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Jubileumi, XV. Tájoló Nap
Jó iránytű a nyugat-mecseki települési közösség számára
Immár huszonkét éve működik sikeresen és eredményesen a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT). A nagy aktivitású radioaktív hulladék
elhelyezését célzó térségi kutatások kapcsán létrejött
települési közösség jubileumot is ünnepel az idén, hiszen ebben az évben rendezték meg a XV. Tájoló Napot
Bodán.
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A XV. Tájoló Nap Szakmai fórumának résztvevői

Kovács Győző, Boda polgármestere, az
NYMTIT elnöke a jubileum apropóján
elmondta, a Társulás 1996-tól kíséri
figyelemmel, illetve tájékoztatja a környék lakóit nagy aktivitású radioaktív
hulladék lerakóval kapcsolatos kutatásokról. Az 1996-ban alakult társulás hat
településsel kezdte meg működését:
Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely,
Kővágószőlős, Kővágótöttös, majd
2003-ban a kutatási terület növelése
miatt a társulás három új taggal, Cserdi,
Helesfa, Bükkösd, településekkel bővült. Tavaly pedig Ibafa és Dinnyeberki
csatlakozott a társuláshoz.
A települési közösség megalakulása
idején azt a célt tűzte maga elé, hogy az
akkori Paksi Atomerőmű Rt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. kutatási tevékenységével
összefüggő munkálatokról objektív tájékoztatást nyújtson, ehhez megfelelő
eszközöket biztosítson, erősítse a civil
társadalmi kontrolt, valamint közreműködjön a területfejlesztésben.
– Mindenki számára fontos az emberek
biztonsága, egészsége, környezete, ennek érdekében folytatjuk tevékenységünket! Az érintett településeken élőket
folyamatosan tájékoztattuk eddig is a
kéthavonta megjelenő Tájkép című információs kiadványban, video hírlevélen keresztül a helyi kábeltelevíziós

csatornákon, a települési újságok hasábjain, írott kiadványokban, prospektusokban, illetve a Társulás honlapján
(www.nymtit.hu). Kétévente végeztet az
RHK Kft. közvélemény-kutatást, független cégekkel, az eredményeket pedig
nyilvánosan is megjelentetjük.
Évek óta működik a Bodai Információs
Park, ahol magyar és angol nyelven
mutatják be a 260 millió éves Bodai
Agyagkő Formációt, amelyre a kutatások irányulnak. Ezen felül minden tagtelepülésen információs pontok működnek, illetve "road-show” programok
keretében, külön előadásokon mutatjuk
be a fiataloknak a nagy aktivitású radioaktív hulladékkal kapcsolatos kutatásokat. A tájékoztatás szerepet kap a faluközösség községeinek rendezvényein is.
– Minden évben megszervezzük az ifjúság részére a Niels Bohr fizika-kémia
versenyt, illetve a Tájoló Naphoz kapcsolódva egy vetélkedőt. Ezen a játékos, szellemi, ügyességi vetélkedőn jól
nyomon tudjuk követni az NYMTITtelepülések diákcsapatainak felkészültségét, a témához való viszonyulását és
érzékenységét. Elmondhatom, hogy
csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni ezen a téren.
– Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
köszönetemet fejezzem ki a polgármestereknek eddigi munkájuk kapcsán, nél-
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külük nem tudtuk volna ilyen magas
színvonalon elvégezni a munkánkat. Azt
gondolom, hogy túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy nagyon sokat fejlődtünk az
elmúlt több mint két évtized során. Egyre jobban értjük, hogy mivel is foglalkozunk, látjuk, hogy milyen lényegi momentumokra kell fókuszálnunk, ebben
nagy segítségünkre voltak nemcsak a
szakmai partnereink által biztosított
felkészítések, hanem a bel- és külföldi
látogatások, tanulmányutak is – hangsúlyozta Kovács Győző, polgármester, a
NYMTIT elnöke.
A társulásnak és a településeknek nyújtott támogatás nélkül nem valósulhatott
volna meg jó néhány fejlesztés, a széles
körű kommunikációs és tájékoztató tevékenység. Az elnök kitért arra is, hogy
mindezt nagyban elősegítette és segíti a
faluközösség és a szakmai partnerek
között kialakult, bizalmi alapokon nyugvó rugalmas kapcsolat.
Ami a jubileumi, XV. Tájoló Nap programját illeti, Kovács Győző azt emelte
ki, hogy bemutatták az idén lefolytatott
közvélemény-kutatás eredményét, tapasztalatait. Örömmel számolt be arról
is, hogy a társulási közösség ünnepére
eljöttek a külföldi partnertelepülések
küldöttségei is, így az idei Tájoló Napnak erdélyi, felvidéki és finn vendégei is
voltak.
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Őszinte párbeszéd, személyes kapcsolatok
Ünnepi hangulatban telt a jubileumi XV. Tájoló Nap
közül eddig négyet végeztek el. Összesen 87 négyzetkilométeres területen
szándékoznak fúrásokat létesíteni, annak
majdani eredményei alapján 10 km2-re
szűkítenék a vizsgálandó területet. Azt
követően jelölik ki azt az egy négyzetkilométeres részt, ahol "érdemes lesz egy
földalatti kutatóbázist nyitni". Dr. Kereki Ferenc megjegyezte azt is, hogy egy
nagyon hosszú folyamatról van szó. Például azokban, az elsősorban skandináv
országokban, ahol 2025-ben nyílnak
meg ilyen létesítmények, az 1970-es
években kezdődtek a vizsgálatok – érzékeltette.

Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója

Kiemelt érdeklődés mellett zajlott
szeptember 15-én, Bodán az idei Tájoló Nap. A megkülönböztetett figyelem
nem volt véletlen, hiszen a sorban a
15. szakmai információs nap megtartása kisebbfajta jubileum keretében
zajlott.
Az idén, immár 15. alkalommal került
megrendezésre a Nyugat-Mecsekben a
Tájoló Nap. A térségben zajló kutatási
program végső célja továbbra is az, hogy
minden lehetséges körülményt figyelembe véve kijelenthessék, hogy a Bodai
Agyagkő Formáció megfelelő képződmény egy – a nagy aktivitású radioaktív
hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló befogadására. Ennek
igazolására további kutatófúrásokat terveznek jövőre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. szakemberei a
Nyugat-Mecsekben.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK ügyvezető
igazgatója a Baranya megyei Bodán, a
lakosság informálását szolgáló Tájoló
Napot megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy Bükkösd környezetében
folytatják a fúrásokat jövőre. Szavai
szerint az eddig felhalmozott több száz
jelentést próbálták összefoglalni és öszszehasonlítani azoknak a kutatásoknak
az eredményeivel, amelyeket időközben
elvégeztek. Ebbe beletartoznak az utóbbi
négy évben elvégzett fúrások, a szeizmikus mérések és a megfigyelő rendszer
által szolgáltatott adatok. Ezek konklúziója alapján tervezik meg a további kutatófúrásokat – összegzett Kereki Ferenc,
aki azt is felidézte, a hosszú távú programjukban 12 fúrást terveznek, ezek

Szakemberek még az 1990-es években
választották ki a bodai térséget az itteni
agyagkő mostanra már bizonyítottan
világviszonylatban is ritka vízzáró tulajdonságai miatt, mint lehetséges helyszínt
egy nagy aktivitású hulladék számára
kialakítandó tároló létesítésére. Akkor
kezdődtek a földtani kutatások annak
felmérésére, hogy a terület alkalmas
lehet-e a Paksi Atomerőmű elhasznált
fűtőelmeinek, illetve a Magyarországon
keletkezett nagy aktivitású radioaktív
hulladékok végleges, biztonságos elhelyezésére.
Dr. Kereki Ferenc kiemelte, hogy az
RHK kutatásai összhangban vannak a
nemzetközi vizsgálatokkal, kölcsönösen
használják egymás tapasztalatait, eredményeit. A Tájoló Nap aktualitására
kitérve Dr. Kereki Ferenc rámutatott,
hogy a friss közvélemény-kutatás eredményei szerint a térségben élők megfelelő tudás birtokában vannak a kutatásokat
illetően, tisztában vannak annak céljával,
folyamatával, pillanatnyi állásával. A
kiemelt és nyílt tájékoztatásnak köszönhetően a kutatást végző szervezet jó kapcsolatot ápol a helyben élőkkel, az őket
képviselő önkormányzatokkal.
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Kovács Győző, a vendéglátó Boda település polgármestere, az NYMTIT elnöke a Tájoló Nap jelentőségét emelte ki.
Mint hangsúlyozta, az ilyen fórumok
szerepe azért meghatározó, mert az érdeklődő emberek láthatják, személyesen
találkozhatnak, megszólíthatják azokat,
akikkel együtt dolgoznak.
– Idén két új taggal, Dinnyeberkivel és
Ibafával bővült társulásunk. Elmondhatom, hogy beilleszkedésük zökkenőmentes volt, úgy az együttműködésben, mint
a tájékoztatási munkában. Utóbbi kiemelt szerepet kap közös munkánkban,
hiszen nemcsak a faluközösség területén
élőket, hanem minden további érdeklődőt informálunk az itt zajló folyamatokról. Ezt szolgálják kiadványaink, nyomtatott és elektronikus újságjaink, hírleveleink, és a tájoló naphoz hasonló fórumaink. A sikeres ifjúsági programjaink,
mint a Niels Bohr fizika-kémia verseny,
vagy a Tájoló Naphoz kapcsolódó gyerekvetélkedők évről évre fokozódó sikerein túl ki kell térnem az idei angliai
szakmai tanulmányútra is, amely minden
korábbinál jobban szolgálta a programunkban résztvevők felkészültségét,
tájékozottságát.
A XV. Tájoló Nap kapcsán Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője a személyes kapcsolatok építésének,
bővítésének fontosságát, az őszinte párbeszéd folytatását emelte ki. A közelmúltban zárult közvélemény-kutatás
eredményeire kitérve a szakember hangsúlyozta, hogy a települési közösségben
élők között végzett reprezentatív felmérés tanúsága szerint a kutatási program
ismert és elfogadott a térségben. Ebben
hangsúlyos szerepe van a falvak önkormányzatinak, illetőleg a megszólítottak
által több ízben is hiteles tájékoztatási
forrásnak minősített Nyugat-Mecseki
Tájkép című kiadványnak is.
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Nemzetközi szüreti fesztivál Bodán
Vendégül láttuk testvértelepüléseinket
dott a program. Fellépett a Felvidéki Fürge Ujjak citerazenekar, Kéméndi Tamás tangóharmonika művész, aki
különféle stílusokat ismertet meg a hallgatókkal. A Szuszi AP Team mazsorettjei hatalmas tapsot kaptak a hallgatóságtól. A mulatós zene rajongói a Tesók együttes
valamint Bódi Guszti és a Feketeszemek koncertjén tombolhatták ki magukat. A kora esti időpontban a Vivat
Bacchus énekegyüttes igazi szüreti hangulatot varázsolt,
a program végén a résztvevők Delhusa Gjon balkáni dallamaira táncolhattak. Az est zárásaként a tűzijátékot csodálhatták meg az érdeklődők.

Seppo Niskala, Kangas elöljárója

Bodán idén nemcsak a szőlőszüret kezdődött előbb, hanem a szüreti fesztivált is a szokásosnál korábbi időpontra tették a szervezők. Az önkormányzat a régi szüreti
mulatságok mintájára rendezi meg az eseményt, melynek idén is részét képezte a felvonulás, a kultúrműsor.
Finn, erdélyi és felvidéki vendégek is voltak.

Erdélyi Csaba, a Királyrévi (Kráľov Brod-i) Fürge Ujjak
citerazenekar vezetője

Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek – fogalmazott Kovács Győző, Boda polgármestere –,
hogy ennyire foglalkoztatja az embereket ez a szüreti
időszak. Tudni kell Bodáról, hogy nagyon régi település, 1367-ben már említi egy oklevél, mely szerint
nagyon jó kapás emberek, és jó szőlőtermő dombok
vannak a környéken. Tehát itt nagyon mély gyökerei
vannak a szőlőkultúrának, és az emberek tartják is
ezt a hagyományt – tette hozzá. A település vezetője
kihangsúlyozta, mindig építeni és ápolni kell a közösséget. Véleménye szerint, ez a fesztivál a legjobb
alkalom arra, hogy a már meglévő kapcsolatait Boda
lakossága még jobban elmélyítse.

Császár Attila, Csíkrákos polgármestere

A sok-sok érdeklődőt és közreműködőt vonzó hagyományőrző programot idén is vidám, színes, népi viseletes szüreti felvonulás, zenés-táncos mulatság, kirakodóvásár, borkóstolás kísérte a településen. A néptáncosok
felvonulása, utcai tánca ma is a program részét képezi.
Most is választanak bírót és bírónét, akiknek a menet
vezetésén túl feladatuk az is, hogy a büntetéseket kiszabják este, a báli lopás alatt. Persze nem valódi bűncselekményekről van szó, csak egy érdekes régi szokásról. Apróbb, kisebb értékű ajándékok is helyet kapnak a szüreti
báli díszletben, amelyeket a bálozók „lelophatnak”. Ha a
csőszök (népviseletbe öltözött fiatalok) elkapják őket,
jelképes összeget kell fizetniük a bírónak és bírónénak.
A régi szüreti bálok elképzelhetetlenek voltak lovak nélkül, a felvonuló táncosokat feldíszített szekerekkel szállították. Ezt a mai szigorú közlekedési előírások miatt
körülményes megszervezni. Az időjárás is kegyes volt a
résztvevőkhöz, hiszen kellemes napsütés kísérte a programokat. A megnyitót követően koncertekkel folytató-

A fellépő sztárvendégek tömegeket vonzottak
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Adnak a szekértők véleményére
Közvélemény-kutatás az NYMTIT tagtelepülésein
nése ad számukra okot az aggodalomra. Illetve a biztonság
feltételének mindenképp teljesülnie kell, hogy elfogadjanak
egy ilyen projektet.
Kiemelt szerepe van a tájékoztatásnak a kutatási program
során, hiszen a nyugodt szakmai környezethez elengedhetetlen
a lakosságtól érkező támogatás, ez pedig csak úgy érhető el,
ha tisztában vannak azzal, mi is történik környezetükben. Kiemelt partnerünk ebben a tevékenységben a NyugatMecsekben működő Önkormányzati Társulás, Ők jelentik a
közvetlen kapcsot Társaságunk és a lakosság között. Természetesen tevékenységükkel kapcsolatos kérdéseket is intéztünk
a települések felé, az ezekre adott válaszok is megerősítették,
hogy szükségünk van egymásra – zárta gondolatait az osztályvezető.

Tizenöt évvel ezelőtt készíttette az első közvélemény-kutatást
a nyugat-mecseki kutatással érintett településeken a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., azóta is folyamatosan felmérik a
lakosok véleményét a térségben. Akárcsak az előző években,
idén is arra voltak kíváncsiak, hogy milyen tudás birtokában
vannak a radioaktívhulladék-kezelés témakörében, milyen az
elfogadottsága a Társaság tevékenységének a területen, illetve
milyen ismeretekkel rendelkeznek a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás munkájáról.

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke, Boda polgármestere is
hasonló véleményen van: huszonkét éve kísérjük figyelemmel
a Nyugat-Mecsekben folyó munkát és tájékoztatjuk erről az itt
élőket. Lakossági fórumokat, tájékoztató körutakat szervezünk,
honlapot üzemeltetünk, rendszeresen adunk ki újságot. Az
RHK Kft. minden tevékenységünkben partner, mi megteremtjük a lehetőséget a tájékoztatásra, ők pedig szakmai információkkal szolgálnak nekünk. A közvélemény-kutatás eredményei
is alátámasztják, hogy jól működő rendszerről van szó, hiszen
a megkérdezettek az elsőszámú információforrásokként az
Önkormányzatokat, a Nyugat-Mecseki Tájképet (újság), illetve
a lakossági fórumokat jelölték meg. Természetesen ezek mellett az RHK Kft. szakembereit is fontos, megbízható és hiteles
forrásnak tartják, de a tőlük érkező információhoz rajtunk
keresztül jutnak el.

Mind a 11 tagtelepülésen jártak és ezer főt kerestek fel személyesen a Kutatópont Kft. munkatársai, hogy elvégezzék a felmérést. Nagy segítséget jelent ez a munkánkban, hiszen egyenesen a lakosoktól érkezik a visszacsatolás, sőt, arra is lehetőséget biztosítunk, hogy kérdéseket intézzenek felénk. Az így
szerzett tapasztalatok segítenek abban, hogy továbbfejlesszük
tájékoztató tevékenységünket, ráerősítsünk azokra a területekre, ahol kevésbé jó eredményeket érünk el – emelte ki Honti
Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályának vezetője.

Az NYMTIT tevékenységét mindössze a megkérdezettek 4%a értékelte úgy, hogy az nem hasznos. Ahogy az elnök fogalmazott, ez egy remek eredmény, viszont 13% nem tudott állást
foglalni ebben a kérdésben, ami arra enged következtetni,
hogy nem rendelkeznek elegendő információval, tehát mindig
van hová fejlődni.

A felmérésből kiderült, hogy a térségben élők 92%-a tisztában
van vele, hogy keletkezik radioaktív hulladék Magyarországon, illetve 82%-ban arról is értesültek, hogy felmerült annak
a lehetősége, hogy a térségben ilyen típusú, a Paksi Atomerőműből származó hulladékot helyeznének el. Árnyalja a képet,
hogy alig több mint a megkérdezettek fele tudta, hogy pontosan a nagy aktivitású hulladék és a kiégett fűtőelemek elhelyezéséről van szó. Egyértelmű, hogy még többet kell kommunikálnunk a lakosok felé ezt az információt – húzta alá Honti
Gabriella. – Ami mégis megnyugvásra ad okot, hogy 70%-ban
tisztában vannak azzal a térségben élők, hogy a tároló megvalósításának folyamata egyelőre kutatási fázisban tart, tehát
még nem lehet kijelenteni, hogy alkalmas a terület egy föld
alatti telephely megnyitására. Ami a számunkra legfontosabb
és nagy örömünkre szolgál, hogy a lakosok véleményéből az
derül ki, a kutatási eredményektől teszik függővé, hogy elfogadható-e számukra egy jövőbeni tároló. A munkánk elfogadottságát erősíti, hogy pozitív eredmény esetén több mint kétharmaduk mondana igent a programra.

Ami a legnagyobb örömmel tölti el Kovács Győzőt, hogy arra
a kérdésre, hogy „Ön mit értékel leginkább az NYMTIT munkájában?”, a legtöbben a tájékoztató és ellenőrző tevékenységet emelték ki, hiszen pont ezért alakult a Társulás. Ezek mellett fontos szerep jut a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
érkező támogatás felhasználásának is, a harmadik legtöbbet
jelölt értéknek vélték a megkérdezettek.
A közvélemény-kutatás során feltett kérdéseket a következő
lapszámban válaszolják meg az RHK Kft. munkatársai.

Nem elhanyagolható kérdés, hogy mit várnak a helyiek egy
ilyen projekt esetleges megvalósulása esetén, esetleg vannak-e
félelmek az itt élőkben. Összességében kijelenthető, hogy
62%-ban arra számítanak, hogy a tároló megépítése előnyökhöz juttatná a Társulás településeit (anyagi támogatás, beruházások, fejlesztések, munkahelyteremtés, közterek rendbetétele). Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a válaszadók valamivel több, mint egyharmada tart attól, hogy hátrány
érheti a térséget, elsősorban az ingatlanárak esetleges csökke-
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A bányász örökre bányász marad
Jó szerencsét! – 68. Bányásznap a Nyugat Mecsekben
Jó szerencsét! – évszázadok óta így köszöntik egymást a
fekete gyémántért mélybe szállók. A szerencse mellé tapasztalat, szaktudás kellett ahhoz, hogy a műszak végén
baj nélkül jöjjenek vissza a mélyből. A bányászok a hagyománytiszteletük miatt, kiemelkedtek a többi szakma
művelői közül. Van saját köszöntésük, himnuszuk, ruhájuk, szertartásrendjük.

ség erős, összetartó erejét. A településvezető megemlékezett azokról a bányászokról, akik hivatásuk gyakorlása
közben, balesetben haltak meg, reményét fejezte ki,
hogy a bányászhagyományok generációról, generációra
öröklődve megőrzik ennek a nagyszerű foglalkozásnak a
történetét.

Emlékezés Bakonyán
Megemlékezés Kővágótöttösön

Ünnepi beszédében Kukai András nyugalmazott bányamérnök méltatta a hazai bányászszakmát, amely sokat
vesztett jelentőségéből, ám ma is létezik. Mint elmondta,
a Mátra és a Bükk alján mai napig folyik lignitbányászat, nyersanyagot szolgáltatva a villamos energiatermeléshez, ahogy országszerte kő és kavicsbányák is szolgálják az építőipari igényeket. A nyugalmazott okleveles
bányamérnök a Mecseki uránbányászat örökségéről is
szót ejtett, méltatva annak korabeli jelentőségét, a
„bauxitbányászok” munkáját, eredményeit. Hangsúlyozta, „ha nincs is bányájuk, de a bányászok mégis halálukig bányászok maradnak”.

A Bányásznapon, a bányász emlékköveknél szeptember
első hétvégéjén, koszorúzással tisztelegtek a nagy múltú
szakma – Kővágótöttös és Bakonya bányászöröksége –
előtt a nyugalmazott bányaipari dolgozók, hagyományőrzők és a településvezetők.
Kővágótöttösön Vizslár Irén polgármester, ünnepi beszédében felidézte a település elmúlt ötven évét. Mint
mondta, Kővágótöttös a bányászatnak köszönhette fejlődését, és az itt lakókban erősen él a hagyományok tisztelete, ápolása. Ennek köszönhető, hogy a templom kertjében emlékkő áll.

Az ünnepségek az emlékkövek megkoszorúzásával, és a
Bányászhimnusz éneklésével értek véget.

Bakonya polgármestere Varga István méltatta a bányászhivatást, példaértékűnek nevezte a bányászközös-

Megújul az Új utca
Megújul az Új utca Északi oldala Cserkúton.
A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulástól kapott
támogatásból és a hozzátett önerőből nemcsak az út
burkolata, hanem a járdák és az autóbejárók is rekonstrukción
esnek át, – ahogy korábban az Alkotmány utcában –
tájékoztatott Hagenthurn József polgármester. Hozzátette,
komoly ígéretet kaptak a kivitelezőtől, hogy a feladatokat
időre megoldják és november közepétől birtokba vehetik a
lakók az új bejárókat.
A kivitelezővel egyetértésben igyekszünk – a kereteinkhez
mérten – minden egyedi igényt is kielégíteni – közölte a falu
vezetője.

Forrás: Cserkút önkormányzata

6

XV. évfolyam 4. szám

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP

2018

Kitüntették munkatársunkat
Közösen ünnepelt Pécs Városa és a PTE
Tavaly óta szeptember elseje a Magyar Felsőoktatás Napja, az 1367-es
pécsi egyetemalapítás előtti tisztelgés jegyében. Hagyomány, hogy
Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem közös ünnepséggel kezdi
meg a tanévet.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ünnepi Közgyűlésének és
a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésének
közös eseménye idén szeptember
elsején a Pécsi Nemzeti Színházban
zajlott. Tradíció, hogy e jeles eseményen adják át a város és az egyetem
kiemelt elismeréseit.
Fotó: Mediaworks
Kaszás Endre a Váradi Ferenc díjjal

Pécs Város Sajtó Díja, a Váradi
Ferenc-díj kitüntetésben részesült

Kaszás Endre újságíró, az Új Dunántúli Napló munkatársa.
Kaszás Endre újságíró 32 éves szakmai
tapasztalata során szerkesztőségi hírügyeletes, ügyeletes újságíró, majd az
Új Dunántúli Naplónál szerkesztő,
gazdasági rovatvezető, lapszerkesztő
beosztásokban dolgozott. Tevékenységét kiemelkedő szakmai hozzáértéssel,
elhivatottsággal, a regionális és helyi
hírek tényszerű közlésével végzi. A
Közgyűlés Kaszás Endre részére magas színvonalon végzett, több mint
három évtizedes újságírói és hírszerkesztői tevékenységének elismeréseként, a tényeket sokoldalúan, alaposan,
objektíven és hitelesen feltáró munkásságáért a Várady Ferenc-díj kitüntetést
adományozza.

Modern kori lovagok, nyugat – mecseki taggal,
avagy a Szent György Lovagrend napjainkban
A középkor talán legkülönlegesebb intézményei a lovagrendek voltak, melyek
történelmi hátterével mind találkozhattunk korábbi tanulmányaink során.
Sokan nem is gondolnák, hogy napjainkban is szép számmal jelen vannak a
lovagok és működő rendjeik hazánkban.
A Szent György Vitéz Lovagrend Baranya megyei új tagjával Wágner Antal,
Hetvehely polgármesterével beszélgettünk.

A lovaggá avatás pillanata

Kiből lehet teljes jogú tag? Hogyan zajlik
az avatás?
Minden feddhetetlen előéletű, 18. életévét
betöltött személy, aki elfogadja a lovagrend alapszabályát két rendi tag ajánlásával. A fiatalabb korosztályhoz tartozók
apródként képviselik a rendet. Az válhat

teljes jogú taggá, aki hasznos és kiemelkedő munkájának köszönhetően a Rend
vezetőségének megítélése szerint kiérdemli a dáma vagy lovagi címet. A tagok
száma országonként nem haladhatja meg
az ötven főt. Az idei esztendő elején az a
megtiszteltetés ért, hogy a budapesti és a
baranyai prior ajánlásával tagja lettem a
Szent György Vitézi Lovagrendnek, említi beszélgetésünk elején Wágner Antal.
Az avatási ceremónia Hatvan városában a
Szent Adalbert templomban volt, ahol
szentmisét követően a Biblia felett, Lovagi eskütétel keretében megtörtént a lovaggá avatás. Természetesen az eredeti hagyományok alapján, történelmi eszköztárú címerrel, biblis, zászló, kard és a hűséget jelképező sarkantyúval.
Miből áll a lovagrend tevékenysége napjainkban?
Tevékenységünk sokrétű: a magyar nemzeti eszmék és értékek védelme, a lovagi
erények korunknak megfelelő gyakorlása, a magyar nemzeti és katonai hagyományok feltárása, ápolása és közkinccsé
tétele. Kiemelkedő tevékenységünk a
karitatív tevékenység: lelki gondozás,
adománygyűjtés. A történelmi évfordulók ünneplése, a hagyományok ápolása, a
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Forrás: Wágner Antal

nemzeti értékek felélesztése lehetőséget
ad arra, hogy nemzeti kultúránk ne merüljön feledésbe.
A Szent György Lovagrendet 1326. április
24-én, Szent György napján alapították,
bár egyes kutatók szerint három évvel
korábban. A rend statútumát Károly Róbert király, Boleszló esztergomi érsek és a
magyar püspöki kar jelenlétében hozták
nyilvánosságra, azóta képezi a lovagrend
Visegrád ezeréves történelmi örökségét. A
Szent György Lovagrend törvényes fennállása azóta sem szűnt meg. A rendszerváltozást követően, 1990-ben − történészek
és régészek elhatározásából − szerveződött
újjá. Rendi alkotmányát a régi szellemben,
de a 20. század végi követelményeknek
megfelelően újraalkották, innentől kezdve
lehetnek női tagjai, „lovagdámái” a rendnek. A XXI. Században is van feladata, de
már a modern kor életfilozófiája alapján.
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A Tájoló Nap a gyerekeknek is irányt mutat

Az idei vetélkedő 11 csapatának 44 résztvevője az eredményhirdetés után

Idén
többek
között
a
kutatásban
használt
alapfogalmakkal ismerkedtek, láthatták miként néz ki
egy fúrótorony és a társulás tagtelepüléseinek ismerete
is értékes pontokat ért a verseny folyamán.

Nem csak a felnőtteknek nyújt remek alkalmat a
tájékozódásra az évente megrendezett Tájoló Nap,
hanem a gyerekek számára is megteremti a lehetőséget,
hogy információkat kapjanak a nyugat-mecseki
térségben folyó kutatásról.

A vetélkedőn Cserkút az első, Dinnyeberki a második,
Cserdi csapata a harmadik helyen végzett.

Az RHK Kft. és az NYMTIT közösen, játékos szellemi
vetélkedő formájában évről-évre csepegteti a tudást a
fiatalok fejébe, hiszen a jövőben fontos társadalmi
kérdésekben kell majd véleményt formálniuk.
Az első helyezett csapat tagjai:
Szalai Dóra, Takács Teréz, Béres Szabina és Béres Fanni
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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