatókat tartott az RHK Kft. 

Az idei év kiemelt feladata a Cserdi határában húzódó kutató árok elkészítése 

Háromszáz pályázó jelentkezett az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra, és 
a legjobb huszonnyolcban ott voltak Cserdi község cigány fiataljai.  
 
A programot olyan, fiatalok által megálmodott és megvalósított 
projekteknek hozták létre, amelyek elősegítik az európai országok 
közti kölcsönös megértést, hozzájárulnak a közös európai azonos-
ságtudat kialakulásához, és gyakorlati példát mutatnak az euró-

paiaknak, miként lehet közösségként együtt élni. 
A cserdi fiatalok „Híd Cserdi, Gelsenkirchen és Duisburg között” 
című pályázatukkal indultak, ami az idei Európai Ifjúsági Károly-
díj magyarországi győztese lett. A program célja dióhéjban a ma-
gyar és cigány kultúra bemutatása volt, és az, miként lehet az előí-
téletek falait lebontani a közösségi lét és a közös építő munka 
fókuszba helyezésével. Ennek keretében Gelsenkirchenből és 
Duisburgból érkeztek Cserdibe nehéz sorsú, hátrányos helyzetű 
német fiatalok, és a helyi cigány fiatalokkal közösen önkéntes 
közösségi munkában vettek részt. 
 
A díjátadót Aachenben rendezték a múlt hónapban, ahol 27 más 
tagállami pályázattal versengett a Cserdi projekt.  
 
Fantasztikus érzés volt Magyarországot képviselni Aachenben, 
hiszen Európa szerte több mint 300 projekt versengett egymással. 
Nagy-nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a legjobb 28 pá-
lyamű közé került a Cserdi projekt. A dobogóra az olasz, a görög 
és a brit csapat állhatott fel, nekik ezúton is tiszta szívből gratulá-
lunk - nyilatkozta lapuknak Bogdán László, Cserdi polgármestere. 

Rónai Tibor 

Cserdi – Aachen 
 Ifjúsági Nagy Károly díj 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 

fotó: internet 
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„Éhes Bobbal jó volt játszani”- jelen-
tette ki a győztes csapat egyedüli fiútag-
ja a Baranya megyei Hetvehelyen, a 
Niels Bohr fizika-kémia verseny után. 
A vetélkedőt tizenötödik alkalommal 
rendezték meg a környékbeli általános 
iskolák hetedik és nyolcadik évfolya-
mos diákjai számára. A tanulók fiziká-
ból és kémiából egyénenként, a 
radioaktívhulladék-tárolás témájában 
csapatszinten mérték össze tudásukat. 
 
Az esemény rendezője és támogatója 
ezúttal is a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (RHK Kft.), illetve a 
Nyugat-mecseki Társadalmi Informáci-
ós és Ellenőrzési Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás volt. A hagyo-
mányos tudáspróbán az NYMTIT ki-
lenc településének négyfős diákcsapatai 
vettek részt. A tantárgyi teszteket játé-
kos feladatok követték, majd a pécsi 
Leőwey Klára Gimnázium diákjai fizika 
kísérleteket mutattak be. 

A kivetítőn megjelenő Éhes Bob, a 
vetélkedés új kabala figurája minden 
elért tíz pont után kapott egy- egy cso-
kit, és a csapatok közti sorrendhez 
nagyban hozzájárult, melyik révén hány 
„csokival” csillapíthatta éhségét. 
 
A csapatoknak komoly kihívást jelen-
tett az RHK Kft. telephelyeit ábrázoló 
puzzle kirakása, amit időre csupán a 
bükkösdieknek sikerült megoldania. A 
Társaság animációs – „Utazás a kiégett 
fűtőelemek világába” című – új filmjé-
hez kapcsolódó kérdésekre viszont 
szinte mindannyian jól válaszoltak, és 
az igaz-hamis állítások kiválasztása is 
elég jól ment a résztvevőknek. A pécsi 
gimnazisták fizikai kísérletei, a hirtelen 
hőváltozás hatására összeroppanó sö-
rös dobozokkal, a rakétaelvet szemlél-
tető, kilyukasztott szénsavpatronnal, 
nem csupán érdekességként, hanem a 
verseny részeként is szerepeltek: a ver-
sengő négyeseknek a látottak-hallottak 
alapján egy totót is ki kellett tölteniük. 

Az RHK Kft. munkatársainak közre-
működésével lezajlott szórakoztató 
vetélkedést ezúttal a bükkösdi általános 
iskola diákjai nyerték, maguk mögé 
utasítva Hetvehely és Boda négyesét. 
Ám a rendezvény végén, a szerzett új 
ismeretek mellé a dobogósok komo-
lyabb ajándékot, a többiek csoki-
csomagot is hazavihettek. 
 
„Jó kis verseny volt, nem is számítot-
tunk rá, hogy akár csak helyezést is 
kapunk – mondta a végén a bükkösdi 
Szegő Nikolett, mire a többiek, Bucsai 
Gréta, Lausch Száva és Gergely Dani 
bólogatva helyeseltek -. Igaz, a kirakóst 
egyedül nekünk sikerült megoldani, és 
ezek szerint a többi feladatban is jók 
voltunk. 
„Tetszett az animációs film is, ami na-
gyon érthetően bemutatta, hogy mi fog 
történni a kiégett fűtőelemekkel. Ebből 
mindenki megértheti, miért van szük-
ség az itteni kutatásokra”- tette hozzá 
Gréta.                                            RHK Kft. 

Niels Bohr fizika-kémia verseny 

Virtuális és valódi csokik a játékos vetélkedőn 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 
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Pécsbánya, Uránváros – két beszédes nevű városrész a 
baranyai megyeszékhelyen, amely azt bizonyítja, hogy ezer 
szállal kötődik ide a bányászat és az uránipar. A Leőwey 
Napok keretében idén ugyancsak megtar-
tott rendhagyó fizikaórán erről is beszélt 
a közel félszáz diáknak Dr. Rónaky Jó-
zsef, az Országos Atomenergia Hivatal 
korábbi főigazgatója, sugárvédelmi szak-
ember. 
 
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium tava-
szi iskolai programjainak már szinte el-
választhatatlan része a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szak-
embereinek vagy vendégelőadóinak is-
meretterjesztő előadása. Ezeken a rend-
hagyó fizikaórákon az iskola diákjai a 
radioaktivitás témaköréhez kötődő érde-
kes és hasznos tudnivalókat hallhatnak. 
Dr. Rónaky József bevezetőjében elő-
ször a város és az energiaipar kapcsola-
táról beszélt, a környéken már évszáza-
dos hagyományokkal rendelkező szénbányászatról és a 
negyven évig folyó uránbányászatról. Ezt követően az 
RHK Kft. égisze alatt zajló nyugat-mecseki, a nagy aktivi-

tású hulladék és a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésé-
vel kapcsolatos kutatómunka is szóba került. 
 

A 15-16 évesekből álló hallgatóság ezután 
szemléletes, közérthető módon ismerhette 
meg az atomenergia előállításának menetét, 
hogy miként lesz a természetes uránból vil-
lamos energia. Az előadásban szó esett a 
nukleáris létesítmények biztonságát szavato-
ló mérnöki „gátakról” is, az uránpasztillák 
kerámia-burkolatától az erőműveket fedő 
úgynevezett konténmentekig. A diákok ar-
ról is áttekintést kaptak, hogy mi történt öt 
évvel ezelőtt Fukusimában, a balesethez 
milyen természeti csapások vezettek, és ho-
gyan lehetett volna elkerülni azt. 
 
A programot követően a szaktanárok, a 
köszönő szavakon túl, már most kérték az 
RHK Kft. 
képviselőjét, hogy a következő években is 
vigyen a Társaság előadásokat az iskolába. 

Ugyanis diákjaik így a nukleáris ipar elsőre bonyolultnak 
látszó, nehezen érthető összefüggéseivel is élvezetes és 
hiteles interpretációban találkozhatnak.                      RHK Kft. 

A nagy aktivitású hulladék és a kiégett fűtőelemek     

elhelyezéséről is hallhattak a diákok 

Tájékoztató fórum a Leőwey gimnáziumban 

 

Megtelt érdeklődő fiatalokkal a Leőwey gimnázium díszterme 

Dr. Rónaky József 

fotó: RHK Kft. 
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A Dél - Dunántúli Operatív Program kereté-
ben tíz településen létesült Mária kert, ezek 
közül öt a Mecsek lábánál, ahol Boda, Ba-
konya, Kővágótöttös, Kővágószőlős és Cserkút 
alakított ki Mária kertet. Ennek az öt tele-
pülésnek a koncepciója összekapcsolódik: a 
Rózsafüzér öt Máriával kapcsolatos örvende-
tes titkán és az ezeket jelképező növényeken 
alapul, egy-egy titok és növény, valamint a 
hozzá kapcsolódó legenda jelenik meg ben-
nük. 
A kővágószőlősi kert a negyedik titkot, 
Jézus templomi bemutatását és az or-
vosi tüdőfüvet –Pulmonaria officinalis 
– meséli el.  

A bodai kerté az első titok: „Akit Te, 
Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál” és 
a Madonna Liliom (Lilium Candidum). 
 
A kővágtöttösi kert a harmadik titokra 
alapul: "Akit Szent Szűz a világra szül-
tél" – a kert fő bemutatandó évelője a 
Réti Margarétavirág. 
 
A bakonyai kert koncepciója a második 
titokhoz kötődik: Szűz Mária Erzsébet-
nél tett látogatásához és a harangvirág-
hoz (Aquilegia vulgaris). 
A cserkúti kert az örvendetes olvasó 
ötödik titkára épül „Akit te, Szent Szűz 

a templomban megtaláltál”. Nefelejcs 
(Brunnerama crophylla) és Körömvirág 
(English marigold) a legenda két virága. 
 
A kertekbe a Mária kapun át érkezünk 
meg. Ide kerültek a magyarázó és a 
legendát bemutató tájékoztató táblák. 
Két fő útvonalon indulhatunk tovább: 
a Máriát ábrázoló műalkotás felé, vagy 
a kerten körbevezető körsétányon. 
Az ide zarándoklók pihenésére, elmél-
kedésére, kikapcsolódására szolgál a 
közösségi tér, a gyerekeket pedig ját-
szótér is várja. 

Rónai Tibor 

Mária kertek épülnek a Nyugat-Mecsekben 

A bodai Mária kert épülésének fázisai 

A kővágószőlősi Mária kert terve 

A cserkúti Mária kert 

fotó: NYMTIT Kommunikáció 
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TÁRSULÁSI LAP  

Kiadja az NYMTIT  7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.  

Felelős kiadó: az NYMTIT 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság:  

Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina  

Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.  

Bakonya 
Május 28-án rendezik meg az évek óta nagy si-
kerrel zajló bányász majálist, ahol a volt egyes és 
ötös üzemi dolgozók találkoznak egymással. 
Természetesen mindenkit szeretettel vár a tele-
pülés, aki bármilyen formában kötődik a bányá-
szathoz, vagy érdeklődik a program iránt. 

Boda 
A "START" az "ÚTŐR", illetve "HOSSZÚ TÁ-
VÚ" közfoglalkoztatási programban Boda 
Község 26 főnek ad munkát. A bevont dolgozók 
mezőgazdasági tevékenységet, utak-járdák javítá-
sát, illetve kommunális munkát végeznek. 

Végéhez közeledik a "Mária Kert" építése, a pergola, a pi-
henőhelyek, a járda építése és a növények kiültetése befeje-
ződött, a dombormű kihelyezése és a végleges tereprende-
zés és az ivókút kiépítése van még hátra. Átadása után a 
település újabb színfolttal gazdagodik. 

Bükkösd 
A bükkösdi önkormányzat négy ingatlanra nyújt 
be pályázatot a vidékfejlesztési program kereté-
ben. A pályázati pénzt az ingatlanok energetikai 
korszerűsítésére fordítjuk, az igényelt támogatá-
si összeg 150 millió forint. 

Cserdi 
Tizenegy fólia sátrat épített közmunka keretében 
az önkormányzat. A sátrakba 25.000 darab pa-
lántát – paradicsomot, gyömbért, paprikát ültet-
nek ki. 

Kiválasztották az immáron kilencedik alkalommal meghir-
detett Európai Ifjúsági Károly- díj nemzeti győzteseit, akik 
továbbjutnak az európai döntőbe. A magyar továbbjutó a 
„Híd Cserdi, Gelsenkirchen és Duisburg között” című pro-
jekt. Az európai fődíjat olyan fiatalok kapják, akik tevékeny-
ségükkel hozzájárultak a különböző európai országok népei 
közti megértés előmozdításához. 

Helesfa 
A település pályázatot nyújtott be a 
"Büszkeségpont" létrehozására, valamint további 
pályázatok előkészítésével foglalkozik. 
 

Hetvehely 
A település a képviselő-testülete döntése értelmé-
ben csatlakozott a Szentlőrinc-Orfűt összekötő 
kerékpárút építési programjához. 
Megkezdődött az elnyert Vis-maior projekt köz-
beszerzési eljárása a hetvehelyi vízfolyások ren-

dezése érdekében. A tervek szerint szabályozzák a Bükkösd
-patak, a Hétmén-völgyi-patak medrét, és fontos elem a 
Petőfi utcát az Ady utcával összekötő híd javítása. A teljes 
beruházás értéke 34 millió forint. 
 
A település Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a Gulagra hurcoltak tiszteletére építendő emlék-
műre, ami a Hősök terére kerül majd.  
Kővágótöttös 

A Mecsek Zöld Út Egyesület a Kővágótöttösi 
Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesülettel 
közösen, a Föld Napján, a Kővágótöttösről in-
duló telihold túra előtt orgonahangversenyt 
szervezett az Árpádkori templomban. A délután 
folyamán a falu kemencéjében a falufejlesztő 

egyesület tagjai ízletes lepényt sütöttek, amiből a koncertre 
és a túrára érkező minden vendég kedvére falatozhatott. A 
hangverseny bevételét a templomnak adományozta az egye-
sület. 
 
A Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület 
600 egynyári virágpalántát vásárolt a település virágosításá-
hoz.  
A Kővágótöttösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 
30-án anyák napi játszóházat tartott a gyerekeknek, akik 
ajándékot készítettek a jeles ünnepre.  

 
Kővágószőlős 

Folytatódik az újtelepi járdaépítési program, 
melynek keretében felújítják a lakóépületek kö-
zötti közlekedési utakat. 

NYMTIT Kommunikáció 

Településeink legfrissebb hírei  

fotó: NYMTIT Kommunikáció 


