
 

  

XV. évfolyam 1. szám                         N Y U G A T - M E C S E K I  T Á J K É P                                              2018 

BAKONYA - BODA - BÜKKÖSD - CSERDI - CSERKÚT - DINNYEBERKI - HELESFA - HETVEHELY - IBAFA - KŐVÁGÓSZŐLŐS - KŐVÁGÓTÖTTÖS 

Két új kutatással érintett település csatlakozott  – a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium erre vonatkozó 

útmutatásait figyelembe véve – a  Nyugat-Mecseki 

Társadalmi  Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz. 

– A bővülésről a társtelepülések képviselői minősített 

többségi döntéssel határoztak – tájékoztatott a társulás 

életében bekövetkezett legnagyobb változásról Kovács 

Győző elnök. – Szívélyesen fogadtuk Dinnyeberki és 

Ibafa képviselőit, akik a bemutatkozáson túl most 

ismerkednek meg a társulásban 1996 óta permanensen 

folyó, felelős, szakmai és társadalmi munka részleteivel. 

Kovács Győző hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is a 

körzetben élők teljes tájékoztatása mellett zajlik a 

kutatási tevékenység. A társadalmi kontrollt 

megkönnyíti, hogy a megalakult Ellenőrző Bizottság 

tagjainak folyamatos az együttműködése a munkálatok 

felelőseivel. Így munkájukat hatékonyan és elfogadottan 

végezhetik mind a szakmai tevékenységet végzők, mind 

pedig a társulás településein élő emberek megítélésében. 

– A jövő év feladatairól szólva ki kell emelnem, hogy a 

kutatások folytatásával tovább erősítjük a munkálatokhoz 

kapcsolódó tájékoztatást. Vezetésemmel 1996 óta tart ez 

a folyamat, amiben mindig a hiteles szakmaiságot és az 

objektív tájékoztatást tartjuk a legfontosabbnak. Ami a 

jövő fontos feladatát  illeti, terveink szerint tudatosan és 

következetesen kell megcéloznunk a felnövekvő 

generációt, hiszen a most még iskolába járó fiatalok 

később felelős döntéshozók lesznek körzetünkben. Ennek 

a célkitűzésnek a keretében programjainkkal 

folyamatosan ott leszünk a települések iskoláiban, az 

ifjúsági programokon, hogy el tudjuk juttatni a hiteles 

tájékoztatáshoz szükséges információt a fiatalokhoz is. 

Ezen túlmenően a tájékoztatási munka fontos eleme lesz 

a várhatóan tavasszal sorra kerülő, kétévente visszatérő 

közvélemény-kutatás is, melyet az RHK Kft. végeztet az 

érintett településeken  – mondta Kovács Győző. 

A közös szakmai munka keretében idén is több hazai és 

nemzetközi rendezvényen, szakmai fórumon vesz részt a 

Nyugat-Mecseki Társadalmi  Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társulás több tagja 

is. Ezek az események segítenek abban, hogy minél 

szélesebb körben tájékozódhassanak a társulás képviselő 

a nukleáris,                                            Folytatás a 2. oldalon 

Két új taggal kezdi meg idei munkáját a társulás 
A hiteles tájékoztatás marad az NYMTIT munkájának középpontjában 

Képeink a 2017-es Niels Bohr fizika-kémia versenyen, Hetvehelyen készültek 

A tartalomból: 
 

Idén Bükkösd határában fúrnak majd 2. o. 

2018-ban is folytatjuk a tájékoztatást 3. o. 

Ibafán is van helye a fejlesztési forrásoknak 4. o. 

Amit Dinnyeberkiről tudni érdemes 5. o. 

A Nyugat-Mecsek kiemelkedésének vizsgálata 6. o. 

Kíváncsiak vagyunk véleményére 7. o. 

Újabb nyertes pályázatok Bükkösdön 8. o. 
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Idén Bükkösd határában fúrnak majd 

Tovább folytatódik a nyugat-mecseki előkészítő kutatómunka 

Folytatás az 1. oldalról 

azon belül a radioaktívhulladék-

kezelő ágazat legfrissebb híreiről, 

eredményeiről. 

Az idei évre kitérve az elnök-

polgármester kiemelte, hogy 2018-

ban is számos közösségi program 

színesíti a települési közösség életét. 

Ezek közül kiemelkedik a 

hagyományos Niels Bohr fizika-

kémia tanulmányi versenyen, 

amelyen mindig nagy lelkesedéssel 

indulnak a társulás tagtelepülési 

iskoláinak diákjai. Ugyancsak 

tradicionálisan nagy a várakozás a 

Tájoló Nap, a közös Szüreti 

Fesztivál iránt, amelyeken a helyi 

résztvevőkön túl tapasztalataikat 

megosztó, az itteni sajátosságokkal 

ismerkedő külföldi látogatókat is 

fogadhat az NYMTIT. Külön öröm, 

hogy az elmúlt időszakban 

valamennyi tagtelepülés új 

közösségi helyszínekkel, 

bemutatóterekkel gyarapodott, 

amelyek megannyi emlékezetes 

közös programoknak adhatnak 

otthont. Mint Kovács Győző 

kihangsúlyozta, a falvak fejlesztése, 

tekintettel a lehetőségekre, ebben az 

esztendőben is megkülönböztetett 

figyelmet kap majd.  

Kovács Győző az NYMTIT elnöke 

Egy Bükkösd határában mélyített kutatófúrással folytatódik 

tovább idén a Nyugat-Mecsek geológiai tulajdonságainak 

megismerésére indított kutató és szakmai munka. A BAF-4 

jelű fúrás tervezett mélysége 800 m, kivitelezését várhatóan 

tavasszal indítják, de a megközelítő utat és a fúrási alapot már 

tavaly kialakították.  

Mint azt dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. (RHK Kft.) ügyvezető igazgatója elmondta, a korábbi 

munkálatokhoz  hasonlóan ennek a műveletnek is az a célja, 

hogy minél jobban megismerjék a térségben húzódó agyagkő 

formációt. 

– A mindeddig összegyűjtött adatokból, vizsgálati 

eredményekből szakembereink 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 

folytatjuk a kutatási program következő szakaszának 

előkészítését – beszélt a szakmai feladatokról dr. Kereki 

Ferenc. 

A tapasztalatok felhasználásával egyfajta zárójelentés készül 

az eddigi eredményekről. A hazai és külföldi szakemberek 

egybehangzó véleménye alapján a nagy aktivitású vagy 

hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy 

megfelelő befogadó kőzetben kialakított mélységi geológiai 

tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Ennek alapján az 

RHK Kft. több fázisból álló felszíni, majd felszín alatti 

kutatási programot indított. A kutatás végső célja, a nagy 

aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek 

végleges tárolására alkalmas helyszín kiválasztása és hosszú 

távú biztonságának igazolása.  

Ami a Nyugat-Mecsek kutatásának tapasztalatait illeti, a 

szakemberek eddig egyetlen olyan körülményt sem találtak, 

ami kizárná a nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó 

szakmai munkát, a tervezett tároló megvalósítását. 

Ahhoz, hogy a hosszú távú biztonságot igazolni tudja a 

Társaság, még sok évtizednyi kutató munka szükséges, többek 

között egy föld alatti kutatólaboratórium kialakítása is. 

A BAF-4-es jelű kutatófúrás helyszíne Bükkösdön 
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2018-ban is folytatjuk a tájékoztatást 

A Nyugat-Mecseki Társadalmi 

Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulásunk (NYMTIT) mindig is nagy 

hangsúlyt fektetett a jogszabályban 

előírt tájékoztatási és ellenőrzési 

kötelezettségeinek teljesítésére. A 

lakossági bizalom építése és fenntartása 

rendkívül komoly és felelősségteljes 

feladat, melyet legjobb tudásunk 

valamint az évtizedek alatt szerzett 

tapasztalataink szerint igyekszünk a 

legmagasabb színvonalon ellátni.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 

(NFM) kötendő támogatási szerződés 

részletekre kiterjedően tartalmazza a 

feladatainkat, legfőképpen a korrekt 

lakossági tájékoztatást, melyet 

nélkülözhetetlen tevékenységnek 

tartunk, és tagtelepüléseinken továbbra 

is minden körülmények között folytatni 

kívánunk.  

A támogatási szerződésünk évenkénti 

megkötésének alapfeltétele, hogy az 

NYMTIT az adott évben kapott 

költségvetési támogatással teljes körűen 

elszámoljon a Támogató NFM irányába. 

Társulásunk ezen elszámolási 

kötelezettségének 2018. január 22-én az 

NFM Közigazgatási Államtitkárságán, 

helyszíni ellenőrzés keretében 

maradéktalanul eleget tett.  

A lakossági Ellenőrző Bizottságunk 

működtetésével folyamatosan 

biztosítjuk egyik legfőbb célunk és 

egyben jogszabályi kötelezettségünk 

teljesítését: ellenőrizzük a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulásunk 

területén folyó tevékenységét, 

megalapozva és fenntartva a lakosság 

irányába történő hiteles és objektív 

tájékoztatást.  

2018-tól az NYMTIT két új – 

Dinnyeberki és Ibafa – tagtelepüléssel 

bővült, így feladatainkat immár 11 

tagtelepülésre kiterjedően látjuk el.  

Az RHK Kft.-vel történő 

együttműködésünk, a lakosság és 

egyben a jövő generációjának irányába 

megvalósuló hiteles és naprakész 

tájékoztatás elősegítésében, szakmai 

információk átadásában nyilvánul meg. 

Munkánk során továbbra is nagy 

hangsúlyt fektetünk a 

tagtelepüléseinken élő gyermekek 

részére összeállított programok – Niels-

Bohr fizika és kémia verseny, játékos 

szellemi vetélkedő – eredményes 

megvalósítására.  

Az NYMTIT célja változatlan. A 

térségben folyó kutatási munkálatokkal 

kapcsolatosan, az Ellenőrző Bizottság 

működtetésével továbbra is képviseli a 

lakosok érdekeit, hiteles és közérthető 

módon ellátja a tájékoztatási feladatait, 

továbbá együttműködik a szakma, a 

hatóság és az illetékes minisztérium 

képviselőivel.  

Kérjük, hogy munkánkat a társulási 

lapunkon és a honlapunkon keresztül, 

továbbra is kísérjék figyelemmel! 

Az NYMTIT polgármesterei az ülésen 

Az Ellenőrző Bizottság Kővágószőlősön tartotta megbeszélését 
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A kultúrházra, ravatalozóra gyűjtenek 
Ibafán is van helye a fejlesztési forrásoknak 

A nyugat - mecseki kutatásokkal érintett 

település Ibafa is, a falu ugyancsak 

frissen csatlakozott a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi  Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati 

Társuláshoz. Polgármestere Benes 

László. Mint a csatlakozás kapcsán 

kinyilvánította, az ibafaiak is szeretnék 

kivenni részüket a radioaktív 

hulladékok végleges elhelyezését célzó 

kutatásokhoz köthető közérdekű és 

hiteles tájékoztató munkából, illetőleg 

élni a munkálatokhoz kötődő 

közösségépítő és fejlesztési 

támogatások lehetőségével. 

A kistelepülés rendelkezik orvosi 

rendelővel, művelődési és teleházzal, 

könyvtárral. Egyik kiemelkedő épülete 

a római katolikus templom. Ismertségét 

és látogatottságát a falu leginkább a 

pipamúzeumnak köszönheti, de az év 

nagy részében előfordulnak itt túrázók, 

természetjárók is. A múlt hagyatékát 

többek között az I. és II. világháborús 

emlékmű is őrzi a faluban. 

– Településünk 230 lelket számlál, a 

korfa vegyes képet mutat. Túlzás nélkül 

mondhatom, hogy van helye a 

fejlesztési forrásoknak, felújításra vár 

például a művelődési házunk, de 

szeretnénk befejezni épülő 

ravatalozónkat is a falu temetőjében – 

mondta a polgármester. 

Ibafa nem csak a pipatóriumról híres 

Ibafa a Zselici-dombok közt megbúvó, 

szép fekvésű kis falu. Első okleveles 

említése 1425-ből való. A középkorban 

kis- és középnemesek voltak a falu 

birtokosai. Szigetvár eleste után 

„valószínűleg” teljesen elnéptelenedett a 

falu, mert írott források legközelebb 

csak a 18. század közepén említik. 

Horvát jobbágyok az 1742–1752-ig 

terjedő időszakban települtek be, őket 

német telepesek követték. Az 1836-os 

adatok szerint a falu akkori, német, trák 

és magyar nemzetiségű lakossága 554 

fő volt, többségükben római 

katolikusok. A falunak két urasági 

kastélya, katolikus temploma és 

parókiája is volt. A lakosság nagyobb 

része mesteremberekből állt. A falu 

többi lakosa állattenyésztéssel és iparral 

foglalkozott. 

Az első templomot 1760-ban építtették, 

1865-ben pedig a ma is állót. A falu a 

hírnevét ennek a templomnak, illetve 

plébánosának köszönheti, aki 

fapipájával tette Ibafa nevét 

közismertté. „Az ibafai papnak fapipája 

van” – szól a nóta, amely kedvet csinált 

az ibafai plébánosok körében a 

pipagyűjtéshez. Így jött létre a parókia 

pipagyűjteménye. Maga a fapipa nem 

ilyen régi eredetű. Az elsőt 1934-ben 

ajándékozták hívei Sarlós Ferenc 

plébánosnak, melyet Gerber Béla 

iparművész készített. A híressé vált 

pipatórium szomszédságában van az 

ibafai pipatörténeti kiállítás, mely a 

kultúrházban kapott helyet 1968-ban. 

Mai formáját az 1989-es újrarendezés 

során nyerte el. Az ibafai pipakiállítás 

két teremben mutatja be érdekességeit. 

Az első teremben a nevezetes ibafai 

fapipa másolata tárul elénk. A terem bal 

oldalán a ma is használatos pipák, 

valamint a huszadik század közepéig 

használt szivar és szipka látható, 

melyeket a hölgyek részére készítettek. 

A második teremben nyolc ország 

képviseli a pipa szebbnél szebb 

darabjait. A terem közepén a nagy 

vitrinben családi mozsár, tégelypipák 

másolatai, valamint dohányzási 

segédeszközök láthatóak. A falakat 

pipázó jelenetek színesítik, 

képzőművészeti alkotásokkal 

gazdagítva. 

A kiállítás legérdekesebb három darabja 

a történelemben is közismert 

személyekhez kapcsolódik. 

Egy 1849-es alföldi pipafejen az ún. 

Kossuth-címer látható; Deák Ferenc 

reformpolitikus portréja fedezhető fel 

egy 1865-ben készült pipán, 1919-ből 

származik Károlyi Mihály 

miniszterelnök pipája, mely a tulajdonát 

képezte egészen addig, amíg a családi 

hagyaték kalapács alá nem került. 

„Az ibafai papnak fapipája van, 

tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.” 

Az ibafai papi pipa 

Benes László, 
Ibafa polgármestere 
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Szívesen léptek be a társulási közösségbe 
Dinnyeberkiben kommunikációs segítséget, anyagi támogatást is várnak 

– Elsősorban a környéken zajló 

kutatómunkához kapcsolódó 

kommunikációban számít segítségre 

Dinnyeberki, de természetesen jól jön a 

társulási tagsággal együtt járó anyagi 

támogatás lehetősége is – mondta a 

csatlakozás kapcsán a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi  Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulás új tagja, Dinnyeberki 

polgármestere, Szabó Tibor. 

Mint kiemelte, a 94 állandó lakost 

számláló településen nincs vonzó 

turisztikai attrakció, rendelkeznek 

viszont templommal, közösségi házzal, 

kultúrházzal és egy, a falu ügyeit vivő 

irodával. A helyi vásárlási lehetőséget 

egy mozgóbolt biztosítja. 

– Lakóink zöme fiatal, ugyanakkor 

helyben csak közmunka keretében 

tudunk foglalkoztatást biztosítani. 

Jelenleg 13 fő dolgozik az idei 

programban. Sokat remélünk attól az 

elnyert pályázattól, aminek keretében az 

ügyvivő iroda mellett az orvosi rendelő 

és a kultúrház is megújulhat. A 

fejlesztés jelenleg közbeszerzés alatt 

van, áprilisi kezdésben és szeptemberi 

átadásban bízunk. Ugyancsak nagy 

esemény lesz a falu életében, hogy 

bővül az itt működő csomagolóüzem – 

vázolta a lehetőségeket a település 

vezetője. 

Mint Szabó Tibor elmondta, jelenleg 

kettő és fél ciklus óta polgármester, 

annak idején időközi választás keretében 

vette át a stafétabotot. Korábban 

önkormányzati képviselőként 

tevékenykedett. A 60 éves, pártszínektől 

független polgármester főállásban látja 

el feladatait, azt megelőzően egy 

villamosipari cégnél dolgozott. Két 

gyereke, első házasságából egy 37 éves 

fia, jelenlegi házasságából pedig egy 15 

esztendős lánya van. 

Amit Dinnyeberkiről tudni érdemes 

Baranya megyében, Pécstől északnyugatra, Szentlőrinctől 

észak-északnyugatra, Helesfa északnyugati szomszédjában 

fekvő zsáktelepülés. 

Dinnyeberki nevét az oklevelek 1305-ben említették először 

Dinneberki néven, 1327-ben Dinnyeberki, 1328-ban 

Dennaberke néven írták. A település a Dinnyeberki nemesek 

birtoka volt. 1305-ben Viktorin végrendeletében a testvéréről, 

Kornélról reá szállt dinnyeberki birtokrészeket Kornél 

feleségére, Ilonára és annak leányára, Cristolra hagyja. 1542-

ben készült adólajstromban is szerepelt neve, Dinnyeberki 

néven. A török időkben sem néptelenedett el, folyamatosan 

lakták. A későbbiekben az Eszterházy család is birtokosa volt 

a településnek. 

A mai település faluelődei, így Káptalanfa, 

Boldogasszonyfalva és Ágod a környező dombokon 

létesültek. A tatárjárás után azonban a lakók a mostani helység 

völgyébe húzódtak le. Az 1305-ös első oklevél már 

Dinnyeberkit említ, amely a mai helyén terült el, tán a Bak-

réti elfelejtett temetőnél. Létezett a Dénesberki falunév is, ami 

egy Dénes nevű birtokosra utal. A községjelölés kifejezi azt, 

hogy hajdan erre dinnyetermő hely, valamint berkes, mocsaras 

rész húzódott. A mai lakók a legnagyobb vízfolyást Malom-

ároknak nevezik, aminek az Árpád-kori neve Gyűrű. (Ebből 

ered a Gyűrűfű helységmegjelölés.) Őskori településnyomról 

sehol sem tudnak. A hódoltság idejében viszont a Kám-

völgyben tatár kán szálláshelye létezett, míg a helyi törökök a 

Fekete-hegyen temetkeztek. A törökök a határban építettek 

egy utat és kialakítottak egy pincét, ahová a végleg elvonuló 

muszlimok nemesfémértékeiket rejtették el. A legenda szerint, 

akik később megpróbálták a kiásást, sorra meghaltak a 

helyszínen. A nemesek lakta Ágodról az őslakók úgy tudják, 

hogy az méretében egy kisebb városnak illett be. Van, aki 

katonai erődítéséről is tudott. Régészetileg egyik részt sem 

tárták fel, így eddig nem nyertek igazolást a népi naiv 

magyarázatok.  

A  Polgármesteri Hivatal épülete 

Utcakép a templommal 

Szabó Tibor, 
Dinnyeberki polgármestere 
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Az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat, majd a 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. irányításával az 

1990-es évek óta folyik a Nyugat-Mecsekben annak 

vizsgálata, hogy a Bodai Agyagkő Formációban 

kialakítható-e egy mélységi geológiai tároló, amely 

garantálja a nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

végleges, biztonságos elhelyezését. A hulladéktároló 

hosszú távú biztonságának megítélése szempontjából 

alapvető fontosságú a függőleges kéregmozgás – de 

különösen a kiemelkedés mértékének – értékelése és 

ismerete, mert ez kihat a tároló telepítési mélységére is. 

Nagy pontosságú regionális mérésekből ismert, hogy a 

Kárpát-medencében is megfigyelhető a földkéreg 

függőleges irányú mozgása: egyes területek emelkednek, 

mások süllyednek. Magyarország nagy medencéi, az 

Alföld, a Kisalföld vagy a Dráva-medence süllyed, míg 

a hegyvidéki területek – például a Mecsek térsége is – 

emelkedik. A függőleges mozgások sebessége általában 

nem haladja meg az 1-2 mm-t évente. A korábbi 

kutatások alapján a Mecsek térségének emelkedését kb. 

0,5 mm/év-re becsülték. 

Kulcsfontosságú a felszínmozgások ismerete a tervezett 

hulladéktároló hosszú távú biztonsága érdekében. 

Mindenképpen el kell ugyanis kerülni, hogy a tárolószint 

a biztonsági értékelésben vizsgált 1 millió éves (!) 

időtartam alatt a kéregmozgás okozta kiemelkedés 

hatására a felszín közelébe, netán a felszínre jusson. A 

jövőbeli függőleges mozgások sebességét a múltbeli 

mozgások alapján tudjuk megbecsülni. Ezért a földtani 

kutatás során megkülönböztetett figyelemmel kezeljük 

azokat a vizsgálatokat, amelyek segítenek minél 

pontosabban és megbízhatóbban megállapítani a Nyugat

-Mecsek jelenlegi, illetve az utóbbi 1-2 millió évben 

lezajlott kiemelkedésének a sebességét. 

A kiemelkedés a kőzetek lepusztulásával jár. A 

lepusztulás alatt a földfelszín kőzeteinek külső 

természeti erők hatására bekövetkező aprózódását, 

mállását és szállítódását értjük. A lepusztulás 

vizsgálatára és számszerűsítésére különféle módszerek 

léteznek. Az egyik ilyen módszer a kozmogén izotópok 

mennyiségének mérésén alapul. Mik is ezek a kozmogén 

izotópok és hogyan keletkeznek? 

A földfelszínt éjjel-nappal éri a világűrből, a 

kozmoszból érkező sugárzás, amelynek hatására a föld 

felszínén lévő kőzetekben – nagyon kicsi, de a mai 

technikákkal már jól mérhető mennyiségben – 

különböző kémiai elemek radioaktív izotópjai 

képződnek. Ezek mennyisége arányos a sugárzási 

kitettséggel, azaz minél tovább éri a kőzetet a világűrből 

érkező sugárzás, annál nagyobb mennyiségben 

képződnek benne ilyen – a kozmikus sugárzás hatására 

létrejövő, szaknyelven – kozmogén izotópok. Azonban 

ezek nem stabilak, idővel lebomlanak, és a 

kőzetfelszínen kialakul egy egyensúlyi állapot. A 

lepusztulás azt eredményezi, hogy a felszíni kőzetekben 

az egyensúlyi állapotnál kisebb lesz a kozmogén 

izotópok mennyisége. A különböző helyszínekről vett 

mintákban megmérve a kozmogén izotópok 

mennyiségét, meg lehet határozni a lepusztulás 

sebességét. 

A  kutatás során az RHK Kft. a berillium izotópját (10Be) 

vizsgálata, amely az elmúlt 20-40 ezer év lepusztulási 

sebességéről ad információt. A Jakab-hegy oldalából és 

a Boda környéki dombtetőkről gyűjtött mintákat hazai és 

francia laboratóriumokban vizsgálták. Az eredmények 

0,02-0,05 mm éves helyi lepusztulási sebességet 

mutattak. A vizsgálódást kiterjesztettük a lepusztulási 

terület patakhordalékának elemzésére is. Az itt kapott 

eredmények kissé magasabb lepusztulási értéket adnak, 

amely arra utal, hogy a felszín nagyon kis mértékben 

emelkedik. 

A fenti eredmények szerint a Nyugat-Mecsek 

kiemelkedésének sebessége több tízezer éves időtávon is 

legfeljebb 0,05 mm/év, ami a kutatás kezdetén becsült 

értéknek csupán a tizede. Más vizsgálati módszerekkel is 

ehhez nagyon közeli értékeket kaptunk, ezzel 

megerősítve az eredmények megbízhatóságát. A lassú 

kiemelkedés és a mérsékelt lepusztulás biztosítja, hogy a 

több száz méter mélységben kialakított geológiai tároló 

hosszú-hosszú idő alatt sem kerülhet a felszín közelébe. 

A Nyugat-Mecsek kiemelkedésének vizsgálata 
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Kíváncsiak vagyunk véleményére! 
Újra közvélemény-kutatás az NYMTIT térségeiben  
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 2005. óta 

kétévente végeztet közvélemény-kutatást térségeiben, 

hogy rendszeresen friss információhoz jusson a 

helybeliek ismereteiről, véleményéről, a 

radioaktívhulladék-tárolás feltételeiről, körülményeiről, a 

tervezett tárolóról és a beruházás kommunikációjáról. 

Az idei kutatás várhatóan júniusban indul a Nyugat-

Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 11 

településén, ahol kérdezőbiztosok kopogtatnak majd be a 

véletlenszerűen kiválasztott portákra.  

Boda környékén már a kilencvenes években is folytak 

kutatások egy nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének 

lehetőségéről. A szakemberek az itt található kőzetet 

találták a legalkalmasabbnak a további vizsgálatokra, és 

éppen ezek a munkálatok teremtették meg a lakosság 

tájékoztatásának igényét. Ezt a feladatot az RHK Kft. és a 

térség településeit tömörítő NYMTIT közösen látja el, a 

közvélemény-kutatások pedig remek visszaigazolást 

jelentenek a Társaság és a Társulás számára az elvégzett 

munka minőségére vonatkozóan.  

A válaszokból lemérhető, hogy a környéken élők körében 

mekkora bizalom övezi a társaság munkáját, mennyire 

sikeres a tájékoztató tevékenység, hogy megfelelő-e az 

együttműködés a cég és a helybeliek érdekeit képviselő 

társulás között. Szakmai munka nem képzelhető el az 

érintett terület lakosságának bizalma nélkül, a kapott 

válaszok pedig segítenek, hogy kiderüljön, hol kell 

ráerősíteni a kommunikációra. 

„Annak érdekében, hogy meggyőződjünk 

kommunikációs munkánk eredményességéről, 

visszacsatolásra van szükségünk a lakosság részéről, ezért 

az idei évben újra közvélemény-kutatást szervez 

Társaságunk” – nyilatkozta lapunknak Honti Gabriella, az 

RHK Kft. Kommunikációs Osztályának Vezetője. 

A korábbi évek azt mutatták, hogy a társulásokhoz 

tartozó települések lakosai kimagasló általános 

ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hulladékokról, és 

mindhárom térségben folyamatosan nőtt a tárolók, illetve 

a kutatási tevékenység elfogadottsága, valamint a 

társulások ismertsége, elismertsége is. 

– Társaságunk számára fontos a társadalmi párbeszéd 

kialakítása, ezért lesz rá lehetőség, hogy a 20-25 perces 

interjú során maguk a megkérdezettek is tegyenek fel 

kérdéseket, kifejtsék véleményüket. A szakemberek 

válaszai a társulás lapjában – az NYMTIT Tájképben – és 

a honlapján lesznek majd olvashatóak – zárta gondolatait 

az osztályvezető. 
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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.  

Újabb nyertes pályázatok Bükkösdön 
„Biztos kezdet” Gyermekház 

A Bükkösdi Önkormányzat 39 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert 

az EFOP 1.4.3-16 kódszámú „Biztos 

Kezdet” Gyerekház kialakítását és 

működtetését elősegítő EU-s 

pályázaton. 

A Gyerekház célja a Bükkösdön élő 0-5 

éves korú gyermekeket nevelő családok 

számára a lehető legkorábbi 

segítségnyújtás a gyerekek 

készségeinek és képességeinek 

kibontakoztatásában, hozzájárulva ezzel 

későbbi esélyeik javításához – mindez a 

szülők bevonásával, tevékeny 

részvételével. 

Budai Zsolt polgármester kiemelte, a 

Gyerekház program várhatóan 2018. 

szeptember végén, október elején indul 

és négy év időtartam alatt (2022-ig) 

kerül kivitelezésre. Tervezett helyszíne 

a felújított Egészségház néhány szobája 

és udvara, melyek némi átalakítást 

igényelnek, hogy alkalmassá váljanak a 

kisgyermekek és hozzátartozóik 

befogadására. 

A kialakításra kerülő Gyerekház 

naponta 5 óra időtartamban várja a 

településen élő kisgyerekes családokat 

gyermekeikkel együtt. Nyitva tartása 

folyamatos és rendszeres lesz a 

munkanapokon. A Gyerekház 

szolgáltatásai ingyenesek lesznek.  

A Gyerekház program a képességek 

kibontakozását segítő személyi és tárgyi 

környezetet biztosít állandó szakember 

vezetése mellett és rugalmasan 

alkalmazkodni fog a helyi igényekhez. 

BAKONYA - BODA - BÜKKÖSD - CSERDI - CSERKÚT - DINNYEBERKI - HELESFA - HETVEHELY - IBAFA - KŐVÁGÓSZŐLŐS - KŐVÁGÓTÖTTÖS 

Cserkút horgászainak évek óta 

dédelgetett álma teljesülhetett, hiszen új 

horgász egyesület alakult a településen 

december 14-én. A Czana-domb 

Horgász Egyesület Cserkút 28 taggal 

büszkélkedhet, elnöke Pál József. A 

munkálatokban számos önkéntes is 

besegített. 

– Nagy hagyománya volt a 

horgászatnak Cserkúton – mesélte el 

lapunknak az elnök. – Az önkormányzat 

keresett meg két évvel ezelőtt, hogy fel 

kellene éleszteni a régi horgászéletet. 

Az elképzelést tett követte. A 

látványtavat decemberben kikotorták, 

kitakarították a környéket, és elvégezték 

a zsilip- és gátvédelmet. A tervek 

szerint főleg pontyot, kárászt és az 

egyensúly fenntartásának érdekében hat

-hét ragadozó halat (sülőt vagy csukát) 

telepítenek be a félhektáros tóba. A 

mozgáskorlátozottakra is gondolnak, 

nekik külön helyet alakítanak ki a 

horgászatra. 

Újra pezseg az élet a vízben és a parton 

Helytörténeti gyűjtemény Bodán  

A kiállítás tablókon és közadakozásból 

létrejött gyűjteményén keresztül mutatja 

be Boda települését. A használati 

tárgyak, berendezések és ruhaneműk 

mellett a régi íratok, fényképek 

betekintést engednek őseink 

mindennapjaiba is. A kiállítási tárgyak, 

emlékek jelenléte erősíti a helyi 

patriotizmust, ezért nagyszerű egy ilyen 

tárlat és ezért kell 

tovább fejleszteni és gazdagítani. 

Megnyitó beszédében Kovács Győző, 

Boda polgármestere kiemelte: „Régi és 

igaz megállapítás, hogy egy 

településnek vagy egy népnek nincs 

jövője, ha a múltját nem ismeri. Én úgy 

gondolom, hogy akkor lehetünk 

sikeresek, kiegyensúlyozottak, ha 

életünk bármely fázisában tudunk, 

képesek vagyunk a jövőbe tekinteni, 

vannak terveink. De akkor lehetünk 

igazán sikeresek, ha biztos lábakon 

állunk, amit a múltunk teremt, teremthet 

meg! 

Ezen üggyel kapcsolatban is fontos 

kihangsúlyoznom az összefogás erejét. 

Köszönet mindenkinek, aki közösségi, 

kétkezi munkájával, vagy anyagilag 

segítette a közösségi cél 

megvalósulását.” 

Az Önkormányzatunk is lehetőségeihez 

mérten segítette, támogatta az ügyet. Az 

első és egyben nagy kezdőlépést 

közösen megtettük. Bíztatok mindenkit 

arra, hogy felajánlásával gazdagítsa a 

gyűjteményt. 

A kiállítás megtekinthető 

munkanapokon, érdeklődni a 

Polgármesteri Hivatalban lehet. 


