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Eredményes esztendőt zár a települési társulás
NYMTIT: bővülő szervezet, aktív társadalmi munka, elismert tevékenység

Eseménydús esztendőt tudhat maga mögött ebben az
évben a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás.
A történtekről Kovács Győző elnökkel beszélgettünk.
A kutatási körzet bővülése folytán – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium erre vonatkozó útmutatásait figyelembe véve – két új tagtelepülés csatlakozott a NyugatMecseki 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 idén már
aktívan bekapcsolódtak a társulásban 1996 óta permanensen folyó felelős szakmai és társadalmi munka részleteibe is.
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. Mindennek alapját adja, hogy a társulás kiegyensúlyozott
kapcsolatot tart a kormányzati oldalról felelős Innovációs és Technológiai Minisztériummal, folyamatos és rugalmas az együttműködés a szakmai hátteret biztosító
RHK Kft.-vel.
– Az idei esztendő feladatairól szólva ki kell emelnem,
hogy a kutatások folytatásával tovább erősödött a munkálatokhoz kapcsolódó tájékoztatás. Vezetésemmel
1996 óta tart ez a folyamat, amiben mindig a hiteles
szakmaiságot és az objektív tájékoztatást tartjuk
a legfontosabbnak. Idén már komoly előrelépéseket értünk el azon elképzelésünkben, miszerint tudatosan és
következetesen kell megcéloznunk a felnövekvő generációt, hiszen a most még iskolába járó fiatalok később
felelős döntéshozók lesznek körzetünkben. Ennek a célkitűzéseknek a keretében programjainkkal folyamatosan
ott voltunk a települések iskoláiban, az ifjúsági progra-
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– Ezen kívül nagy örömömre szolgál, hogy a tagtelepülések képviselői
kölcsönösen, és ami még fontosabb,
szívesen látogatják egymás rendezvényeit, programjait, legyenek azok
falunapok, bányász- vagy egyéb
kulturális megemlékezések, hagyományőrző fellépések – emelte ki
Kovács Győző.

Igazán hasznos
tapasztalatokat hozott a
bristoli tanulmányút
Professor Jim Al-Khalili előadása

mokon, hogy el tudjuk juttatni a hiteles tájékoztatáshoz szükséges információt a fiatalokhoz is.
A közvetlen lakossági fórumok –
legutóbb
Bükkösdön
és
Kővágószőlősön rendeztek ilyen
eseményt – a tájékoztatási munka
fontos elemei. A kommunikáció
mérésére pedig a hagyományosan
ismétlődő, idén is megszervezett
közvéleménykutatás szolgál.
– A kérdésekre érkezett válaszokból világosan kiderül, hogy a szakmai szervezetek – az RHK Kft., az
illetékes tárcák – tájékoztatásán túlmenően milyen kiemelt szerepe van
az információk közvetítésében a
társulásunkban tömörülő önkormányzatoknak – emelte ki a nyilvánosságra hozott adatok kapcsán Kovács Győző, az NYMTIT elnöke.
– Ez mindenképpen előnyös az ön-

kormányzatok számára, hiszen mutatja súlyukat a hiteles tájékoztatásban. Ugyanakkor arra is rámutat,
hogy milyen nagy a felelősségünk
ebben az együttműködésre alapuló
munkában.
– A társulási közösségünk által
használt információs eszközök közül
hitelesség, elfogadottság és hatékonyság szempontjából is örvendetes módon kiemelkedik a nemzetközi fórumokon is elismert Tájkép című kiadványunk, internetes hírportálunk, amelyeknek kedvező adottságait a jövőben is szeretnénk kiaknázni az információk közvetítésében
– összegezte a tapasztalatokat Kovács Győző.
A közösségi események közül idén
is kiemelkedett a szeptemberi Tájoló
Nap, illetőleg a hagyományos Niels
Bohr fizika-kémia tanulmányi verseny.

Az
angliai
Bristolban
jártak
tanulmányúton idén az NYMTIT
településeinek polgármesterei, civil
szervezeteinek képviselői. A társadalmi
szervezet
finanszírozásában
megvalósult
szakmai
tanulmányút
célpontja Bristol-Gloucester volt, a
szakmai előadásokat a Berkeley
Egyetem Zöld Karán tartották meg.
– A szakmai program első állomásaként
az NDA (az ottani RHK Kft.) vezetője
köszöntött bennünket. Magyarországról
rajtunk kívül még további két társulás
képviseltette magát teljes létszámban,
jelen voltak még a Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség
(NAÜ)
illetékesei, és további országok
társadalmi szervezeteinek képviselői is
- számolt be a tanulmányútról Kovács
Győző, az NYMTIT elnöke.
Mint elmondta, a szakmai kirándulás
célpont-kiválasztásának
külön
érdekessége volt, hogy a vendéglátó
egyetem szomszédságában működött a
jelenleg már leállított és leszerelés alatt
álló egyik brit atomerőmű.
- A résztvevőkkel egyeztetve úgy
értékeltük, hogy az idei tanulmányút
mindenképpen a legjobb ötbe sorolható.
Meglepő módon minden előadás után
nyílt és spontán kérdések feltételére volt
lehetőség, és a témák megvitatása, a
velük
kapcsolatos
eszmecsere
folytatódott a délutánonként szervezett
workshopok során is. Túlzás nélkül
mondhatom, hogy katartikus élmény
volt
meghallgatni
a
közérdekű,
ugyanakkor
tudományos
tanulmányairól, okfejtéseiről híres Jim
Al-Khalili fizikus professzor előadását.
Az atomenergiáról és a megújuló
energiák
kapcsolódásáról
szóló
értekezését felállva tapsolta meg a
publikum – osztotta meg a tanulmányút
résztvevőinek élményeit Kovács Győző.

Az NYMTIT küldöttsége az előadáson
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Visszatekintés 2018-ra
Budai Zsolt,
Bükkösd: – Közösségi
eseményeinket
emelném ki mindenek
előtt.
Támogattuk
több ifjúsági és nyugdíjas programunkat, a
gyermekétkeztetés átalakítását szolgálóan több rendezvényt is tartottunk. Több
fejlesztésünk is zajlik párhuzamosan a
faluban. Ezek közül kiemelkedik a piactér kiviteli terveinek elkészítése és közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A
fedett eladótér kialakítását célzó 100
millió forintos beruházás ősszel bontással indult. Ezen kívül külterületei útépítés keretében újul meg és kap aszfalt
burkolatot a Bükkösdöt Goricával, illetőleg Szentdomjánnal összekötő út.
Sándor Tibor,
Kővágószőlős: – Idei
beruházásaink jellemzően az őszre tolódtak. Elkészült a település
konyhájának
felújítása, – festés,
javítások, és elkészült a Hősök terén az
új járdaburkolat is. Saját programunk
keretében jelenleg kilenc közmunkás
dolgozik a településen, munkájukat jellemzően közterületi karbantartás, virágültetés, -öntözés, és fűnyírás teszi ki.
Nagy örömünkre a nyáron elkészült a
falu templomának orgonája is, a sikeres
felújítást koncerttel ünnepeltük meg.
Szabó Tibor,
Dinnyeberki: – A
polgármesteri hivatal
teljes felújítása készült el idén a faluban. Ezzel párhuzamosan zajlott a csomagolóüzemünk bővítése, fejlesztése.
Pályázati forrás felhasználásával a temető és a ravatalozó egyes elemeinek
modernizálását is elkezdtük. Közmunka
programunkban tíz fő dolgozik, részben
a csomagolóüzemben, részben pedig
mezőgazdasági és faluszépítő munka
keretében.
Varga István,
Bakonya: – Idén
nyáron mintegy 15
millió forintos ráfordítással 200 méternyit haladtunk a település lakói által régen várt Bakonya–Töttös közötti útépítéssel. Közmunka programunkban hat
fő dolgozik folyamatosan, az így alkal-

mazottak feladata a falufenntartási munkálatok elvégzése. Településünkön havonta tartunk családi programokat,
ezekre az eseményekre szívesen jönnek
el a bakonyai emberek.
Vizslár Irén,
Kővágótöttös: – Az
idei nyáron egymillió
forintot fordítottunk a
megsüllyedt
csatornafedlapok cseréjére, útjavításra. Az
NYMTIT - tagság kapcsán elnyert forrásból tájházunk felújításának első ütemét végeztük el, a csinosított épületben
terveink szerint helytörténeti gyűjteményünk kerül majd elhelyezésre. Településünk a hosszú távú közmunka programban érdekelt, hét ember a közterületek gondozásán dolgozik. Mi kétévente
tartunk falunapot. Idén Felcsútra szerveztünk közösségi kirándulást, ahol a
labdarúgó akadémiát látogattuk meg, és
körülnéztünk a Velencei-tó partján.
Wágner Antal,
Hetvehely: – Régen
készültünk már az
orvosi rendelőnk megújítására. Idén nyáron
23 millió forintot fordíthattunk erre a munkára, ami komoly előrelépést jelent
majd a helyi betegellátásban. Idén tizenkét ember dolgozott nálunk közmunkában, további nyolc embernek ad munkát
a közelmúltban alakított önkormányzati
szociális szövetkezetünk. Utóbbinak
erdészeti és építőipari profilja is van.
Ami a rendezvényeinket illeti, a Fogathajtó Hátas elnevezésű verseny nagy
sikert aratott, a régiós versenyre 35 lóval neveztek a versenyzők. Adventkor
helyi vállalkozók látták vendégül a falu
gyerekeit.
Gondos Gyula,
Helesfa: – A közösségi
rendezvénytermünkhöz kapcsolódóan egy szolgáltató
létesítményt
építettünk idén a faluban. A
fedett, parkolóval ellátott építmény jól
szolgálja majd közös rendezvényeinket.
Fejlesztettük települési sporttelepünket
is. Egy Szentlőrinccel közösen elnyert
pályázat keretében falunap, kitelepülések, családi délutánok formájában folyamatos az együttműködésünk. Közmunka programunk keretében tíz fő dolgozik a faluban, feladatuk a közterületek
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gondozása, kertészkedés. Létszámuk
azért csökkent, mert nagy örömünkre
sokan el tudtak helyezkedni az utóbbi
időben.
Benes László,
Ibafa: – Eredményes
esztendőt tudhatunk
magunk
mögött.
Megvalósult a településkép javítására
elnyert pályázati forrásunk hasznosítása, aminek keretében
teljes körűen megújult az önkormányzati épületünk, benne a hivatal, a könyvtár
és az orvosi rendelő. A ház komplett
hőszigetelést, elektromos vezetékrendszert, központi fűtést, tetőszerkezetet
kapott, megújult a homlokzat, és napelemeket is elhelyeztek az épület tetején.
Fedett teret csatoltunk a temető ravatalozójához, árokburkolás is volt a falu
belterületén.
Hagenthurn József,
Cserkút: – Ütemezetten halad a polgármesteri hivatal udvarán
a
tervezett
gasztroturisztikai
nagyberuházásunk. A
fejlesztés keretében egy élményparkot,
élménykonyhát hozunk létre, amihez
egy 80 fős vendéglátó helység csatlakozik majd. Az épített adottságokra alapozva élénkíteni szeretnénk a településre irányuló gasztroturizmust, illetőleg
rendezvények, konferenciák megtartására is vállalkozunk majd. Ezen kívül kisebb bel- és külterületi útépítéseket készítettünk elő, hajtottunk végre.
Bogdán
László,
Cserdi: A faluban
most a hűtőház létesítményének beruházása a legnagyobb
munka. A 250 m2
raktár, hűtőház és
logisztikai bázis létrehozásával, a szükséges áru mozgató és csomagoló gépek
beszerzésével (gyalogos hajtású targonca, raklap rakodó béka, hálózó, vákuum
csomagoló, sokkoló, fóliázó, vonalkód
rendszer), melyek használatával magasabb értékűek lehetnek a megtermelt
termékek. Elkészültek a beruházás tervei, zajlik a hatósági engedélyeztetés.
Nagy örömmel számolhatok be arról is,
hogy a gyerekek maradtak a faluban, itt
járnak iskolába.
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Pakson tartotta évértékelőjét az idén 20 éves RHK Kft.
A Társaságot a Kormány nevében az
Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
főigazgatója alapította. 1998. június 2án „megszületett” a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (akkor még) Kht., s a
célirányos munka innentől kezdve már
jól meghatározott és átlátható törvényes
keretek között folyhatott. A cég alapfeladataként a radioaktív hulladékok elhelyezését, a kiégett üzemanyag átmeneti
tárolását és végleges elhelyezését, a
tárolók üzemeltetését, illetve a vonatkozó beruházások bonyolítását, valamint a
nukleáris létesítmények leszerelését
jelölték meg.
20 évvel ezelőtt egy olyan hosszú és
összetett feladatsor megoldása kezdődött meg, amely átível a következő évszázadokba is, s melyhez a szakmai
felkészültség mellett elengedhetetlen az
eltökéltség és a felelős gondolkodás. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) kulcsfontosságúnak tartja,
hogy megfeleljen az érvényben levő
szabályozásoknak, illetőleg a kor színvonala által megkövetelt tudományos,
műszaki és egyéb elvárásoknak. A Társaság mindmáig elkötelezett abban,

hogy tevékenysége révén a radioaktív
hulladékok kezelésével eredményesen
foglalkozó nemzetközi szervezetek között is megállja a helyét. Az előbbiek
nagymértékben hozzájárulnak az eddigi

eredményekhez, valamint általuk a nukleáris technika alkalmazása átláthatóbb,
és ily módon elfogadhatóbbá válik évről
évre.
A Nyugat-Mecsek térségében az idei
évben nem mélyült újabb kutatófúrás,
ugyanakkor az elkövetkező esztendőkben három darab létesítését is tervezi a

Társaság. A térségben évtizedekre viszszanyúló kutatás folyik. A NyugatMecsekben 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.
„Úgy gondolom, hogy magas szinten
integrálva kell értékelni mindazt a nagy
mennyiségű – és az egymásra épülő
kutatási fázisok során állandóan bővülő
– információt, amely a helyszínminősítéshez, a célterület kiválasztásához,
majd a felszín alatti kutatólaboratórium
létesítéséhez, végül a tároló engedélyeztetéséhez szükséges.” – húzta alá Dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója.
A 2018-ban zajló közvélemény-kutatás
megerősítette, hogy a Társaság tevékenységének társadalmi elfogadottsága
továbbra is magas, a nyílt, őszinte párbeszéd jóvoltából, amely elengedhetetlen ebben az iparágban. „A lakossági
kapcsolatok terén kapott ismételten kedvező visszajelzés köszönhető annak,
hogy az összes, a tevékenységünk által
érintett minden területen aktív kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzatok
által alapított térségi társulásokkal,
melyek a lakosság folyamatos tájékoztatásában is segítik a munkánkat” – emelte ki Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs önálló osztályának vezetője.
Az RHK Kft. programjainak végrehajtásához a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap (KNPA) nyújt fedezetet, melynek
legnagyobb befizetője az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. A KNPA-tól kapott
támogatásból a Társaság 2018-ban mintegy 2,6 milliárd Forint értékű beruházást hajtott végre.
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A Gyermekklub adományai
A cserkúti Gyermekklub minden évben nagy hangsúlyt fektet
a jótékonykodásra. Tavasszal és ősszel ingyenes turkálót rendeznek a falu lakosainak. A megmaradt holmikat pedig hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek részére ajánlják fel
évek óta. Az őszi turkáló megmaradt dolgait idén a Pécsi Szülészeti Klinika, a Drávafoki Óvoda, a Támasz Alapítvány,
illetve a kővágószőlősi Családsegítő kapta. Utóbbi két helyre
teli falubusz mennyiséget sikerült eljuttatni. Fontosnak érzik a
segítség eme formáját, és ebben jó partnereik azok a helyi, és
kővágószőlősi lakosok akik felajánlásokat tesznek. Folyamatos a kapcsolattartás az év minden napján. Az adományok
átadását minden esetben fotózzák, így mindenki tisztában van
vele hogy oda kerültek a dolgok ahova azt szánták, illetve
megígérték. A szállítást vagy saját gépkocsival vagy falubuszszal valósítják meg a Cserkúti Önkormányzat segítségével.
Az év vége közeledtével is akcióba lendülünk minden évben.
Idén ismét a Mentőszolgálatot céloztuk meg. Ennek oka, hogy
tavaly egy sikeres akció keretein belül 523 plüssállatot gyűjtöttünk, melyeket az épp mentők által szállított gyermek kapott és vihetett haza magával, ezzel csökkentve a félelemérzetét a stresszes helyzetben. Itt fontosnak tartom megjegyezni
hogy frissen mosva illatosan kerültek a pajtik a gyermekekhez. Sajnos a tavalyi muníció elfogyott, viszont mivel pozitív

hozadéka volt így arra gondoltunk megismételjük. Folyamatosan gyűjtögetünk, egyrészt mert adni jó, másrészt mert mindig
van olyan ember aki segítségre szorul - tájékoztatta lapunkat
Hegedüs Betti a Gyermekklub vezetője.
A plüssállatkák gyűjtése idén december 10-ig zajlott, tisztítás
után ünnepek előtt kerül átadásra.

A bányászok védőszentjére emlékeztek
Borbála nap Kővágószőlősön és Cserkúton
Idén Kővágószőlősön és Cserkúton a bányász emlékhelynél
ünnepelték védőszentjük neve napját a települési bányász hagyományőrző szervezetek. Ezen a napon azokra emlékeznek,
akik nap mint nap egészségüket és életüket kockára téve dolgoztak a bányába, nem tudva visszatérnek-e valaha
A Bányászati Múzeum udvarán Ulrich Károly megemlékezésében kiemelte, fontos, hogy az utánunk következő nemzedék
is tudja és értse, mit jelentett a Mecseki uránbányászat. Mára
Szent Borbála napja épp olyan fontos ünnep a bányászoknak,
mint a szeptemberi bányásznap. A bányászat az elmúlt évszázadban sokat jelentett Cserkút fejlődése szempontjából és
közösségi életet teremtett a térségben.

Cserkút emlékkövénél a megemlékezés koszorúi

Ezen a napon gondoljunk az elmúlt évszázadokban elhunyt
bányász testvéreinkre, de mellettük hajtsunk fejet az építészek, a harangöntők, a kohászok és a tüzérek előtt is, hiszen az
ő védőszentjük is Szent Borbála – mondta el ünnepi beszédében Cserkúton Hagenthurn József polgármester.

Az ünnepi megemlékezések után mindkét településen az önkormányzatok és a civil szervezetek is elhelyezték emlékkoszorúikat az emlékhelyek talapzatánál.
Szent Borbála a bányászok védőszentje, erről Európa-szerte
megemlékeznek
december
4-én.
Elterjedése
és
fennmaradása annak köszönhető, hogy a természettel vívott
harc egész Európában közös bányászhagyományokat és
szokásokat alakított ki. Már a középkorban, az antik és a
pogány hagyományok újszerű folytatásaként minden
mesterségnek és foglalkozásnak égi patrónust, védelmezőt
kerestek.
Szent Borbálához szívesen folyamodtak a középkori
bányászok, akitől a hirtelen halállal és a súlyos sebesüléssel
szemben reméltek védelmet.

A megemlékezés koszorúi Kővágószőlősön
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A kutatási eredmények közvetítése a cél
Az Ellenőrző Bizottság elmúlt éve

Továbbra is a térségben élők teljes körű
tájékoztatása mellett zajlik az RHK Kft.
kutatási tevékenysége a Nyugat - Mecsekben. Ez volt az egyik fontos megállapítás a lakossági kontroll biztosítására
alakult Ellenőrző Csoport beszámolójában. - Hosszú távon, felelősen és biztonsággal gondoskodni kell az uránbányászat és feldolgozás okozta környezeti
hatások helyrehozataláról- ezzel a szemlélettel kezdtük meg anno a részvételt a
lakosság tájékoztatásában – hangsúlyozta Papp Gizella, a bizottság elnöke, a
bodai önkormányzat jogi osztályvezetője. – Ehhez ma már hozzátartozik az is,
hogy nyomon követjük a nagy aktivitá-

sú kutatások alakulását. - Az Ellenőrző
Bizottság tagjaival, részt veszünk minden tagtelepülési rendezvényen, ahol a
helyi lakosság tájékozódhat a térségben
folyó munkálatokról. Az idei évben
érintettség miatt két új taggal Dinnyeberkivel és Ibafával bővült a társulás. A
térség településeinek polgárait első kézből tájékoztatjuk az ottani tevékenységről, a szükséges fejlesztésekről. Minden
lehetséges fórumon elmondjuk, hogy a
mostani fúrások és az ezt követő laboratóriumi vizsgálatok eredményei határozzák meg, hogy melyik területen folyik
majd a további kutatás - emelte ki Papp
Gizella. Az NYMTIT elnöke decemberben Bükkösdön és Kővágószőlősön
közmeghallgatás keretében tájékoztatta
a helyi lakosságot az idei év munkálatairól, és válaszolt a felmerült kérdésekre
is. Ezeken a rendezvényeken hatvanan
voltak jelen, és minden kérdésükre választ kaptak a megjelentek. A társadalmi
kontrollt megkönnyíti, hogy az ellenőrző csoport tagjai folyamatosan együtt-

működnek a munkálatok felelőseivel, a
társulás tagtelepüléseinek vezetőivel.
Papp Gizella fontosnak tartja, hogy
megismerjék a kutatási területet, az ott
végzett munkálatokat, ezekről beszámoljanak az itt élőknek, és hogy a látottak-hallottak alapján bizonyos kérdésekre maguk is tudjanak válaszolni. Mint
elmondta, ezt az NYMTIT tagtelepüléseinek vezetői is így gondolják, hiszen
ők is gyakori vendégek voltak a munkaterületen. Ennek ellenére is mindig látnak, hallanak újdonságokat, ezért is
hasznosak a látogatások. - Munkánk
valóban nagyon fontos és felelős része a
települési közösségek, lakók tájékoztatásának. Aki ebben részt vesz, annak
komoly feltétel, hogy rendelkezni kell
érvényes Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzatra (MSSZ) vonatkozó vizsgával. Mindannyiunk számára megnyugtató, hogy mi valamennyien sikeres vizsgával rendelkezünk.

GMF konferencia a NAÜ-ben
November második hetében került sor a
GMF konferencia ez évi utolsó ülésére
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) székházában, Bécsben.
Magyarországot a négy társulásból,
közel 30 polgármester képviselte. Az öt
napos rendezvény keretében a meghívottak, több, mint 20 előadást hallgathattak meg többek között az Amerikai
Egyesült Államok, Korea, Japán, Hollandia, Finnország, Franciaország,
Svájc, Banglades, Belgium, India, Indonézia, Dél-Afrika, Spanyolország, Kanada, Svédország, Oroszország, Románia, Egyesült Királyság, Lengyelország,
Németország, Norvégia és nem utolsó
sorban Magyarország radioaktív hulladékkezelési gyakorlatáról és programjáról. A szakmai találkozó legfőbb célja a
helyi érdekelt felek bevonásával történő
nemzeti gyakorlatok, tapasztalatok és
kihívások bemutatása a résztvevők számára. A találkozó kitűnő lehetőséget
biztosított a széleskörű nemzetközi tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok
különböző országok közötti ajánlására,
azok nemzeti szinten történő átültetési
lehetőségek végiggondolására.

vottak megvitassák a különböző kérdéseket és feladatköröket, amelyek kulcsfontosságúak a helyi közösség bevonása
szempontjából, a hulladékkezelés kérdésében. Külön napirendi pontként szerepelt, hogy a kulcsfontosságú területek, mint például a lakossági kommunikáció és együttműködési stratégiák hogyan fejlődtek vagy változtak az idő
múlásával a projektek előrehaladtával.

A konferencia magyar résztvevői

Vitaindító beszédet kezdeményeztek a
lakossági érdeklődés és a kölcsönös
párbeszéd fenntartására, a döntési folyamatokba történő érintettek bevonására,
valamint a helyi szinten történő munkaerő alkalmazására és a munkahelyek
megőrzésére vonatkozó tapasztalatokról
és tanúságokról.

Az öt napos szakmai konferencia során
a résztvevők sok hasznos és érdekes
nemzetközi gyakorlattal és kihívásokkal
ismerkedhettek meg a magas színvonalú előadások és a hozzájuk kapcsolódó
vitaindító párbeszédek alkalmával.

A résztvevők felkérést kaptak arra,
hogy megosszák ismereteiket, amelyek
hasznosak lehetnek azok számára, akik
közösségi szinten részt vesznek új
atomerőművek tervezésében, az atomerőművek üzemeltetésében vagy leszerelésében, végleges vagy átmeneti hulladéktároló építésében vagy üzemeltetésében és a radioaktív hulladékkezelés
folyamatában.

Kovács Győző a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) elnöke felszólalásában
kiemelte a kölcsönös bizalmon alapuló
lakossági együttműködést és folyamatos
közérthető tájékoztatást, valamint a
legfontosabb céljukat a fiatalok, - mint
a jövő generáció döntéshozóinak - megszólítását, a folyamatokba történő bevonását és számukra ismeretterjesztő rendezvények, kirándulások szervezését.

A több napos konferencia keretében
lehetőséget biztosítottak, hogy a meghí-
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Szupergyors internet mindenkinek, biztonságos wifi az iskoláknak
nisztérium infokommunikációért felelős államtitkára hozzátette: Örömmel jelentem be, hogy 2019. január 1-jétől elindul a
Szupergyors Internet Program 2.0., aminek a keretében további fejlesztések lesznek. Olyan fejlesztéseket fogunk preferálni, ahol legalább már 100 Mb/s lesz a minimális sávszélesség,
de az is fontos célunk, hogy egyre több helyen legyen optikai
kábel. A SZIP mellett az iskolai fejlesztések is elengedhetetlenek, e körben a kormány 31 milliárd forintot szán szupergyors
internet hozzáférés és wi-fi fejlesztésre. A beruházásoknak
köszönhetően 2022 végére az állami fenntartású általános és
középiskolák, valamint szakképzési intézmények közel 1,3
millió tanulója és az iskolákban tanító pedagógusok számára
válik hozzáférhetővé a digitális oktatáshoz szükséges jobb
infrastruktúra.
Nagy Csaba, a település országgyűlési képviselője elmondta: a
megvalósult fejlesztés többről szól, mint a beruházás 21 millió
forintos összege, hiszen a kormány hosszú távon, előre gondolkodik, és így a jövőnkbe fekteti ezt a pénzt. Az elvégzett
korszerűsítések alapvető feltételként járulnak hozzá a családok
megélhetéséhez, az önkormányzatok működéséhez és a helyi
gazdaság élénkítéséhez. A SZIP szolgáltatási színvonala
messze az európai átlag felett lesz, ezért alkalmas arra, hogy a
digitális világ elvárásaihoz Baranya megye lakosai is felzárkózhassanak.

Az ünnepélyes átadás pillanata Bakonyán
„Bakonyán is átadták a Szupergyors Internet Program keretén
belül megvalósult fejlesztést november 20-án. A kormányzati
program célja, hogy Magyarország valamennyi településén
mindenki számára biztosított legyen a megfelelő sávszélességű internet-elérhetőséghez való csatlakozás lehetősége.
A komplex kormányzati program megvalósítása révén 2018
végére minden magyar háztartásban elérhetővé válhat – vezetékes vagy mobil szélessáv megoldással – a legalább 30 Mb/s
sebességű internet-hozzáférés. A kormányzat és a piaci szereplők közös munkájának eredményeként közel 150 milliárd
forint értékű beruházás valósulhat meg pályázati és önerős
forrásból a fejlesztések végére.

„A bakonyai fejlesztéseknek köszönhetően mára minden helyi
lakos számára elérhető a magas minőségű, akár 2Gb/s sávszélességű internet-hálózat, ami az eredeti célok többszöröse. A
beruházás hatására a településen már most kétszer annyian
használhatják a világhálót, mint a SZIP indítása előtt, említette
Varga István Bakonya polgármestere.

„Magyarország kormánya komplex szélessáv-fejlesztéseket
valósít meg országszerte. A 2015-ben indult Szupergyors Internet Programnak (SZIP) köszönhetően Magyarországon
közel 500 ezer új végpont kiépítése történhet meg az év végéig – mondta Kara Ákos. Az Innovációs és Technológiai Mi-

A hálózatot a Magyar Telekom Nyrt. építette ki korszerű optikai technológiával, a lakosság számára így már a kedvezményes áru Digitális Jólét alapcsomag is elérhető.”

TETT látogatás az NYMTIT-nél
A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
településeinek vezetői Bodán kaptak tájékoztatást a NyugatMecsekben zajló kutatás eddigi eredményeiről.

az idei évben lezajlott közvélemény kutatási eredményekről.
Az RHK Kft. jóvoltából Szegő István fúró mag mintát is
bemutatott. Kovács Győző elmondta, hogy az eddigi
eredmények nem zárják ki az újabb kutatásokat. Darabos
Józsefné – megköszönve a szakmai tapasztalatcserét –
hasznosnak minősítette a programot.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Baranya megyei
Boda település neve országos ismertségre tehet szert: ugyanis
a község környéke is esélyes arra, hogy a nagy aktivitású
radioaktív hulladékot befogadó, mélységi geológiai tároló
helyszíne legyen. Itt, Nyugat-Mecsekben ugyanis kiváló
vízzáró tulajdonságokkal rendelkező agyagkő található.
Érthető tehát, hogy a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT) szoros munkakapcsolatot tart azzal a Nyugat
-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési
és
Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulással
(NYMTIT), amely a környék tizenegy települését összefogva
járul hozzá a lakosság tájékoztatásához.
A Darabos Józsefné elnök vezette társulást Kovács Győző,
a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke fogadta,
majd tájékoztatást adott a térségben zajló kutatásról, valamint

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke tartja tájékoztatóját a
TETT társulás tagjainak
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Közmeghallgatást tartott az NYMTIT elnöke
December 10-én és 11-én a Nyugat-Mecsekben zajló kutatási
tevékenységgel, és az idei évben megtartott közvélemény
kutatással kapcsolatos eredményekről kérdezhették a civil
szervezetek, valamint a lakosság, a társulás elnökét, Kovács
Győzőt.
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás az átláthatóság
biztosítása érdekében – eleget téve a támogatási szerződésben
előírt kötelezettségeinek – a Nyugat-Mecsekben zajló
kutatásokkal kapcsolatban közmeghallgatást tartott, hogy a
lakosság
és
a
civil
szervezetek
véleményének
figyelembevételével, a kérdések megválaszolásával hozza
meg döntését. A két decemberi közmeghallgatásra élénk
érdeklődés mellett került sor. Az érdeklődő hallgatóságtól az
NYMTIT területén zajló kutatásokkal kapcsolatban elhangzott
kérdésekre Kovács Győző az NYMTIT elnöke és Honti
Gabriella az RHK Kft. önálló kommunikációs osztály
vezetője válaszolt.

A fórum résztvevői Kővágószőlősön
elnöke záró gondolataiban kiemelte, a legfontosabb céljukat a
fiatalok, - mint a jövő generáció döntéshozóinak megszólítását, a folyamatokba történő bevonását és számukra
ismeretterjesztő rendezvények, kirándulások szervezését.

Kovács Győző, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs
Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás

Karácsonyi emlékek…
Biztosan sokan vagyunk így, hogy most az ünnepre készülődve, szívesen olvasunk karácsonyi verseket, hallgatunk ünnepi
dalokat, amelyek eszünkbe juttatják gyermekkorunk karácsonyait, amikor kis csizmáinkban a ropogó havat taposva, az
izgalomtól és a hidegtől kipirult arccal mentünk a templomba
Szentestén, hiszen ott már „járt az Angyal”. Ugyanis a kis
barna papírzacskó, amit átnyújtott a „pap bácsi”, semmihez
sem fogható finomságokat rejtett.
Mintha csak rólunk és az én piciny szülőfalumról írta volna Ady Endre Karácsony című versét. Persze, tudom, hogy
sokan vagyunk így ezzel, ennek a költeménynek a hallatán, de
számomra azért is nagyon kedves ez a karácsonyi vers, mert
kisgyermekként én is szavaltam a templomban.
Édesanyám mondogatta többször: ez a „mi versünk”. Ez anynyira mély nyomot hagyott bennem, hogy ma is, valahányszor
elolvasom vagy hallom a rádióban, így ünnep közeledtével,
mindig azt érzem, hogy ez a „miénk”. Mára azért már bővült
ez a „mi” fogalom…

Láttam egyszer egy kisvárosi közösséget bemutató
„karácsonyi” filmben, amikor egy morcos, semminek örülni
nem tudó személyt úgy próbáltak bevonni az ünnepi műsorba, hogy különböző „lelki szövegekkel” igyekeztek hatni rá.
Sajnos semminek nem volt „foganatja” a néninél, mígnem
valaki kifakadva „odavágta”: „Hát gyermek csak voltál te is
egyszer!”. Döbbent csend, majd néhány másodperc múlva
enyhülni kezdett a komor tekintet, és az emlékezés az idő
fátylán keresztül is „megtörte a jeget”.

Tudom és hiszem, hogy ebben az évben is nagyon sok templomban, családi közösségben elhangzanak majd gyönyörű
karácsonyi és istenes versek Szenteste, és ugyanúgy megörvendeztetnek rengeteg embert, kicsiket és nagyokat, mint eddig minden esztendőben..

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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