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Ibafa és Dinnyeberki is csatlakozott
Évértékelés az NYMTIT elnökével

Mivel bővült a Nyugat-Mecsekben az RHK Kft. kutatási területe, a lakosság tájékoztatását fölvállaló társulásnak is bővülnie kellett, így az idei nagyrendezvényen, a Tájoló Napon már kettővel több település képviseltette magát. Az eseményről és az
NYMTIT idei évéről lapunknak Kovács Győző, Boda polgármestere, az NYMTIT
elnöke beszélt.
Megint egy lépéssel közelebb

A tartalomból:

– Az idei támogatási szerződés, amelyet az RHK Kft. közreműködésével a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium kötött velünk, rögzítette tájékoztatási feladatainkat. Elége- Tizenegyen a tizenegyediken
dett vagyok, mert vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítettük ebben az
esztendőben is – emelte ki évértékelőjében a társulás vezetője.
Összefoglaló az utóbbi évek kutatásairól
Mint Kovács Győző elmondta, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 1996-tól kíséri figyelemmel, illetMadridban konferenciázott a társulás
ve tájékoztatja a környék lakóit a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatos kutatásokról. Akkor hat település fogott össze erre a munkára, Bakonya,
Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös. 2003-ban, amikor a kutatási Varázs garázs közös akaratból
területet először változtatta meg az RHK Kft., három új tag, Cserdi, Helesfa, Bükkösd, majd az idei növekedés miatt Ibafa és Dinnyeberki került be a szervezetbe,
Büszkeségpont átadás Helesfán
melynek központja kezdettől Bodán van.
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megjelenő Tájkép című információs
kiadványban, a video hírlevélen és a
helyi kábeltelevíziós csatornákon keresztül, valamint a települési újságok
hasábjain, egyéb kiadványokban, prospektusokban, illetve a Társulás honlapján (www.nymtit.hu).
Évek óta működik a Bodai Információs
Park, ahol magyar és angol nyelven
olvashatók információk a 260 millió
éves Bodai Aleurolit Formációról, illetve magáról a kutatásról. Ezen felül minden tagtelepülésen információs pontok
működnek, és legújabban a társulás által
szervezett road-show programok keretében, külön előadásokon mutatjuk be a
fiataloknak a nagy aktivitású radioaktív
hulladékkal kapcsolatos kutatásokat.

- A Társulás indulásakor a Paksi Atomerőmű volt a kutatások gazdája, majd a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., a
megalakulásakor átvette ezt a tevékenységet. Ám szervezetünk a kezdetektől,
most már több mint húsz éve, végzi az
objektív tájékoztatást a munkálatokról,
és biztosítja az ehhez szükséges eszközöket, a civil társadalmi kontrolt, ám
feladata az is, hogy közreműködjön a
településfejlesztésben. Sok folyamatos
programunk mellett az idei év annyiban
volt más, mint az előzőek, hogy a két új
tagtelepülésen, Dinnyeberkiben és Ibafán is bemutatkozó-tájékoztató fórumot
tartottunk, amin nemcsak a társulás szerepét ismertettük, hanem az ott megjelentek beszámolót is hallhattak a nagy
aktivitású radioaktív hulladék végleges
elhelyezését
célzó
kutatások
előrehaladtáról, eddigi eredményeiről.

Ezzel megkezdődött az új települések
bekapcsolódása a társulási közösség
aktív életébe.
Az NYMTIT elnöke azt is kiemelte,
hogy a kilenc régi tag – és most már az
újak is – fontosnak tartották ebben az
évben is, hogy képviseltessék magukat
egymás rendezvényein, illetve kötelezettségüknek megfelelően a Társulás
legfontosabb programjain is.
–Az eddigi működésünk – és nyilvánvalóan a további is – azon alapszik, hogy
mindenki számára fontos az emberek
biztonsága, egészséges környezete, az itt
folyó munkálatok iránti bizalom. Ennek
érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az érintett településeken és ha
igény merül fel, akkor a környezetben
lévő más településeket is folyamatosan
tájékoztattuk/tájékoztatjuk a kéthavonta
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Ez utóbbival kapcsolatban Kovács Győző beszámolt arról, hogy a kutatási tevékenységhez kapcsolódó iskolai tájékoztató fórumok idén is a komoly érdeklődést váltottak ki a fiatalok körében , de
elégedetten szólt arról is, hogy a társulás
településein élő gyerekek töretlen aktivitással vesznek részt a hagyományos
Niels Bohr kémia-fizika versenyen is.
Az idei Tájoló Nappal kapcsolatban azt
emelte ki, hogy a néhány éve újra indult
kutatómunka, amely a nagy aktivitású
radioaktív hulladékok elhelyezésére
irányul, ismét új fejleményeket hozott.
(Erről részletesen beszámolunk e lap
hasábjain is.)
A társulás elnöke az esztendő eseményei közül kiemelte még a GMF madridi tisztújító közgyűlését, amelyen szakmai látogatóként az NYMTIT küldöttsége is képviseltette magát.
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Megint egy lépéssel közelebb a nagy aktivitású tároló helyéhez
Az RHK Kft. vezetője a kutatásokról

kijelenthessék, hogy a Bodai Agyagkő
Formáció alkalmas egy, a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek végleges tárolására szánt létesítmény befogadására amennyiben tároló
épülhet a területen, annak üzemeltetését
biztonságosan meg lehet oldani.

Sikeresnek és eredményesnek minősítette az idei kutatásokat dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, az ütemezetten zajló, szakmailag megalapozott vizsgálatok megteremtik a feltételeket arra, hogy mind a
helyszín kiválasztásában, mind pedig az
azt követő munkában jó döntés születhessen a nagy aktivitású radioaktív hulladék hosszú távú kezelése ügyében.
Legutóbb az idei Tájoló Napon számoltak be a legfrissebb kedvező adatokról a
RHK Kft. szakemberei a NyugatMecsekben végzett kutatásokkal kapcsolatban. A program végső célja, hogy
minden lehetséges körülményt figyelembe véve, minden kétséget kizáróan

– 2017 március végén, Bakonya térségében újabb kutatófúrást indítottunk,
egy korábbi 474 méter mélységű fúrás
maximum 1300 méteres mélységű párját. A kutatófúrás, jelenleg kis híján
1000 méternél tart. – mondta a kutatás
gyakorlati tartalmáról az RHK Kft. ügyvezető igazgatója az immár tizennegyedik alkalommal megrendezett Tájoló
Napon, a Baranya megyei Bodán. — A
mindeddig összegyűjtött adatokból,
vizsgálati eredményekből szakembereink továbbra is arra a megállapításra
jutottak, hogy a Bodai Agyagkő egy
igen jó vízzáró képességű kőzet, amely
az elmúlt évezredekben kellő stabilitást
mutatott. A terepi munkálatokkal párhuzamosan folytatjuk a kutatási program
következő szakaszának előkészítését is.
Ez a legutóbbi – és a jövőre tervezett
két fúrás is azt a célt szolgálja, hogy
leszűkíthessük hat-hét négyzetkilométerre a további vizsgálatok területét.
Távlati cél, hogy ezen a szűkebb területen belül meghatározzuk a majdani föld
alatti kutató-laboratórium helyét, de
persze ehhez az is szükséges, hogy az
itteni tevékenységünk továbbra is eredményes legyen.

Mint ismeretes, a hazai és külföldi szakemberek egybehangzó véleménye szerint a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését
egy megfelelő befogadó kőzetben,
mélységi geológiai tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Ezért indult a
több fázisból álló felszíni, majd felszín
alatti kutatási program, melynek végső
célja a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek végleges
tárolására alkalmas helyszín kiválasztása. A jelenlegi fázisban a feladat az
agyagkő általános jellemzése, kiterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez szükséges földtani
adatok és információk összegyűjtése. A
terepi munkáknak folyamatosan része a
földtani-, vízföldtani és geomorfológiai
térképezés
(terepi
észlelések,
vízhozammérések,
vízmintavételek,
laboratóriumi vízvizsgálatok), valamint
a kutatási megfigyelőrendszer üzemeltetése.

Jelentős feladatok, felelősség teli megoldások, jubileumok
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit Kft. 2017.-ben két létesítményének üzemeltetéséhez kapcsolódóan
kerek évfordulót ünnepelt, biztonságosan zajlik a radioaktívhulladék-tárolók
üzemeltetése, fejlesztése, valamint a cég
kutatási programja is folytatódott ebben
az évben — mondta dr. Kereki Ferenc
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a
társaság Budapesten rendezett évzáró
sajtótájékoztatóján.
Az RHK Kft. kutatási programja is
folytatódott a Nyugat – Mecsekben említette az ügyvezető igazgató, március
végén, Bakonya térségében újabb kutatófúrás létesült, egy korábbi 474 m
mélységű fúrás maximum 1300 méteres
mélységű párjaként. A mindeddig ösz-

szegyűjtött adatokból, vizsgálati eredményekből a szakemberek továbbra is
arra a megállapításra jutottak, hogy a
Bodai Agyagkő egy igen jó vízzáró
képességű kőzet, mely az elmúlt évezredekben kellő stabilitást mutatott. A terepi munkálatokkal párhuzamosan folytatódik a kutatási program következő szakaszának előkészítése – nyilatkozta az
ügyvezető igazgató.
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A hazai és külföldi szakemberek egybehangzó véleménye alapján a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő
befogadó kőzetben kialakított mélygeológiai tárolóban lehet biztonságosan
megoldani. A kutatás végső célja a végleges tárolásra alkalma helyszín kiválasztása és hosszú távú biztonságának
igazolása.
Dr. Kereki Ferenc kiemelte, a három
tároló és a nyugat-mecseki kutatási terület körzetében, rendszeresek a közvélemény-kutatások is. Ennek eredményei
eddig mindig azt mutatták, hogy az
RHK Kft. tevékenységének társadalmi
elfogadottsága igen magas, köszönhetően a rendszeres tájékoztató munkának.
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Tizenegyen a tizennegyediken

A két új tagtelepülést is ünnepelték a Tájoló Napon

Az NYMTIT idei nagyrendezvényének ismeretterjesztő tanácskozásán a nagyaktivitású kutatások eddigi eredményei
mellett arról is beszámoltak az RHK Kft. munkatársai, hogy
ismét egy lépéssel közelebb jutottak a Bodai Agyagkő Formáció megismeréséhez.

adásokra, délután pedig a szórakoztató programokra várták,
immár tizennegyedik alkalommal, az érdeklődőket a Nyugatmecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás szervezői. Ez a nap különlegesnek számított az eddigiek sorában, hiszen új tagtelepülések
felvételét is ünnepelték – ezt Kovács Győző, Boda polgármestere, a társulás elnöke külön kiemelte az eseményt megelőző
sajtótájékoztatón. Dinnyeberki és Ibafa 2018 január 1-től kapcsolódik be aktívan a szervezet munkájába, ami elsősorban a
nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére
irányuló kutatások társadalmi felügyeletét és a lakosság tájékoztatását jelenti.
„Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, úgy az ezzel kapcsolatos kommunikáció, a lakosság tájékoztatása is különös
odafigyelést igényel, mert az ilyen hosszú – generációkon

Ugyanakkor a hallgatóság információkat kapott az eseményt
szervező NYMTIT-ről, a Társulás céljairól és vállalt feladatairól is.
A Tájoló Napon a hagyományoknak megfelelően először a
gyerekprogram zajlott le, ezúttal szeptember 22.-én, Kővágószőlősön, ahol a majdani mérnökök, döntéshozók - a tagtelepülések iskolásai - játékos vetélkedő formájában ismerkedtek
egymás településeivel, illetve a radioaktivitás kérdéseivel.
Szeptember 23-án a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő elő-
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átívelő – programok kizárólag nyugodt társadalmi környezetben valósulhatnak meg. Ebben, a térség kilenc települését
tömörítő, Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT)
is sokat segíti az RHK Kft. munkáját, immár több mint húsz
éve – fejezte be mondandóját Kovács Győző.

2017. DECEMBER

ket értek el a tagtelepülések a társulás révén, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott támogatás felhasználásával, és
rögzítette az idei év feladatait.

Az ismeretterjesztő programban elsőként a nemzeti energiastratégia végrehajtásának aktuális kérdéseit ismerhette meg a
hallgatóság, Kovács Pál, energiaügyért felelős államtitkár
jóvoltából. Ezt követően Molnár Péter, az RHK Kft. munkatársa „Kavicsos – e az agyagkő?” címmel a kutatások történetét foglalta össze, míg dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a Bakonya mellett végzett kutatófúrás jelenlegi munkálatairól, és a jövő évi feladatokról szólt. Dr. Ormai
Péter nemzetközi körképet vázolt fel az elmúlt tíz év változásairól a radioaktívhulladék-elhelyezés terén. Végül Kovács
Győző, az NYMTIT elnöke foglalta össze, milyen eredménye-

Összefoglaló az utóbbi évek kutatásairól, a tervekről
 A felszínemelkedéssel kapcsolatos kérdéseket is tisztázták,
ennek eredményeként kiderült, hogy 1 millió év alatt is
mindössze néhány 10 méternyi lehet a lepusztulás. Ez a
kutatás szempontjából azt jelenti, hogy a felszín alatti tároló telepítésénél nem kell a nagyobb (1000 méter közeli)
mélységek felé haladni, megfelelő lehet a 400-500 méteres mélységtartomány is.

Mint a Tájoló Napon is elhangzott, a 2014-ben újraindult nyugat-mecseki kutatások első évében két fúrást mélyítettek a
szakemberek, majd feldolgozták az így nyert adatokat.

A közeljövőben az a terv, hogy 2018 tavaszán újabb 800 méteres mélyfúrást indít a Társaság, amihez a létesítési engedély
már megvan. A BAF-4 jelű fúrást Bükkösd mellett fogják
lemélyíteni, a munkálatokhoz készül az út ezen a területen.
Ám ez nem csak a további fúrások és a monitoring-kutak elérhetősége szempontjából fontos, hanem azért is, mert Boda felé

2015 őszétől 2016 tavaszáig a Cserdi szőlőhegy egyik völgyében létesült egy 700 méter hosszú, átlagosan 3,5 méter széles,
2-6 méter mély kutatóárok, hogy megvizsgálják a területen
található úgynevezett vetőzóna korát. A kutatóárok adatai
szerint a vetőzóna mentén az utóbbi 4-5 millió évben nem volt
tektonikai mozgás, vagyis az agyagkő ez alapján stabilnak
mutatkozott. A kutatás itt befejeződött a rekultiváció megtörtént a területen.
Ez év márciusának végén, Bakonya közelében, egy újabb kutatófúrást indított az RHK Kft., amely 1030,7 méteres mélységet ért el. Megállapíthatták, hogy ezen a területen a Bodai
Agyagkő Formáció képződményei már nem fordulnak elő.
Tehát erről az oldalról leszűkíthető volt a tovább vizsgálandó
terület.

egy 400-500 méteres szakaszon közvetlenül feltárja az agyagkövet. Az ezt követő fúráspárt (a BAF-3 és -3A jelűt) a Kővágószőlős-Hetvehelyi út fogják megvalósítani, várhatóan 2018
végétől. Itt egy 600 és egy 1300 méteres fúrásra megvan már
az engedélye az RHK Kft-nek.
Fontos hangsúlyozni, hogy a felszíni földtani kutatás még jó
pár évet vesz majd igénybe, hogy minden körülményt mérlegelve megítélhető legyen a Bodai Agyagkő Formáció alkalmassága, és kijelölhessék a majdani mélységi geológiai tároló
pontos helyét.

2017 júniusában készült el a földtani kutatás 2013–2016. közötti szakaszának zárójelentése, amelyből néhány fontos eredményt kiemelnénk:
 Egy új, részletes földtani térképet készítettek a szakemberek, amely minden ismeretet tartalmaz, amit a felszín földtani felépítéséről jelenleg tudni lehet.
 Elvégeztek egy úgynevezett geomorfológiai felmérést,
hogy a leendő felszíni telephely szempontjából a kockázatokat felmérjék.
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Madridban konferenciázott a társulás

Kilenc fős küldöttséggel képviseltette magát a GMF-fórumon az NYMTIT
Az NYMTIT nagy hangsúly fektet arra, hogy a lakossági tájékoztatás nemzetközi gyakorlatát megismerje, miközben a hazai eredményeket is igyekszik külföldi partnereinek bemutatni. 2017-ben Madridban nyílt erre lehetősége, ahol október 56. között tartotta éves közgyűlését a Nukleáris Létesítmények
körüli Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF).

az ottani energiapolitikáról és a nukleáris hatóság munkájáról,
valamint a radioaktívhulladék-kezelés, illetve a balesetelhárítás témáiról. Ezt követően élénk vita alakult ki az elhangzottakról, melyhez Kovács Győző, a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati Társulás elnöke is hozzászólt. Felvetette, hogy
a közgyűlés tegyen javaslatot: a résztvevő országok a program
végrehajtásához – akár Európai Uniós törvény alapján – kapjanak egységes támogatást.
Az első nap előadója volt Dohóczki Csaba, GMF alelnök, aki
a magyar energiapolitikáról, illetve Miran Stanko, Krsko polgármestere, aki a krskoi atomerőmű biztonságnöveléséről tájékoztatott.
A konferencia második napján a résztvevők ellátogattak a José
Cabrera atomerőműbe, Spanyolország első ilyen létesítményébe, ami 1968-ban kezdett üzemelni. Több mint 40 éves működést követően 2010-ben állították le véglegesen, jelenleg az
erőmű leszerelése zajlik. A GMF tagjai részletes tájékoztatást
kaptak a leszerelés folyamatáról, egy rövidfilmen pedig végigkövethették annak egyes fázisait. Ezt követően az atomerőmű
környékén található településeken tettek rövid látogatást a
vendégek. Almonacid de Zorita-ban az önkormányzat ipari
parkját látogatták meg, ahol egy inkubátorház megépítésével
próbálnak segíteni a helyi vállalkozóknak vállalkozásaik beindításához. Almoguera településen egy épülő idősek otthonát
mutatták be a házigazdák. A térségben nagy problémát okozott az atomerőmű leállítása, mivel munkahelyek szűntek
meg, és ezzel a járulékos vállalkozások helyzete is megnehezedett. A tájékoztatóban az is elhangzott, hogy Spanyolország
az elkövetkezendő időszakban nem tervez új atomerőmű építést, a jelenlegi nukleáris részesedés fenntartása a cél, valamint, hogy a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot az
ország déli részén, El Cabrilban tárolják, és hogy a nagyaktivitású hulladék ideiglenes tárolására egy központi tárolót alakítanak ki Cuenca tartományban, illetve hogy megkezdik a végleges tároló kijelölésének folyamatát.

Az esemény fontosságát mutatja, hogy nyugat-mecseki szervezeten kívül a másik három térségben működő magyar
„nukleáris” tájékoztató és ellenőrző önkormányzati tárulás is
képviseltette magát. A Kovács Győző elnök vezette küldöttség
kilenc főből állt.
A közgyűlés résztvevői először tájékoztatást kaptak a GMF
éves tevékenységéről, költségvetéséről, a könyvvizsgálói jelentésről, illetve az elkövetkező időszak tervezett programjairól. A tagság elfogadta a pénzügyi beszámolót és a jövő évi
költségvetést, valamint megválasztotta az elkövetkező időszak
vezetőségét, melynek ismét magyar alelnöke van, hiszen továbbra is bizalmat kapott Dohóczki Csaba, miként Roland
Palmqvist elnök, Mariano Vila d’ Abadal főtitkár is. Új tag
viszont az elnökségben Anna-Léna Söderblom a svédországi
Östhammar település egyik önkormányzati vezetője, aki alelnökként segíti majd a szervezet munkáját.
Az eseményen részt vett Masahiro Tachibana, a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség képviselője is, aki azt mutatta be a
jelenlévőknek, hogy az Ügynökség miként kívánja a radioaktív hulladék elhelyezés témakörében tervezett új programjába
beépíteni a lakossági tapasztalatokat. Mint elmondta, lesz egy
Európai Uniós projekt is, amely azt fogja vizsgálni, mennyire
felkészültek az érintettek egy esetleges nukleáris baleset elhárítására. Ennek előkészítésére Bécsben, december elején rendeznek konferenciát (ami lapunk megjelenésekor már le is
zajlott), melyen az RHK Kft. munkatársa is jelen volt, hogy a
magyar tapasztalatokat megossza a jelenlevőkkel.

A program végén a vendégek ellátogattak Pastrana városába,
ahol a polgármester kíséretében a történelmi város főterét és
templomát tekintették meg. A záró ebéden Roland Palmqvist
elnök megköszönte a GMF tagok részvételét, valamint külön
köszönetet mondott a spanyol szervezőknek a rendezvény
színvonalas megszervezéséért.

Masahiro Tachibana hansgúlyozta, hogy ezek olyan projektek,
amiknek az előkészítése hosszú évekig tarthat, hisz nincs
olyan szakirodalom, ami ezzel foglalkozna. A legfontosabb az
érintett lakosság véleményének összegyűjtése lesz, és mindkét
projekt esetében számítanak a GMF tapasztalataira, aktív részvételére. Ennek érdekében kérte, hogy a résztvevő országok
képviselőit mielőbb vegyék föl a kapcsolatot a programok
felelőseivel.

A következő GMF-rendezvényre 2018 tavaszán Desselben
kerül sor, ahol a belgiumi radioaktívhulladék-elhelyezésről
tájékozódhatnak a tagok, és megismerkedhetnek az ottani tudományos nukleáris központ tevékenységével is.

A közgyűlést követő konferencián a résztvevők bepillantás
kaphattak a spanyol atomenergetikába. Tájékoztatást kaptak

6

XIV. évfolyam 5. szám

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP

2017. DECEMBER

Varázs-Garázs közös akaratból

Beszélgetés Hegedűs Bettivel az új játszóházról, közösségi térről
megvalósításába. Adott volt a sok-sok
gyerkőc, aztán eme gyerkőcök szülei,
akik közül szerencsére sokan baráti kapcsolatban vannak, vagy csak szívesen
megállnak egy-egy szót váltani egymással. Aztán adott volt egy hely, ami több
mint másfél éve üresen állt, gondoltuk,
kezdjünk vele valamit… ebből pedig
egyenesen következett a megoldás: csináljunk egy mini közösségi teret, egy
játszóházat.
- Mitől közösségi tér ez a játszóház?
Új játékbirodalmat adtak át a gyerekek
örömére Cserkúton október végén. A
település kismamáiból, fiatal anyukáiból
álló Gyerek Klub lelkes tagjainak ötlete
alapján, valamint nem kis segítség révén
jött létre a „Varázs - Garázs Játszóház, és
Közösségi Tér”, melyet az ünnepélyes
megnyitó és a rövid köszöntő után kis
„tulajdonosai” boldogan használatba is
vettek. A tervekről és a megvalósításról
Hegedűs Bettit kérdeztük.
- Mostanában mintha picit ritkultak volna a cserkúti gyerekprogramok...
- Nem tűntünk el, csak ezen az új projekten dolgoztunk. Gyűjtögettünk ezt-azt,
hoztunk-vittünk-cseréltünk, szerveztünk,
fúrtunk-faragtunk, pakoltunk. Nemrég a
szemfüleseket meg is mosolyogtattuk,
amikor mindannyian otthonkában, Magdi
-anyusként rohangáltunk a bolt körül…
Egyik Gyerek Klubos megbeszélésünk
alkalmával pattant ki az ötlet, ebből kiindulva fogtunk bele talán eddigi legmunkaigényesebb, hosszú távú projektünk

- Egy olyan helyet akartunk, ahol az
anyukák, apukák, papák, mamák, amíg a
gyerekek játszanak, ihatnak egy kávét
vagy teát, megbeszélhetik ügyes-bajos
dolgaikat, illetve, ha kedvük támad,
együtt játszhatnak a gyerekeikkel. Persze
jogosan merül fel bárkiben a gondolat,
hogy ezt lehetne otthon is, de már többször bizonyosságot nyert az évek alatt,
hogy közösen jobban, érdekesebben, vidámabban telik az idő. Főként, hogy
megkezdődtek a hosszú téli esték. Így
tulajdonképpen percek alatt született meg
a ”Varázs-Garázs Játszóház és Közösségi
Tér”, amelynek a volt Ifjúsági klub biztosít otthont. A gondtalan működéshez kidolgoztunk egy házirendet és nyitvatartási rendet, ez biztosítja, hogy ne zavarjuk a
környéken lakókat, illetve ne ütközzünk
az együttélés írott és íratlan szabályaival.
Eredeti funkcióját annyiban visszük tovább, hogy adottságai miatt két részre
osztottuk, de mégis egy kerek egész. A
felső részben a kicsik kaptak helyet, míg
a lenti tér a nagyobbaké.
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- Hogy is néz ki ez a gyakorlatban?
Pofonegyszerű és gyakorlatias: az emelet
egy kicsi ovis csoportszobához hasonlít
leginkább, amelynek egyik sarkában felnőtt birodalom található, kávé/teafőző
sarokkal, egyéb, a gyerekek ellátását
szolgáló, konyhai eszközök. A nagyok
birodalmába egy csocsóasztal, rengeteg
társas és kirakó játék, ismeretterjesztő
könyvek, lexikonok, illetve az eddigi
alkotós délutánjainkon használt eszközkészlet került. Ám ha valakinek épp csak
beszélgetni támad kedve a kanapén, vagy
mozizni egy jót, ennek sincs akadálya.
Külön kiemelendő berendezési tárgyunk
a „Mese-fotel” és a magyar népmesesorozat remekei, amiket vállalkozó kedvű
nagymamáktól kaptunk. Ők már az előkészületek alatt figyelemmel kísérték és
segítették ténykedésünket, ezért hálásak
vagyunk nekik is.
Hegedűs Zsolt, Cserkút alpolgármestere
lapunknak elmondta, egy többgenerációs
intézmény van készülőben, ehhez már
megvannak a 2018-ra idekapcsolódó fejlesztések is, részben a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból, a társulás révén
kapott
támogatásnak
köszönhetően.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a
Játszóház nem jöhetett volna létre a soksok jó szándékú, a terveiket magáénak
érző és tenni akaró helyiek, valamint a
kővágószőlősi, bodai, pécsi, komlói civilek nélkül, akik időt, erőt nem kímélve
segítettek a berendezések összegyűjtésétől a megnyitásig.
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Büszkeségpont átadás Helesfán
település helytörténeti munkái, az emlékművek a település közterein, az épületen elhelyezett emléktáblák, amelyek
a település történetének és a történelmi/
nagypolitikai események összefüggéseit
jelenítik meg.

Amikor az emberek emléket akarnak
állítani, a múlt fontos történéseiből kell
meríteni. A helyi közösség összetartozásának erősítéséhez szükség van az emlékezést segítő törekvések kimunkálására,
amelyek közül kiemelkednek az adott

ségen megjelentek a környező települések képviselői és a helyi lakosok is.

A község vezetői mindig is fontosnak
tartották, hogy méltó módon emléket
állítsanak a történelem hőseinek, helyi
vezéralakjainak. Ezen törekvés szellemében határozta el 2016-ban a képviselőtestület, hogy az ötvenhatos forradalom 60. évfordulója alkalmából és tiszteletére Büszkeségpontot állít, és ehhez
pályázatot nyújt be. Emlékpark kialakítását tűzte ki célul, ahol ötvenhat hőseinek tiszteletére emlékművet állít. A
pályázatot a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz kellett benyújtani,
amely a település terveit támogatásra
érdemesnek találta.
Az ’56-os emlékművet és parkot az idei
évfordulón adták át. Az avatási ünnep-

Boldog karácsonyt és békés, eredményes új esztendőt kíván
a településközösség lakóinak a Nyugat -Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás.
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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