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Két évtizede közös ügyeink szolgálatában 
Húsz éves az NYMTIT - Tájoló Nap és Szüreti Fesztivál 

1996-ban hat település - Bakonya, Boda, Cserkút, Hetve-
hely, Kővágószőlős, Kővágótöttös – önkormányzata egy 
szervezetbe tömörült, hogy a paksi atomerőmű üzemelésé-
vel, a radioaktívhulladék-kezelésével, a nagy aktivitású hul-
ladéktároló helyszínének kutatásával kapcsolatos ügyekben 
segítse a helybeliek széleskörű tájékoztatását, a megfelelő 

A tartalomból: 

Egykori polgármesterek az NYMTIT-ről 3. o.  

Leckék a radioaktívhulladék-kezelésről 4. o. 

Folyamatos a tárolás és a bővítés 5. o. 

Magyar kolbász Finnországban 5. o. 

Nyári alkotótábor 6. o. 

Bányátlan bányásznap 6. o. 

Kirándulás Ópusztaszerre 7. o. 

 

Lovas felvonulás a tavalyi 

szüreti fesztiválon 

Újabb, a sorban immár a tizenharmadik közös ünnepre 
készülnek a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs El-
lenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 
(NYMTIT) települései. Szeptember 24-én lesz a XIII. 
Tájoló Nap Bodán, ahol hűen a hagyományokhoz, Ko-
vács Győző az NYMTIT elnöke és az RHK Kft. ügyve-
zető igazgatója, dr. Kereki Ferenc köszönti majd a szak-
mai fórum résztvevőit. A szakmai előadások, és az egyéb 
programok – többek közt a település vendégváró ünnepe, 
a Bodai Szüreti Fesztivál – a lap hasábjain is olvashatók.  
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eszközökkel erősítse a civil társadalmi kontrolt, közremű-
ködjön a területfejlesztésben és képviselje az itt élők érde-
keit. A húsz év eredményeiről is szól majd az idei Tájoló 
Nap. 

– Mindenki számára fontos a biztonság, az egészség, és a 
környezet – kezdte a megemlékezést Kovács Győző, az 
NYMTIT elnöke. - Vezetőként mi is átéreztük ezt, emiatt 
kezdtük el figyelemmel kísérni húsz éve a nagy aktivitású 
radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokat, és 
igyekszünk azóta is objektíven tájékoztatni a környék lakóit 
erről. A kezdeti hat településhez 2003-ban a kutatási terület 
növekedése miatt három új tag, Cserdi, Helesfa, Bükkösd 
is társult. Az NYMTIT központja azóta is Bodán van. A 
kerek évfordulóval kapcsolatban két polgármestertársam 
szólal meg a következő oldalakon. A magam részéről úgy 
összegeznék: húsz év alatt sok programot szerveztünk, sok 
írott anyagot megjelentettünk, és közben kialakult azoknak 
a kommunikációs csatornáknak a rendszere, amik segíte-
nek minket kitűzött céljaink elérésében. Az érintett kilenc 
település lakói és az eszközein keresztül a környezetében 
lévő településeken folyamatosan tájékozódhatnak a fejle-
ményekről a kéthavonta megjelenő Tájkép című újságunk-
ból, a videó-hírlevélen keresztül a helyi kábeltelevíziós csa-
tornákon, a települések hírmondóinak hasábjain, egyéb 
írott kiadványokban, prospektusokban – és néhány éve a 
Társulás honlapján is. (www.nymtit.hu)  

A társulás elnöke fontos tájékoztatási eszköznek tartja a 
Bodai Információs Parkot, amit 2003-ban hozott létre a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., hogy a céggel, a ku-
tatásokkal és a társulással kapcsolatos legfontosabb infor-
mációkat folyamatosan frissülve olvashassák az ide látoga-
tók, magyar és angol nyelven egyaránt. Külön tabló mutat-
ja be a 260 millió éves Bodai Aleurolit Formációt, a híres 
agyagkövet, amelyre a kutatások irányulnak.  

Kovács Győző kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az utób-
bi időkben minden tagtelepülésen információs pontok 
kezdtek működni.  

– Legújabb kezdeményezésünk, hogy a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Kft. tájékoztató road-show programjai 
mintájára külön előadásokat szervezünk a fiataloknak a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékkal kapcsolatos kutatá-
sokról. A húsz éves társulás immár tizenharmadik hagyo-
mányos eseményével, a Tájoló Nappal kapcsolatosan hadd 
emeljek ki két előadást: Lucie Steinerová, a SURAO kom-
munikációs szakértője, Csehországból érkezik hozzánk, 
hogy bemutassa a radioaktívhulladék-kezelés gyakorlatát 
hazájában. Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot Prof. 
dr. Aszódi Attila kormánybiztos előadása, amely a 
„Kapcsolódási pontok Paks II. és a nagy aktivitású radio-
aktív hulladék kutatása és elhelyezése között” címet viseli.  

A Tájoló Nap és a Szüreti Fesztivál részletes programja az 
alábbiakban lent, és a hátsó borítón ( 8. o. ) olvasható. 

Kovács Győző 

http://www.nymtit.hu/
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Egykori polgármesterek az NYMTIT-ről 

Lévai Sándor, Jónás József, Jászberényi Márta gondolatai  

A Nyugat-Mecseki Tár-
sadalmi Információs El-
lenőrzési és Településfej-
lesztési Önkormányzati 
Társulásban az együtt-
működés ezer szállal kö-

tötte össze a tagtelepüléseket és a ben-
nük élő emberek életét a két évtized 
alatt. Így emlékeznek erről azok a pol-
gármesterek – Lévai Sándor (Kővá-
gótöttös), Jónás József (Cserkút), Jász-
berényi Márta (Cserdi) – akik koráb-
ban voltak tevékeny részesei a társu-
lásnak. 
– Öt cikluson át voltam polgármester, 
közben 16 évig dolgozhattam együtt a 
társulás többi képviselőjével. A közös 
munka kiemelt eleme volt a hiteles és 
napra kész tájékoztatás. Úgy vélem, 
hogy az elvárásoknak maximálisan 
megfeleltünk az együttműködés során 
– mondja Lévai Sándor – Köztudott, 
hogy a Radioaktív Hulladékokat Keze-
lő Kft. tájékoztató tevékenységének 
segítéséért a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alapból támogatást kaptak-
kapnak a társulás tagjai. Személyes 
sikeremnek is élem meg, hogy lehető-
ségeinkhez képest Kővágótöttösnek 
nagyon jól sikerült gazdálkodni ezzel a 
forrással. Ennek köszönhetően több 
olyan fejlesztés, program valósulhatott 
meg, amire egyébként nem, vagy sok-
kal nehezebben jutott volna pénz. 
Ilyen volt például, hogy bevezettettük 

a gázt, kiépíttettük a 
szennyvízhálózatot a te-
lepülésen, felépült a kö-
zösségi ház, felújíttattuk 
az iskolát. 
Összegzésként Lévai 

Sándor arról is beszélt: azt, hogy jól 
végezték a dolgukat, az RHK Kft.-vel 
közösen, kétévente tartott közvéle-
ménykutatások is igazolták. Rendsze-
resen kiderült, hogy az emberek elsőd-
leges hírforrásként tekintenek az ön-
kormányzatra, és a hiteles, pontos tájé-
koztatásnak köszönhetően pozitív volt 
a területen folyó kutatómunka, illetve 
a szakmai tájékoztatások fogadtatása. 
– Sem a megítélésünkben, sem a tá-
mogatások odaítélésében nem ért soha 
semmilyen hátrány bennünket azért, 
mert ennek a társulásnak a tagjai vol-
tunk. Ebben a közösségben nem is 
lehetett volna más a tájékoztatás, a 
közös lobbi-tevékenység, mint ered-
ményes – emlékezett vissza az eltelt 
időre Jónás József, Cserkút egykori 
polgármestere. – Számomra a nyitott-
ság volt az egyik legfontosabb tapasz-
talat. Bármikor, bármilyen témában 
volt összejövetel, mindig érdeklődéssel 
fogadták nemcsak a falu kijelölt képvi-
selői, hanem a település lakosai is. 
Persze, mint Jónás József hangsúlyoz-
za, az is hozzájárult a közös sikerek-
hez, hogy településük a társulási tag-
sággal járó támogatást minden esetben 

fejlesztésre, a település-
fenntartás legégetőbb 
kiadásaira fordította.  
– Visszagondolva azok-
ra az esztendőkre, ami-
kor a település vezetője 

voltam, igazából Cserdi fejlődésében 
mérhettük legjobban, mit hozott szá-
munkra a társulási tagság. Mi 2003-
ban léptünk be, és egyből egy jól mű-
ködő közösségben, összefogásra épülő 
csapatban találhattuk magunkat. Az 
együttműködésből fakadó támogatás 
többek között falubuszt, temetőkerí-
tést, új buszmegállókat, irodabútoro-
kat, nem utolsó sorban felejthetetlen 
közösségi rendezvényeket hozott – 
mondta Jászberényi Márta. – A társu-
lás hírvivői, az újság, a web-lap, a tájé-
koztató fórumok nemcsak hasznosak 
és hitelesek voltak, de – talán épp a 
hitelesség miatt – jól is fogadták őket 
az emberek. A véleményformálásban 
pedig segítettek a hazai és külföldi 
tanulmányutak. 
Visszaemlékezve Jászberényi Márta 
fontosnak tartotta kiemelni: soha nem 
volt feloldhatatlan ellentét, konfliktus 
a társulási együttműködés során, ami 
nem utolsó sorban annak volt köszön-
hető, hogy mindig nyílt és baráti volt a 
viszony, átlátható a tevékenység, és az 
azzal kapcsolatos tájékoztatás, véle-
ményformálásban pedig segítettek a 
hazai és külföldi tanulmányutak. 

Lévai Sándor  Jónás József 
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Honti Gabriella 

Leckék a radioaktívhulladék-kezelésről 

Kazahsztán a nukleáris energetika 
terén ma abban a helyzetben van, 
mint Magyarország a hetvenes évek-
ben. Ugyanis a világ kilencedik legna-
gyobb országa, mely északon Fehéro-
roszországgal, keleten Kínával hatá-
ros, most tervezi első atomerőművé-
nek építését. Ám ma egy ilyen induló 
projekt könnyebb helyzetben van, 
mint mi voltunk annak idején, hiszen 
azóta sok tapasztalat gyűlt össze világ-
szerte, a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség pedig különös gondot 
fordít arra, hogy megfelelő informáci-
ókkal segítse azokat az országokat, 
amelyek atomerőmű építésébe fog-
nak.  

Július végén, a kazah minisztériumi és 
kutató intézeti vezetőknek, Bécsben, a 
NAÜ székházában tartottak munkaér-
tekezletet, ahol a radioaktív hulladék 
kezelés kérdésköréről Nős Bálint, az 
RHK Kft. stratégiai és műszaki igaz-
gatója tartott előadást. 

-   Komoly elismerés ez társaságunk-
nak, a Radioaktív Hulladékokat Keze-
lő Kft.-nek, és Magyarországnak is – 
kezdte lapunknak adott beszámolóját 
Nős Bálint –, mert ez a felkérés is 
mutatja, hogy a NAÜ követendő pél-
daként tekint a közel harminc év alatt 
kialakult magyarországi hulladékkeze-
lési gyakorlatra. A kétnapos munkaér-
tekezleten a kazah döntéshozást, illet-
ve szakmai irányítást hatan képvisel-

ték, rajtuk kívül a NAÜ négy munka-
társa volt még jelen. Előadásomban 
igyekeztem rövid áttekintést adni a 
nálunk folyó tevékenységről, arról, 
honnan indultunk, és hova jutottunk 
napjainkig. A rendelkezésemre álló 
két óra alatt beszéltem arról, milyen 
jogszabályi háttér kellett mindehhez, 
hogyan alakultak ki a szervezeti kere-
tek, és természetesen a lehető legrész-
letesebben igyekeztem bemutatni a 
radioaktívhulladék-kezelés napi gya-
korlatát, illetve a tárolók építésének, 
bővítésének legfontosabb mozzanata-
it. Kívülállónak furcsa lehet, hogy egy 
atomerőművel nem rendelkező ország 

számára miért fontos mindez. Nos, 
azt tudni kell, hogy Kazahsztánban az 
intézményi eredetű (orvosi, mezőgaz-
daság, ipari, kutatási célú felhasználás-
ból származó) radioaktív hulladékok-
nak jelenleg csak átmeneti tárolója 
van, és ezen a helyzeten is szeretné-
nek változtatni, amellett, hogy a maj-
dani atomerőműben keletkező sugár-
zó anyagok tárolását és végleges elhe-
lyezését is meg kell majd oldani. 

- Úgy tudom, a két napos munkaértekezlet 
azért legnagyobb részt az atomerőmű építés 
előkészítésével foglalkozott. Mi volt a hoza-
déka a rendezvénynek az előadó, illetve az 
RHK Kft. számára? 

-  Az erkölcsi elismerésen túl, amit 
már említettem, számunkra az is fon-
tos és tanulságos volt, hogy a NAÜ 
munkatársainak előadása egy napra-
kész, összeszedett információcsoma-
got jelentett. Vagyis egy hasznos ösz-
szefoglalását kaptam a kazah vendé-
gekkel együtt olyan több tucat oldal-
nyi dokumentumnak, amik a szerve-
zet legfontosabb iránymutatásait tar-
talmazzák többek között a hatósági 
szerkezet kialakításáról, a hulladékke-
zelésért felelős szervezet feladatairól, 
a tevékenységek finanszírozásáról, az 
engedélyezési eljárások alapját képező 
biztonsági értékelésekről és a hulla-
dékkezelés társadalmi aspektusairól. 
Jó volt hallani, hogy mindaz, amit ott 
elmondtak, nálunk napi gyakorlat.  

Hivatalos tájékoztatókat tartott az RHK Kft. Bodán 
„A radioaktív hulladéktárolók műkö-
désével érintett településeken élők 
tájékoztatása nem csak törvénybe 
foglalt feladatunk, de a Társaság alap-
vető hitvallását is hűen tükrözi”– 
említette  dr. Kereki Ferenc, az 
RHK Kft. ügyvezető igazgatója. A 
Társaság meghívására Bodán talál-
koztak a polgármesterek, hogy a nyu-
gat-mecseki kutatási területen zajló 
tevékenységekről tájékoztatást kapja-
nak. 

Első előadóként  az ügyvezető igazgató mutatta be az egy-
begyűlteknek a Társaság idei évben végzett munkáját, az 
üzemeltetés és a beruházás terén elért eredményeket. Ezt 
követően a vezető beosztású kollégák részletesen szóltak a 
szakterületükön zajló tevékenységről, felvázolva a kezdete-
ket és a terveket is. Végezetül a vendégek kérdeztek. Álta-
lában az RHK Kft. működésének a térség életére gyakorolt 
hatása érdekelte őket. 
Az előzetes tervek szerint negyedévente rendezi az RHK 
Kft. a fórumot, így garantálva, hogy a lakosság naprakész 
információkhoz juthasson az őket is érintő, aktuális törté-
nésekről. 

A tájékoztató fórum résztvevői 
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NYMTIT fotó 

A tárolás és a bővítés is folyamatos a KKÁT-ban 

A felületes, távoli szemlélőnek a hatos úton Paksról Pécs 
felé haladva mostanság annyi látszik, hogy az atomerőmű 
kerítésének közelében immár hat egyforma sárga, torony-
szerű építmény áll. Valójában a hatodik még csak külsejé-
ben egyezik meg a mellette lévőkkel, hiszen a végső mun-
kálatok itt még hátravannak.   
A reaktorblokkok hatalmas tömbjei mellett a maga tízeme-
letnyi magasságával szerényen húzódik meg a fehér tetős, 
lakótelepnyi épületegyüttes - a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Kft. paksi telephelye. A Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója fontos feladatot lát el: ide kerülnek ugyanis az 
atomerőmű elhasznált üzemanyag-kazettái, 50 éves átme-
neti tárolásra. A modulokban az üzemanyag-kazetták 
egyenként, betonfalakkal körülvett kamrákban, hermetiku-
san lezárt függőleges tárolócsövekben helyezkednek el. (A 
beton biztosítja a sugárzás elleni legfőbb fizikai gátat). A 
zárt acélcsövekben a kazettákat nitrogéngáz veszi körül, a 
hűtőlevegő pedig szabadon áramlik közöttük. A kamrák-
ban termelődő hő a természetes huzathatás révén távozik, 
így a hűtés folyamatos.  
A kiégett kazetták biztonságos elhelyezésére eddig, 1997 
óta, öt modul, vagyis húsz kamra készült, ezekben össze-
sen 9308 kiégett fűtőelem helyezhető el.  
A KKÁT-ban az év elején 8347 elhasznált üzemanyag-
kazetta átmeneti tárolása folyt, ehhez a tervek szerint idén 
még 360 darab érkezik a paksi atomerőműből. A betárolás 
több hónapot vesz igénybe, júliustól október közepéig. 
Reaktorblokkonként egyforma mennyiség, vagyis négyszer 
kilencven darab kiégett kazetta kerül át, tizenkét részlet-
ben, speciális konténerekben. Egy konténer átrakása átla-
gosan egy hétig tart. 
Az első fél évben azért nem érkezett elhasznált üzemanyag 
a telephelyre, mert az irányítástechnika rekonstrukcióját 
kellett befejezni, illetve lezajlott a létesítmény éves nagy 
karbantartása, valamint az úgynevezett inaktív próbaüzem 
is. Mivel az idén üresen maradó hatszázegy tárolócső vár-
hatóan a közeljövőben „gazdára talál”, addigra az új tároló-
modulnak készen kell lennie. 
Ennek a bonyolult, sokszoros védelmet jelentő rendszer-
nek az építése három évig tart, és komoly műszaki tudást, 

pontos tervezést, előkészítést, illetve kivitelezést igényel. A 
legújabb egység tényleges kialakítása 2014 októberében 
kezdődött: a munkálatok előtt kicserélték a talajt a terüle-
ten, később kibővült a fizikai védelmi rendszer.  
Még abban az évben elkészült a tárolóépület speciális vas-
beton szerkezetű, szigetelt alapja. Ekkor hosszú ideig fehér 
sátor látszott a területen, a munkálatokhoz szükséges meg-
felelő körülmények biztosítására.  
2015 tavaszán kezdődött a tárolóépület másfél méter vas-
tag alaplemezének, illetve a tíz emelet magas betonfalaknak 
az építése, majd a betöltő csarnok acélszerkezetének a sze-
relése. Az égbe meredő hatalmas acélerdőben, az óriásdaru 
mellett, apró játékfigurákként látszottak a dolgozó szakem-
berek.  
2015 végén már a szellőzőkürtőre is fölkerült a fehér tető, 
és megkezdődtek a technológiai rendszerek munkálatai.  
Ez év tavaszán a tárolócsövek is megérkeztek a kiégett 
kazetták számára, melyeket már elhelyeztek a tárolóban, 
így az új kamrák belülről is megegyeznek működő társaik-
kal.  

Nem csak a magyarok szeretnek jókat 
enni. Erről Boda polgármestere, al-
polgármestere, egy velük utazó helyi 
polgár és a Szociális Szövetkezet elnö-
ke is meggyőződhetett augusztus 18 
és 22 között Boda finnországi part-
nertelepülésén, Kaangas-ban, amikor 
az ott készített hurkát és kolbászt finn 
barátaink jóízűen elfogyasztották. 
A küldöttség látogatásának egyik célja, 
a kapcsolatok erősítésén túl, épp az 
volt, hogy bemutassa a szövetkezet 

termékeit: gyümölcslekvárokat, bodai 
borokat, szalámikat. A kintiek nagy 
érdeklődéssel figyelték a kolbász- és 
hurkatöltés bemutatását, többen meg 
is próbálkoztak vele. A szomszédos 
Ylivieska városában nyilvános sütést 
és kóstoltatást is tartottak a küldöttség 
tagjai.  
A látogatás hivatalos programja egy 
napelem-üzem megtekintése volt, a 
napenergia ottani hatékonyságának 
megfigyelése, az építés, a bekerülési 

költségek megismerése. Ezt a magyar 
fél kezdeményezte, egy tervezett 
bodai beruházás előkészítése miatt. 
Természetesen a kapcsolatok folytatá-
sa, jövőbeni szélesítése is téma volt, 
különös tekintettel a fiatalokra, a köl-
csönös látogatásokra, a nyelvtanulás 
lehetőségeire. Az is szóba került, hogy 
a bodai termékek miként juthatnak ott 
kint piacra, valamint hogy a finn fiata-
lok Bodán ismerkedhetnek majd a 
disznóvágás kultúrájával. 

Magyar kolbászt lehet kóstolni Sputnikban 
Baráti látogatáson Finnországban 

A tárolócsövek a kamrákban 
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Nyári alkotótábor Kővágószőlősön - huszadszor  
A Zsongorkő Baráti Körnek köszönhető-
en idén a volt iskolában rendezhették be 
műtermüket a huszadik nyári alkotótábor 
résztvevői. Naponta változó létszámmal, 
átlagosan tízen-tizenketten rajzoltak, fes-
tettek – említi beszélgetésünk elején 
Stirling Zsolt, az idei tábor vezetője. 
- Táborainkat az utóbbi években igyekez-
tünk egy-egy meghatározott téma köré 
felépíteni. Volt, hogy a táj, vagy a szőlők, 
kertek voltak a kiemelt témáink, de egyik 
évben az udvarok megjelenítése köré 
fűztük alkotásainkat. Most nem volt szi-
gorúan meghatározott tematikája a tábor-
nak, mindenki szabadon alkothatott mé-
ret, téma, eszköz megkötési korlát nélkül. 
Ki-ki a kedvenc technikájával dolgozott, 
de belekóstoltunk új anyagok, eszközök 
használatába is. Alkotások születtek gra-
fittal, különféle krétákkal, tussal, fapáccal, 
akvarellel, temperával, olajfestékkel, ve-
gyes technikával is – ez a tábor is remek 
lehetőséget kínált a kísérletezésre, tanulás-
ra, fejlődésre. 
 
-  Úgy tudom nem csak a meghívott alkotók, 
vendégeik is voltak. 
-  Hasonlóan a korábbi évekhez, megláto-
gattak bennünket a helyi iskolások, és 
idén még az óvoda lelkes csemetéi is ki-
próbálták velünk a közös alkotás örömét. 

Vendégünk volt Szatyor Győző grafikus, 
szobrász, faműves is, aki a Népművészet 
Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia 
Tagja. 
- Hogyan foglalná össze az elmúlt évek tapasz-
talatait? 
-  Bár már húsz nyári tábor van mögöt-
tünk, mindig érnek friss impulzusok ben-
nünket, fölfedezünk új motívumokat, 
megfog bennünket egy-egy hangulat, 
érzés. Aztán a régi vázlatokat előszedve, 
friss szemmel megvizsgálva, más eszköz-
zel, technikával újraalkotva is születnek 
izgalmas művek. Van, hogy csak néhány 
vonal, vagy éppen egy jól elhelyezett folt 

szükséges ahhoz, hogy egy elkezdett, ám 
befejezetlen alkotásból kész mű legyen, 
amihez pont egy impulzus, vagy éppen ez 
az alkotói légkör szükséges. A tábor zárá-
sakor egyébként az idei alkotásokból vá-
logatott, zsűrizett és paszpartuval szegé-
lyezett, keretezésre kész anyagot adtunk 
át a Zsongorkő Baráti Kör elnökének. Az 
alkotások augusztus 20. óta  megtekinthe-
tőek egy éven át a Buzás Andor Művelő-
dési Házban. Stirling Zsolt  a mesterük-
nek tekintett dr. Pandur Józsefet idézte, 
aki sokszor megfogalmazta, amit az alko-
tótábor minden résztvevője is: 
„ide hazajövünk”. 

A csoportképen az alkotótábor résztvevői 

Bányátlan bányásznap - Megemlékezés, kis hiányérzettel 
Hatvanhat éve mindig kivételes ün-
nep a bányásznap, bár már több mint 
húsz éve, működő bánya nélkül. 
Akkor jött ki az utolsó csille uránérc 
a mecseki vájatból.  
Az uránbányászok nagy szaktudással, 
odaadással dolgozták végig a közel 
fél évszázadot. Számtalanszor meg 
kellett küzdeniük a természet vak és 
vad erőivel, dacoltak a mostoha kö-
rülményekkel, a föld nehezen kirob-
bantható erejével, a lappangó bánya-
tüzekkel, a vízbetörésekkel. A mecse-
ki uránbányászat teljesítette a magyar 
iparfejlődésben betöltött küldetését, 
akik ebben részt vettek, büszkék 
lehetnek múltjukra.   
Nem véletlen az a nosztalgia, ami az 
emléknapon is megmutatkozik, hi-
szen akik a bányában éveket-
évtizedeket végigdolgoztak egy csa-
patban, megtanulták, mit jelent egy-
másra figyelni, egymást becsülni és 
segíteni. Nemcsak a munkahelyen, az 
élet többi területén is. Az embert 
próbáló nehéz bányászmunka, az 
egymásrautaltság összetartó kollektí-
vákat kovácsolt. Életelemükké vált 
az egységbe sűrítő fegyelem, a mély-

ben szövődő barátság - itt mindenki 
mindenkiért dolgozott.  
A Zsongorkő Baráti Kör - Varga 
Géza vezetésével Kővágószőlősön, 
Varga István polgármesterrel az élen, 
Bakonyán - méltóan ápolja a bá-
nyásztelepülés múltját. Minden bá-
nyásznapon az elismerés és köszönet 
hangján emlékeznek a nyugdíjas 
bányászok helytállására, kívánnak 
mindnyájuknak jó egészséget, és 
hagyományosan további „Jó szeren-
csét!” 
Immár húsz éve bánya nélküli bá-
nyásznapot ünnepelnek a Nyugat-
Mecsekben.  Ám az egykori bányá-
szok arcára most is rá van „vésve” a 
hit, az elkötelezettség, a szakma irán-
ti hűség. Mert bányásznak lenni 
nemcsak szakma, nemcsak kenyérke-
reseti lehetőség volt, jóval több an-
nál: hivatás. 
 A mecseki uránbányászat már a 
múlté. A hagyományok őrzése a 
bányák megszűnése után talán napja-
inkban elszántabb, mint valaha, mert 
amíg emlékezünk, addig él a bányá-
szat és beszélnek róla a megőrzött 
tárgyi emlékek is.  
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Falunapi kirándulás Kővágótöttösről Ópusztaszerre 

Gondolom hozzánk hasonlóan fo-
hászkodott szép időért minden 
kővágótöttösi kiránduló, aki június 18
-án szombaton elindult Ópusztaszerre 
- és az égiek meghallgattak! 
Majdnem százfőnyi „hadsereggel” a 
„fedélzeten” (három busszal), 6 óra-
kor indult a „kiscsapat”. Igen szép 
falukirándulás volt ez - minden kirán-
duló nevében köszönet illeti az ön-
kormányzat munkáját a szervezésben, 
lebonyolításban, és persze anyagi hoz-
zájárulásban is.  
A jó szokást megtartva a kis pohár is 
megtelt „papramorgóval”. 
Mit is jelent látni Ópusztaszert? Ma-
gyarország több mint ezer éves törté-
nelmét, dióhéjban. Központi látniva-
lója a Feszty-körkép, ami a 
Rotundában található. Ide csoporto-
san mehettünk be. Előtte rövid ismer-
tetőt is meghallgattunk, bent pedig 
harminc percen keresztül, borzongató 
hangeffektusok kíséretében megcso-
dáltuk honfoglaló Árpád fejedelem 
bejövetelét a Kárpát-medencébe. 
Minden látogató számára segítséget 
nyújtottak az útikalauzok, így mi is 
őseinkkel kalandoztunk. Voltak, akik - 
a gyerekek örömére - a kisautókat 

választották, körbejárták a múlt, jelen 
és jövő állomásait. 
Egyik legkiemelkedőbb látnivaló az 
Árpád emlékmű, amelyet történelmi 
szoborpark vesz körül, méltó emléket 
állítva a honfoglalás 1000 éves évfor-
dulójára. 
Az idő rövidsége miatt sok mindent 
nem láttunk, pedig a Tisza közelsége 
is gazdagítja a látványpark tematikáját, 
például a gátőrház, vagy a Tisza lecsa-
polásának a bemutatása. Az állandó 
kiállításokon az ősi mesterségek, a 
jurta építés, a hadviselet emlékei, a 
pénzek, ékszerek és más tárgyak is 

megtekinthetőek. A Koronás jurta 
makettjei még a gyerekekre is nagy 
hatással voltak, itt is körkép-szerűen 
látható a magyar történelem, a kunok 
bejövetelétől az 1956-os forradalo-
mig. 
Visszapillantva a főbejárattól, meglát-
hattuk a park „legfiatalabb” tagját, a 
Nemzeti Összetartozás Emlékművét. 
Apró emléktárgyakkal közeledtünk a 
kijárathoz, a padon ülve hallgattuk 
egymást, mit láttunk és miről marad-
tunk le. Ígéretet is tettünk többen 
magunknak, hogy még egyszer eljö-
vünk.  

 A Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-

mációs Településfejlesztési Ellenőrzé-

si és Önkormányzati Társulás 

(NYMTIT) tagtelepülése, Boda adott 

otthont a társulás soros ülésének, 

mely több témát tárgyalt. Tájékozató 

hangzott el a két ülés között elvégzett 

feladatokról, az NYMTIT 2016. évi fő 

terveiről. A polgármesterek véglegesí-

tették a 13. Tájoló Nap programját, 

valamint megegyeztek a kísérő prog-

ramok helyszínéről és témáiról. 

Jóság – Tisztesség  
Dévai árvagyerekek Cserdiben 

Augusztus 17-én a Dévai Szent Fe-
renc Alapítványtól tizenhét fiatal, 
árva gyermeket és kísérőiket fogad-
tuk a településen – számolt be a tele-
pülés életének egyik fontos mozzana-
táról Bogdán László polgármester. – 
Ebben nagy segítségünkre volt a he-
lyiek (például Kovács Zoltánné) tá-
mogatása, és Várnai Anna – 
Kóstolda - közreműködése. Ugyan-
csak meg kell köszönni Héder Sán-
dor barátom ösztönző támogatását. 
A találkozó témája az irgalmasság, a 
jóság, mint jelenség eurótól független 
működése, a magyar és az európai 

cigányság helyzete, valamint az ítélke-
zés-jognak a visszaszorítása volt. Úgy 
gondolom, a fiatalok megértették a 
lényeget a három órás beszélgetés 
során, és szinte pillanatok alatt mély 
barátság született köztük és köztünk. 
Egy biztos: csak ezek a gondolatok 
segítenek a közömbösség, vagy akár a 
rossz közérzet szintjéről elmozdítani 
az embereket.  
Búcsúzóul helyi termékeket adomá-
nyoztunk alapítványi vendégeinknek. 
A végén a gyerekek „megfe-
nyegettek”, hogy jövőre szívesen 
töltenek majd egy hetet velünk.   

Társulási ülés 
Bodán 

 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.  
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