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2019-ben is tovább tájékoztatunk

Rónai Tibor írása
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulásunk (NYMTIT)
2019 első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait
maradéktalanul végrehajtotta.
A hiteles lakossági tájékoztatás érdekében továbbra is szorosan együttműködünk az NYMTIT területét érintő nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésére vonatkozó kutatási
tevékenységet folytató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (RHK Kft.).
A lakossági Ellenőrző Bizottságunk működtetésével biztosítjuk egyik legfőbb célunk és egyben jogszabályi kötelezettségünk teljesítését miszerint, ellenőrizzük az RHK Kft. –
Társulásunk területét érintő – kutatási tevékenységét, elősegítve a lakosság irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást.

kötelezettségének, melynek eredményeként a második félévben megvalósítandó tevékenységekre fókuszálhatunk.
Tájékoztatási tevékenységünk során továbbra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni a tagtelepüléseinken élő lakosaink részére összeállított tájékoztató rendezvényekre, ennek megfelelően már zajlanak az előkészületek a szeptemberi Tájoló Napi
programunkra, melyre minden Érdeklődőt nagy szeretettel
várunk.
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A kutatási keretprogramról bővebben
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11 tagtelepülésünk versenyző diákjai között eredményesen
lezajlott a térségünkben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Niels-Bohr fizika és kémia verseny.

Információk többtízezer évre
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Bányász megemlékezések a tagtelepüléseken

7. o.

Kővágótöttös - Falunap

8. o.

XVI. Évfolyam 2. szám

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP

2019.

XV. Niels Bohr verseny
gyerekeket a tudományos tartalmakkal, hanem éppen ellenkezőleg, felkelteni és fenntartani az érdeklődésüket.
A jól bevált hagyományoknak megfelelően alakult a program.
A 7-8. osztályos versenyzők megírták a kémia-fizika feladatlapokat, ahol többek között az út – idő – sebesség összefüggé-

Az NYMTIT tagtelepülések diákcsapatai 2019. május 20-án
mérettették meg magukat a XV. Niels Bohr tanulmányi verseny és játékos vetélkedőn. A szokásoknak megfelelően a
Társulás mint szervező, Hetvehely mint házigazda, az RHK
Kft. pedig előadóként jelent meg a rendezvényen.
A pécsi Leöwey Gimnázium tanulóinak bemutatója

Kovács győző, az NYMTIT elnöke úgy tekint a versenyre,
mint egy tájékoztatási platformra:

seiről, vagy az atom felépítéséről is megmutathatták tudásukat. A folytatásban az RHK Kft. kiégett fűtőelemeket ismertető rövidfilmjéből kellett információkat kinyerni, amelyek segítségével rejtélyt oldottak meg a versenyzők, majd egy teszten is számot adtak tudásukról. Végezetül a Leőwey Klára
Gimnázium diákjai mutattak be kísérleteket a versenyzőknek,
ahol olyan érdekességeket ismerhettek meg, mint a pohártelefon működési elve, vagy olyan hasznos tanácsokat kaptak,
hogy mely izzók milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. A hat témakör köré felépülő kísérletekből totó formájában vizsgáztak a hallgatók.
Mindezen feladatok összességéből állt össze a végső sorrend,
ahol egyéni és csapatszinten is jutalmazták a legjobbakat.

Az ibafai diákok közös feladatmegoldása

– Társulásunknak az a feladata, hogy megvalósítsa a civil
ellenőrzést, a helyi lakosokat információval lássa el a térségben végzett, a Bodai Agyagkő Formáció alkalmasságát vizsgáló kutatásokkal kapcsolatosan. Ez azért fontos, mert ha egyszer olyan fázisba jut a kutatás, akkor döntéshozók lehetnek az
itt élők, kifejthetik véleményüket egy nagy aktivitású, hosszú
élettartamú radioaktív hulladékot, illetve kiégett fűtőelemeket
befogadó tároló létesítéséről. Nagyon sokszor hangsúlyoztuk
már, és még sokszor fogjuk is, hogy a fiatal generációk kitüntetett helyen szerepelnek az NYMTIT tájékoztatási tevékenységében. Ennek az az oka, hogy ők azok, akiket igazán érinteni
fog egy ilyen tároló létesítése, hiszen, ha pozitív eredményeket
kapnak a szakemberek, akkor is csak körülbelül 40-50 év múlva léphetne üzembe egy ilyen létesítmény – emelte ki az elnök.

Hetvehely csapata az első helyezettnek járó serleggel

Képünkön a győztes csapat tagjai - Csonka Krisztina 8. o.,
Kerekes Laura 8. o., Kollár Boglárka 7. o. és Péter Barnabás
7. o. - az első helyezésért járó serleggel és a vándorkupával,
valamint Wágner Antal, Hetvehely polgármestere, Honti
Gabriella az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője és
Kovács Győző az NYMTIT elnöke.

– A gyerekek számára is fontos az információ, akárcsak a felnőtteknek – ezt már Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője húzta alá. – A mi feladatunk, hogy a
nekik megfelelő módon és szinten adjunk át tudást számukra.
A radioaktívhulladék-kezelés olyan feladat, amelynek megértése komoly szakmai háttértudást igényel. Mi ezt érdekes borítóba próbáljuk csomagolni, hiszen nem elijeszteni akarjuk a

(forrás: RHK)
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A kutatási keretprogramról bővebben
A radioaktívhulladék-tárolókra vonatkozó biztonsági szabályzat (TBSZ) előírásai szerint a radioaktívhulladék-tároló
létesítmény lehetséges telephelyének
vizsgálatára és értékelésére telephely
kutatási keretprogramot kell kidolgozni
és végrehajtani. A programot úgy kell
elkészíteni, hogy annak végrehajtásával
a telephely alkalmassága és a hulladék
elhelyezési rendszer megfelelősége
megítélhető, a létesítmény tervezéséhez
és a biztonsági elemzéshez szükséges
adatok nem csak az üzemelés, de a lezá-

rás utáni időszakra is meghatározhatók
legyenek. A TBSZ által elvárt
„fokozatos, egyenletes és szükségszerű
mértékű megismerés” követelményének
kielégítésére a telephely kutatási programot kutatási fázisokra kell tagolni. A
fázisokat, azok időtartamát és egymásra
épülését elsősorban a földtani kutatási
program ütemezése határozza meg, és
az RHK Kft. ezekhez a fázisokhoz igazítja az egyéb kutatási és fejlesztési
témakörök feladatainak ütemezését.
A Bodai Agyagkő Formáció (BAF)
telephely kutatási keretprogramja a tároló telepítési engedélye iránti kérelem
benyújtásáig, 2032-ig terjedő időszakra
vonatkozik. A felszíni kutatást az RHK
Kft. három kutatási fázisban tervezi
megvalósítani, amely során a vizsgálat
és értékelés a tágabb földtani környezetből kiindulva egyre szűkebb területre
koncentrál, és megfelelő eredmények
esetén eljuthat a tároló kialakítására
alkalmas telephely kijelöléséig, valamint a felszín alatti kutatólaboratórium
előkészítéséig.
A kutatási program hét kutatási szakterületre bontva részletezi a tervezett feladatokat, megadva a vizsgálatok térbeli
léptékét és az értékelések időtávját is. A
földtani kutatás szakterületei: a természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági
jellemzők, a felszíni folyamatok, építésföldtani jellemzők, a földtani környezet,
a vízföldtani viszonyok, a geodinamikai
folyamatok, valamint a befogadó kőzet tulajdonságainak vizsgálata és

értékelése.
A BAF telephely kutatási keretprogramjának jóváhagyása esetén az RHK Kft.
elkészíti az I. kutatási fázisra (20192023: általános helyszínminősítés, célterületek rangsorolása) vonatkozó részletes kutatási tervet, és azt engedélyezésre
benyújtja az Országos Atomenergia
Hivatalnak.
A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
részletesen előírja a tároló telephelyének vizsgálata és értékelése, a tároló
telepítése, tervezése, létesítése, üzemeltetése, lezárása és intézményes ellenőrzése során betartandó követelményeket.
Az RHK Kft. feladata igazolni ezeknek
a biztonsági követelményeknek való
teljes körű megfelelést. Ahogy azt az
Országos Atomenergia Hivatal munkatársai, úgy az RHK Kft. szakértői is
megerősítették: amennyiben a követelmények teljesülése nem igazolható, úgy
biztosan nem létesül tároló a térségben.
(forrás: RHK)

Nyolc település küldöttsége jutott friss információkhoz a XIX. Tett-re kész napon Bátaapátiban
Legnagyobb éves rendezvényét tartotta május végén Bátaapátiban a
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás. Az immár XIX. TETT-re
Kész Nap túlmutatott a megyehatáron, hiszen Baranya megye három
érintett községe is képviseltette
magát.
A Művelődési Házban tartott megnyitón
a vendéglátók nevében Darabos Józsefné polgármester nyolc település – Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, Mőcsény,
Ófalu, Véménd és természetesen Bátaapáti – küldötteit, köztük a megjelent
polgármestereket is köszöntötte. Egyebek mellett elmondta, a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésével járó feladatok jól ismertek az
összes résztvevő előtt. – Mindannyian
szerepet vállalunk az ezzel kapcsolatos
lakossági tájékoztatásban – hangsúlyozta Darabos Józsefné, majd így folytatta:

dődik meg a technológiai kialakítás.

fotó: TETT

– A társulás szorosan együttműködik a
szakértelmet biztosító RHK Kft.-vel és
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt közölte, hogy jövőre megindul az új
hulladékcsomagok leszállítása a kettes
kamrába. A hármas kamra bányászatilag már kész, várhatóan nyáron kez-
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A köszöntők után szakmai előadások
következtek. Lázár István, az Országos
Atomenergia Hivatal Tárolólétesítmény
Felügyeleti Főosztályának vezetője
„Sugárzó környezetünk” címmel tartott
referátumot. Bertalan Csaba, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
fióktelepvezetője az ionizáló sugárzások alkalmazásait mutatta be. Honti Gabriella, az
RHK Kft. kommunikációs önálló osztály vezetője a nemzetközi lakossági
elfogadottságról adott körképet. A Lakossági Ellenőrző Csoport múlt évi
munkájáról Metzné Darabos Orsolya, a
Lakossági Ellenőrző Csoport vezetője
számolt be. A TETT tavalyi tevékenységét pedig Darabos Józsefné értékelte,
felsorolva azokat a beruházásokat, melyek tovább gyarapították a szóban forgó nyolc települést.
(forrás:TEIT)
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A civilek is közreműködnek a tájékoztatásban
A tanuló gyerekek fogékonyak az újdonságokra

pon szívesen vettek részt a partnertelepülések képviselő is.
Számomra megnyugtató fejlemény volt, hogy közel száz érdeklődő hallgatta végig a bodai agyagkő formációról, a térségben zajló kutatásokról, illetőleg a munkához kapcsolódó tájékoztatási feladatokról szóló előadásomat. A többi település
programjain is hasonló folytatásban reménykedünk – fogalmazott Kovács Győző.

Kaszás Endre írása
Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, úgy az ehhez a feladathoz kapcsolódó tájékoztatás, a lakosság hiteles információkkal való ellátása is különös odafigyelést igényel, hiszen az
ilyen hosszú távú programok zavartalan társadalmi környezetet igényelnek. A térségben tizenegy települését tömörítő,
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) az RHK
Kft.-vel karöltve nagyban hozzájárul ehhez a kommunikációs
kihíváshoz. E munka hatékonyságát mérendő folyt a térségben
egy 1000 fő személyes megkérdezését magában foglaló közvélemény-kutatás tavaly nyáron. A kérdések többek között a
nukleáris energia megítélésétől, a térségi fejlesztések ismeretén át, a tervezett tárolóval kapcsolatos érzésekre is kitértek,
de a kérdőívben helyet kapott az információszerzés mikéntje és milyensége, a Társulás vagy az RHK Kft. ismerete
is. „Határozottan megnyugtató számunkra, hogy a Boda térségében élők több, mint kétharmada tisztában van vele, hogy a
Nyugat-Mecsekbe tervezett tároló megvalósítási folyamata
jelenleg kutatási fázisban van. A válaszadók 76%-a tudja,
hogy korábban is végeztek már a térségben a terület alkalmasságában kapcsolatos vizsgálatokat, és körükben 59% azok
aránya, akik megbízhatónak tartják a kutatási eredményeket.” – foglalta össze Kovács Győző, a NYMTIT elnöke.

Az NYMTIT elnöke hangsúlyozta: kiemelt feladat, hogy tuda-

tosan és következetesen bevonják az ismeretátadásba a felnövekvő generációt, hiszen a mostani iskolások később felelős
döntéshozók, véleményformálók lesznek a térségben. Az ifjúságnak szánt programok fontos eleme immár évek óta a Niels
Bohr fizika és kémiaverseny, amelyen a környék iskoláinak
hetedik-nyolcadik osztályosai, a tudáspróbán kívül, az RHK
Kft. munkatársai jóvoltából a nyugat-mecseki kutatásokkal
összefüggő kérdésekkel is találkoznak.
– Azt gondolom, ez a játékos vetélkedővel, kísérletekkel fűszerezett vetélkedés idén is jól szolgálta közös céljainkat. Sikeréért a résztvevő diákok aktivitásán túl külön köszönetet kell
mondanunk a szakembereknek, a felkészítő tanároknak, illetőleg a Hetvehelyi Iskolának is, amely házigazdaként idén is
jelesre vizsgázott. Hozzáteszem, nem ez az egyedüli ifjúságnak
szánt programunk. Igyekszünk folyamatosan ott lenni a települések iskoláiban, a fiataloknak szervezett egyéb eseményeken,
megragadva minden lehetőséget, hogy minél gyakrabban elérjük őket a hiteles, objektív tájékoztatás jövőjüket is érintő tényeivel. Egyértelmű tapasztalatunk, hogy sikerült felkelteni a
gyerekek érdeklődését, a fiatalok ismeretei évről évre gyarapodnak, amiről nemcsak a versenyeken adnak számot, hanem
jól érzékelhető a kutatásokkal kapcsolatos kérdéseik megfogalmazásában is - zárta gondolatait Kovács Győző.

Az aktuális feladatokra kitérve Kovács Győző elmondta, hogy
a társulás tagjainak megtartották a soron következő negyedéves tájékoztatót. A szervezet egyöntetű döntése értelmében a
jövőben a tájékoztatási feladatok maradéktalan ellátásába bevonják a településeken működő civil szervezeteket is. Az új
kezdeményezéshez a megfelelő finanszírozási hátteret is biztosítják.
– Új kezdeményezésünk jól vizsgázott Ibafán, ahol a faluna-

Társulási egyeztetés Hetvehelyen
Tájékozató hangzott az előző ülés óta
elvégzett feladatokról, az NYMTIT
2019. évi fő feladatairól.

Rónai Tibor írása
A
Nyugat-Mecseki
Társadalmi
Információs
Ellenőrzési
és
Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás (NYMTIT ) tagtelepülése,
Hetvehely adott otthont a társulás
egyeztető ülésének, amely több témát
tárgyalt.

Véglegesítették
azokat
a
kommunikációs formákat, amelyek
felhasználásával még jobb tájékoztatást
tud a társulás nyújtani a térség
lakósságának.
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Információk többtízezer évre

fotó: RHK

A társadalom számos területén jelentős mennyiségű információ, adat és
tudás keletkezik, így az elmúlt évtizedekben ezeknek kezelése egyre fontosabbá vált. Ugyanakkor fokozatos
elmozdulás figyelhető meg a termelésalapú gazdaság irányából a tudásalapú gazdaság felé. Ezen változások
okozta kihívások új eszközök, megközelítések és szabványok bevezetését
kívánják.
A radioaktívhulladék-kezelés magas
követelményeket támaszt az információ
-, adat- és tudásmenedzsment szakterületeivel szemben, nem csak az egymással kapcsolati rendszerben álló adatok,
információ és tudás nagy mennyisége
miatt, hanem a nemzeti programok által
lefedett hosszú időtávok során keletkező
adatokra amelyek nagyon hosszú távú
megőrzést kívánnak. A mélységigeológiai radioaktívhulladék-tároló (az
elfogadott megoldás a nagy aktivitású
és hosszú élettartamú hulladék, valamint a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére) kutatásától annak bezárásáig dolgozók generációi váltják egymást és a munkavégzés során keletkezett információ, adat és tudás hozzáférhető és érthető kell maradjon a következő generációk számra. A hulladéktároló
bezárását követően pedig az intézményes őrzés időszakát követő generációknak is képeseknek kell majd lenniük
megalapozott
döntést
hozni
a
radioaktívhulladék-tárolókról. Ezen cél
érdekében nem csak a technikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem
a társadalmi és humán szempontokat is.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia
Ügynökségének
Radioaktívhulladékkezelési
Bizottsága
(OECD/NEA/
RWMC) égisze alatt az elmúlt időszakban három projekt folytatott kutatási
tevékenységet: a Hosszútávú adatmegőrzés
(RK&M);
a

Radioaktívhulladék-tárolók metaadatai
(RepMet); valamint a Radioaktív hulladékok leltározási és riportálási módszertanának szakértői csoportja (EGIRM).
A NEA a három projektből egy közös
programot
szándékozik
létrehozni
„Információ-, adat- és tudásmenedzsment”
(Information,
Data
and
Knowledge Management, IDKM) elnevezéssel. Az IDKM program indítását a
NEA egy nemzetközi konferencia keretében kezdeményezte, amelyre 85 résztvevő érkezett 16 országból és 28 előadó
részéről 32 előadás hangzott el.
A konferencia előadásai hat fő terület
köré összpontosultak, amelynek keretében bemutatásra kerültek a korábbi
IDKM-hez
kapcsolódó
projektek
(RepMet, RK&M, EGIRM) eredménytermékei, melyek elkészítésében a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. is aktív
szerepet vállalt.
Az előadók által képviselt társaságokban és intézményekben közös jellemző
volt a dolgozók magas átlagéletkora,
valamint különböző erőfeszítések a közeljövőben nyugdíjba vonulók tudásának
dokumentálására és továbbadására.
Beszámolók hangoztak el Franciaországból, az Oroszországi Föderációból,
az USA-ból, az Egyesült Királyságból
és Japánból. A beszámolók során az
előadók bemutatták a szervezetük által
fejlesztett tudásmenedzsment rendszereket, vonatkozó jövőbeli terveiket, illetve
beszámoltak a tudásmenedzsment terén
végzett munkájukról, alkalmazott módszereikről.
Az IDKM technikai aspektusaival kapcsolatos bemutatókban neves intézményeket képviselő előadók voltak, mint a
CERN, az Európai Űrügynökség, több
egyetem, nemzeti levéltár, valamint a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség.
A CERN és az Európai Űrügynökség
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beszámolt arról, hogy egy-egy kísérlet,
illetve program befejeztével több
petabyte mennyiségű adat keletkezik,
melyeket a kutatók még évekig kutatnak, illetve a CERN Hadronütköztető
estében már exabyte (több mint
230 000 000 DVD film felel meg 1
exabyte adatmennyiségnek) mennyiségű
adatokat kell kezelni és megőrizni. Az
Európai Űrügynökség rendszereiben
alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, robotikát, gépi tanulási rendszereket,
természetes nyelvi feldolgozást, mély
tanulási módszereket, a prediktív modellezést és a javaslatokat adó algoritmusokat is.
A radioaktívhulladék-kezelés szociális
és humán aspektusai tárgyában tartott
előadások közül felsorolásra kerültek
azok a lehetséges események, amelyek
valószínűsíthetővé teszik a tudás-, információ- és adatvesztést. Hangsúlyozták
továbbá a levéltárak és múzeumok szerepét, valamint a markerek, időkapszulák, a szabályozási keretrendszer, a tudásmenedzsment és más eszközök
igénybevételének lehetőségeit a hosszútávú tudásmegőrzés területén. Szó esett
a létfontosságú rekordok halmazáról,
amely a radioaktívhulladék-kezelő társaságok által alkalmazható módszer
azon rekordok, adatok halmazának kiválasztásához, amelyek szükségesek a
jövőbeli generációk számára a tárolóval
kapcsolatos megalapozott döntések
meghozásához. A földtudományok képviselői hangsúlyozták, hogy fontos az
adatok FAIR (megtalálható, hozzáférhető, interoperábilis, újrahasznosítható)
elvek szerinti tárolása.
Befejezésül bemutatásra került az
IDKM tervezett programja, amelyet
négy munkacsoport alá terveznek szervezni, Biztonsági értékelés, Tudásmenedzsment, Archiválás, és Tudatosság
megőrzés szerinti bontásban. A hallgatóság lehetőséget kapott a tervezett tevékenységek észrevételezésére, amit
visszacsatolás követett. Az elhangzottak
alapján összefoglaló előterjesztő anyag
készült, amely előterjesztésre került az
RWMC-hez és jóváhagyása megtörtént.
Az elkészült termékek hasznosíthatók
az RHK Kft.-nél a rendszerfejlesztés,
szabályozás és biztonsági értékelés készítési feladatokban, a jövőbeli tevékenységek
pedig
a
hosszútávúadatmegőrzés további feladatainak végrehajtásában járulnak hozzá a Társaság
megfelelőségéhez.
(forrás : RHK)
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Az ibafai pap és fapipája
Rónai Tibor írása
A mondókát, mely Ibafa papjának fapipájáról szól, sokan ismerik. Itt
azonban nincs vége a történetnek, mert a nyelvtörőből később operett
betétdal is született, majd pipamúzeumot is alapítottak a kis településen. Az ibafaiak szívében a mai napig él a szeretet a dohányzó eszköz
iránt, idén tizenkettedik alkalommal rendezték a lassúsági pipaszívó
versenyt.
Az IPA (Nemzetközi Rendőrszervezet), június 1-én tizenegyedik
alkalommal rendezte meg Ibafán pipaszívó versenyét. A megmérettetésre az Ibafai Családi Napon került sor, ahol egész napos családi és
kulturális műsorokat is tartottak.
Az IPA lassúsági pipaszívó versenyén ebben az évben harmincnégyen „ültek rajthoz”. A küzdelem szoros volt, de végül Hegyháti
Szilárd (a Dombóvári Pipaklub tagja, ideje: 01.40.39.) győzött, akinek pipája egy „kicsivel égett tovább”, mint a legjobb IPA versenyzőé, Mándli Eleké (Készenléti Rendőrség, ideje: 00.42.30.)

A falu volt plébánosa, Horváth J. Gyula történelmi írásában
azt állítja, a mondóka születésének története nem hiteles,
valószínűleg legenda. Szerinte a nyelvtörő, csupán egy
szájhagyomány útján régóta terjedő mondóka és nem az
akkori plébános, Hangai (Schreier) Nándor ihlette. Akárhogy
is történt, Ibafán nem múlt el a pipaszeretet, hiszen a fapipás
mondóka ismerté és híressé tette a kis települést.

Női kategóriában Sziber Józsefné (Kisvárosi Pipaklub, Szigetvár)
pipája égett a legkitartóbban, az ő ideje: 01.27.05.
A legjobb csapat a Csokonai Pipaklub lett Debrecenből.

Tizennegyedik alkalommal találkoztak a bányászok Bakonyán
A hivatalos program után a Látogató Központ udvarán az önkormányzat fehér asztal mellett látta vendégül a volt dolgozókat, a találkozó lényege az egymásra csodálkozáson van, az estébe nyúló beszélgetéseken, amikor újra mozog a szkréperkanál, és épülnek a
feltörések, haladnak a fejtések, a másnapi falézolás (munkabeosztás)
is szóba kerül.

Rónai Tibor írása
A bakonyai szív csodákra képes, mondták a hetvenes–
nyolcvanas években az uránbánya termelési versenyein, mert a
II-es üzem bányászai gyakran az élen jártak. Élen járnak most
is, amikor évente egyszer hatalmas létszámban találkoznak a
régi munkatársak.
14 évvel ezelőtt a Mecseki Ércbányászati Vállalat történetében elsőként szerveztük meg az üzemi találkozót – említette Varga István
polgármester. – Ha emlékeztek nem is akármilyen érdeklődés mellett: egykor Bakonyán ezren dolgoztak, a találkozóinkra pedig eljönnek mindig legalább négyszázan, ilyenkor több a vendég a faluban,
mint ahányan itt élnek. Sajnos egyre kevesebben leszünk, de ez az
élet rendje – hangsúlyozta a település vezetője.
A bányász emlékkőnél koszorút helyezett el a település önkormányzata, a bányász szakszervezetek képviselői, valamint a helyi bányász
egyesület képviselője.

Ismét együtt voltak az uránbányászok
Bányamanó csoportja verses, zenés műsorral
emlékezett a közelmúlt hőseiről, a
bányászokról.

Rónai Tibor írása
Több száz egykori uránbányász gyűlt össze
ismét a hagyományos éves baráti találkozón,
hogy emlékezzenek azokra a szép időkre,
amikor keményen dolgoztak a Föld
kincséért. Kővágószőlősön, a volt uránbánya
I-es üzemének területén május 18-án nyílt
alkalmuk arra, hogy nosztalgiázzanak,
beszélgessenek, mulassanak kicsit – és
közben megismerjék a „maiak” munkáját, a
nagy aktivitású radioaktív hulladékok
elhelyezését célzó földtani kutatásokat is.

Az
idei
rendezvényen
Cserkút
mindennapjaival
ismerkedhettek
a
résztvevők, a bányászathoz kapcsolódó
települések sorában.
Hagenthurn József polgármester mutatta be
az egybegyűlteknek, milyen szerepet játszott
a település a bánya életében, és a bánya
Cserkútéban. Ezt követően a település
vezetője vázolta közösségük jelenét és a
jövő elképzeléseit.

Kővágószőlőst Sándor Tibor polgármester
képviselte a rendezvényen.

Végezetül Dr. Nagy Zoltán, az RHK Kft.
stratégiai és mérnöki irodájának volt
munkatársa tartott előadást a nagy aktivitású
hulladékok elhelyezését célzó Nyugatmecseki kutatásokról.

Először Turi Gyula, a Mecseki Uránbányász
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket,
majd Berta Zsolt ügyvivő elnök üdvözölte
egykori kollégáit. A bányászhimnusz
elhangzása után a helyi általános iskola
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Az egykori III-as üzemi uránbányászok tizedik kővágószőlősi
találkozójának margójára

Szurcsik József, ZSBK tag írása
A Zsongorkő Baráti Kör június elején
tizedik alkalommal hívta találkozóra a MÉV
III-as üzemének egykori dogozóit. Szervezetünk 27 évvel ezelőtti megalakulása óta fontos feladatának tekinti a helyi és köztük a
bányász hagyományok ápolását. „Ismerd
meg, tartsd életben, add tovább!” szlogenben foglaltuk össze hitvallásunkat, vélekedésünket a településünk közösségi tudatát mai
napig meghatározó, régmúlt és közelmúlt
emlékeivel kapcsolatosan.
Pár éve egy találkozón hallottuk Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekestől, hogy a
„hagyományt nem ápolni kell, hisz nem
beteg, hanem meg kell élni azt a mindennapjainkban”… Egyetértve az előbbivel, hogy is
állunk mi azzal, hogy „az uránbányász hagyományok”? Sok Jakab-hegyaljai családban élénkek még ma is az emlékek, szinte
nem volt olyan család, melytől valaki ne
dolgozott volna a bányánál! Méltatlan lenne,
ha a mindennapi élet részévé vált bányász
mentalitást és a még fennmaradt emlékeket,
emléküket veszni hagynánk. A Baráti Kör
erőfeszítéseit motiválja, hogy közelebbi –
távolabbi környezetünk mostanában mintha
nemigen tudna mit kezdeni ezzel az ércbányászattal kapcsolatos szellemi örökséggel,
még talán szabadulni is szeretne tőle!

reményében ide siető, majd ide is települő
munkaerő, technika új munkakultúrát honosított meg. Rohamos fejlődésnek indultak a
bányásztelepülések. Az emberek mindennapjai is megváltoztak, helytálltak a veszélyes földalatti munkahelyükön és a háztáji
sem maradt parlagon. Az akkori életről mesélő embereket hallgatva egyszerűen hihetetlen, hogy milyen energiával teremtették meg
maguknak a mindennapi jólétet. E mellett
jutott idő és erő a hagyományos ünnepek (pl.
szüreti bálok) mellett az új szokások, hagyományok megélésére is (pl. bányásznap). A
régi „kővágók” késői utódai tették tehát azt,
amihez értettek, bányászták a kemény vörös
homokkövet, csak most már sokszor több
száz méter mélyen, belőle nem malomkő v.
szobor v. templom, hanem fűtőanyag készült
az atomerőműbe.
Sajnos már egy emberöltő is eltelt, hogy
fordult a világ kereke. Bezárt a bánya! A

elevenítik fel a régi eseményeket. Az idei 10
éves találkozó is igazi ünnep volt, profi módon rendezett, alkalomhoz illő — a koszorúzás, a torony bányászok számára szerzett
harangjátékára, megindító. A fehér asztal
mellett felelevenedtek az elmúlt bányászélet
történetei, életre szóló barátságai. Jó volt
látni, a megjelent jóval több mint 200 régi
bajtárs arcán a találkozás örömét, hallgatni
sztorizgatásukat
a
sokszor
vaskos
„bányászcsínyekről!” — Öszekovácsolta
őket, hogy mindenhez kellett érteni, önállóan
kellett dolgozni, ilyen hogy „nem tudom”
nem létezett. Megtanulták, a föld alatt csak
egymásra számíthatnak, szót kell érteni a
különböző habitusú emberekkel — sokszor
volt ez élet-halál kérdése. Gondoljunk rájuk
jó szívvel, őrizzük meg emléküket. Jó szerencsét…
Mit hozhat a jövő?
A gazdasági okok miatti 1997-es kurtafurcsa bányabezárást követően a mecseki
lelőhelyen még jelentős uránérc készletek
maradtak a föld alatt. Az eddig kibányászott
uránfém-vagyon 1,5-2 szerese is akár. Évek
óta folytak kutatások és elemzések is készültek az uránbányászat újraindítását célozva.
Ezt az elképzelést erősítheti a megváltozott
világgazdasági környezet és nemzetgazdasági érdekek előtérbe kerülése. A bányászati és
ércfeldolgozási technológia, valamint a környezetvédelmi követelmények fejlődése
miatt új kihívásokkal néz szembe az uránbányászat. A mai korszerű bányászatban már
lehetőség nyílik a legveszélyesebb és a költségesebb munkafolyamatok gépesítésre, az
egészségügyi kockázatok minimalizálására a
kitermelésben és a környezeti hatások vonatkozásában is.

Úgy látjuk, hogy a most felnövő generációval meg kell ismertetni, amit az idősebbek a
mai napig tudnak: hogy minden ellentmondásával együtt az uránbányászat tette „iparos
községgé” a környék településeit. Az ércbánya működésének négy évtizede alatt, a
működésével érintett régió soha nem látott
kitörési lehetőséget kapott.
Milyenek voltak a „régi szép idők”? Nekünk, „újaknak” talán üres frázisnak tűnik a
közbeszédben való időnkénti felemlegetése.
De gondoljunk csak bele, hogy az uránbányászat beindulása gyökeresen átalakította
az itteni csendes, a Mecsek oldalába épült
települések életét is. A jobb megélhetés

„régi, szép idők” elmúltak, az „uráncsaták”
hőseinek egy része eltávozott közülünk, a
többiek pedig megöregedtek. Viszont ha újra
találkoznak, szinte visszafiatalodva, szívesen
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Vajon lesz-e szükség a mecseki uránbányászat egykor világszínvonalú hagyományainak folytatására. Majd elválik, mi mindenesetre találkozunk jövőre ugyanitt…
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Kővágótöttös - Falunap

Rónai Tibor írása
Remélem, sokan tekintették úgy a Falunapot, mint a megnyugvás, megbékélés
és az újrakezdés idejét. Ilyenkor talán a
Kővágótöttös elszármazottak is hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, és
kikapcsolódnak.
Sokunknak Kővágótöttös az otthonunk,
még ha mindennapjainkat nem is itt

éljük, de szívünkben itt van a családunk,
és itt vannak emlékeink. Együtt élünk és
összetartozunk. Közösen élünk át szép
és nehéz pillanatokat. Olykor vitázunk
egy kicsit, de ez az élet sója, mely kell
ahhoz, hogy észrevegyük azokat a pillanatokat, amikor segítünk egymásnak, ha
baj van. Amikor beszélgetünk egy kicsit
az utcán, hogy éreztessük egymással,
hogy gondolunk a másikra és törődünk
vele. Különbözőek vagyunk, de van

bennünk egy közös pont, hogy mind
Töttösiek vagyunk, és mi mindannyian
kivesszük a szerepünket a közösségi
életből. Építjük és szépítjük otthonunk,
vagy éppen közösségi munkát végzünk.
Az év minden napján megvan a lehetőségünk, hogy találkozzunk ismerőseinkkel, de ha máskor nem is, a falunapon
biztosan tudunk egy jót mulatni és elfelejteni a mindennapi gondokat. Egyre
több lehetőségünk nyílik a közös programok megszervezésére. Megújult a
Művelődési Házunk, felszereltebb a
könyvtár. A Falunap kikapcsolódás
azoknak, akik folyamatosan az élet bármely területén helytállnak, a színes
programokon jól szeretnék érezni magukat, eltöltenének barátaikkal néhány
kellemes órát, hogy kicsit megpihenve,
újult erővel folytassák munkájukat.
Itt minden adott volt ahhoz, hogy
mindenki úgy érezze magát, ahogy
szeretné, mi jól éreztük magunkat,
bár estére már kicsit fáradtabban
mosolyogtunk, de mosolyogtunk,
mert Ti is mosolyogtatok egymásra,
ránk, rám.
(Rónai Tibor)

Cserkúti fotókiállítás Pécsett
Rónai Tibor írása
2019.06.19-én nyílt meg mi kis falunk Fotóklubjának első
önálló fotókiállítása a PKK Apáczai Művelődési Házban.
Nagy kihívás volt ez a klub életében, rengeteg háttérmunkát
igénylő, ám annál megtisztelőbb feladat. Összegzése az elmúlt
közel 2 év munkájának. Különleges, hogy a klub tagsága 970+ évesekig terjed, ezáltal többféle látásmód, sokrétű szakmai tudás, fejlődés, tanulni akarás jellemzi a kiállított fotókat.
A klubvezetőnk, Kátai Laci bácsi, Németh Istvánnal kiegészülve, (mindketten helyi kiváló amatőr fotósok) szakmai
szemmel válogattak a képek között, és bizony volt olyan pillanat, amikor igencsak nehéz volt dönteni. A megnyitó ünnepség fényét emelte Körtvélyesi László fotóművész, aki nagy
hozzáértéssel értékelte a látottak. A megnyitón tehetséges
cserkúti gyerekek (Felső-Nemes Viola, Takács Teréz,
Trócsányi Márton, Takács András) komolyzenei eladásukkal
varázsolták el a népes közönséget. A kiállítás megtekinthető
volt 2019.07.02.-ig az Apáczai Csere János körtér 1/D alatt.
A kiállítás képeinek előkészítése
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