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Közel 3 év szünet után folytatódik a Bodai Agyagkő For-

máció (BAF) földtani kutatása. E kiváló vízzáró tulaj-

donsággal rendelkező kőzet biztonságos környezetet 

nyújthat a radioaktív hulladékok mélységi geológiai táro-

lója számára. Azonban az 500 és 1000 m közötti mélység-

ben tervezett tároló megfelelőségét csak mélyfúrásokkal 

és az azokban végzett helyszíni vizsgálatokkal lehet bizo-

nyítani. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. megren-

delésére, a Mecsekérc Zrt. kivitelezésében 2020. októbe-

rétől 3 új kutatófúrás létesül.  

A felszíni földtani kutatás során a megismerés legfontosabb 

létesítményei a mélyfúrások. A kutatófúrások tervezett mély-

ségét az adott fúrás célja, valamint az előzetesen rendelke-

zésre álló földtani ismeretek alapján határozzák meg. A vég-

leges talpmélységet a fúrás során tapasztalható földtani vi-

szonyok (a fúrás által harántolt kőzetrétegek) alapján ponto-

sítják. Az alapos tervezés, gondos előkészítés ellenére min-

dig igazodni kell a geológiai adottságokhoz, vagy ahogy a 

szakmában dolgozók mondják: „alkalmazkodni kell ahhoz, 

hogy mit mutat a hegy”. A földtani gát védelme érdekében a 

mélyfúrásokat lehetőleg úgy telepítjük, hogy azok ne érint-

sék közvetlenül a tároló kialakítására potenciálisan alkalmas 

elhelyezési zóna központi részét, hanem annak a peremére 

kerüljenek.  

Folytatás a 3. oldalon. 

Ismét munkában a fúrógép 
Folytatódik a bodai agyagkő kutatása 

A tartalomból 

Elszámolás után, új kihívások előtt 2. o. 

Harminc év a közösség szolgálatában 2. o. 

Fejlesztések, programok a Nyugat-Mecsek falvaiban 4-5. o. 

Bogdán Gyula lett Cserdi új polgármestere 6. o. 

On-line elnökségi ülést tartott a GMF 7. o. 

Fotó: RHK Kft. 
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– Az elmúlt időszak talán legfontosabb 

fejleménye, hogy hiánytalanul megtör-

tént a települések és a társulás félévi 

elszámolása az alapkezelő felé – mond-

ta Kovács Győző, az NYMTIT elnöke 

a feladatokat értékelve. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy a 

pandémiás helyzet továbbra is komoly 

terhet jelent a települések, az önkor-

mányzatok és az ott élő emberek szá-

mára, a maga eszközeivel a társulás is 

igyekszik hozzájárulni az időszak biz-

tonságos átvészeléséhez. 

Kovács Győző az idei, speciális eszten-

dő kapcsán ismételten kiemelten hang-

súlyozta, hogy a továbbiakban is 

a körzetben élők teljes tájékoztatása 

mellett zajlik a térség élete, az informá-

ciók áramlásának nem szabott gátat 

sem korlátozás, sem a körülmények. 

Ebben nemcsak a jól berögzült ru-

tin segítette a munkában résztvevőket, 

hanem az a kiforrott és jól működő 

technikai és szakmai háttér, a folyama-

tos kapcsolattartás is hozzájárult az 

eredményes tájékoztatáshoz. 

– Tájékoztatási tevékenységünkben az 

online híradások és a személyes beszél-

getések – konferenciák és dialógusok – 

mellett érzékelhetően fölértékelő-

dik nyomtatott médiumunk, a 

Nyugat-Mecseki Tájkép szerepe. Mi-

közben a pandémiás helyzet rendkívüli 

módon befolyásolja településeink és a 

bennük élő emberek mindennapjait, 

megnyugtató tapasztalat, hogy tájékoz-

tató rendszerünk megbízhatóan és hite-

lesen működik, vagyis maximálisan el 

tudjuk végezni az ezen a téren ránk 

háruló feladatainkat. 

Az aktualitásokról szólva az elnök be-

számolt arról is, hogy a soros közmeg-

hallgatások (Bakonya, Cserkút) meg-

tartása mellett Boda határában, a 

hetvehelyi út mentén újabb kutatófúrá-

sokat végeztet az RHK Kft. A most 

induló és idén zajló kutatások része-

ként rezonancia vizsgálatot is tartanak 

majd a térségben. 

– Nagy élmény volt számomra, hogy a 

pandémiás helyzet miatt videó-

konferencián megtartott GMF fórumon 

is részt vehettem. A nemzetközi talál-

kozón bemutatták a szervezet új veze-

tőségét, és minden résztvevő ország 

delegáltjai örömmel fogadták a beje-

lentést, hogy a szervezet tevékenysége 

kapcsán az Európai Unió a jövőben 

támogatni fogja a radioaktív hulladé-

kok elhelyezését célzó kutatásokat. 

Elszámolás után, új kihívások előtt 
Újra indulnak a kutatások Boda határában 

Figyelemre méltó kitünte-

tést kapott a közelmúltban 

Kovács Győző, Boda, 

valamint Wágner Antal, 

Hetvehely polgármeste-

re. A két település vezető-

je elismerésben részesült a 

Települési Önkormány-

zatok Országos Szövetsé-

ge, valamint a Ma-

gyar Önkormányzatok 

Szövetsége részéről a pol-

gármesteri munkában 

kifejtett tevékenységéért, 

valamint az elmúlt 30 

évben, a nyolc alkalom-

mal történt választáson 

elért eredményéért.   

– Küzdelmekkel teli, de nagyon szép időszakot foglal magá-

ba a kitüntetéssel illetett harminc év – reagált a kitüntetésre 

Kovács Győző, Boda polgármestere. – Nemes feladat ennyi 

időn át a település közösségéért, az emberekért dolgozni, és 

nemcsak az elért sikerek, eredmények tükrében, hanem azért 

is, hogy ma már tudom, hogy az évek során ért kudarcok 

nem elkeserítettek, eltántorítottak, hanem mindig új erőt 

adtak a következő feladatokhoz. Külön hálát adhatok a sors-

nak, hogy ez a három évtized érzékelhetően, látványosan 

szolgálta a falu épülését, 

szépülését, gyarapodá-

sát. Remélem az is a mi 

közösségünk összetarto-

zását szolgálja, hogy mi 

bodaiak tudjuk, hogy 

tételesen mennyi minden 

fért fel a közösen elért 

eredmények listájára. 

– Nagyon jó érzés, hogy 

1990 óta magaménak 

érezhetem a hetvehelyi 

emberek bizalmát, és 

megtiszteltetés, hogy 

ennyi időn át élhetek 

vele – mondta Wágner 

Antal az elismerés kap-

csán. – Közművesítés, iskolaépítés, orvosi rendelő felújítása, 

ivóvízprogram és sorolhatnám még a három évtized kiemelt 

történéseit. Mégis inkább egy olyan elemet emelnék ki, ami 

minden hetvehelyi polgár szívét megdobogtatta. Igazi közös-

ségi célú beruházás volt a konyhát, éttermet, szálláshelyet 

magába foglaló szolgáltatóház létrehozása. Szeretném el-

mondani, hogy nem állunk meg, új utca megnyitásával, a 

lélekszám növelésével akarjuk tartalommal megtölteni elért 

eredményeinket.  

Harminc év a közösség szolgálatában 
Rangos elismerést kapott Kovács Győző és Wágner Antal  

Fotó: NYMTIT Fotó: NYMTIT 

Fotó: NYMTIT 
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Folytatás az 1. oldalról  

E szempontok figyelembe vételével 

jelölték ki a most lemélyítésre kerülő 

három fúrás helyszínét is. A Kővágó-

szőlősről Hetvehelyre vezető műút 

mellett, Boda külterületén egy 850 

méteres (BAF-3) és egy 1600 méteres 

(BAF 3A) fúrólyuk mélyül. A harma-

dik kutatófúrást (BAF-4) Bükkösdön, 

Szentdomján közelében alakítják ki. 

Ennek tervezett mélysége 800 m.        

A fúrási munkák várhatóan a jövő év 

őszéig tartanak. 

A fúrásokat nagy teljesítményű fúró-

géppel mélyítik, amely alkalmas arra, 

hogy a fúrószár belsejéből az úgyneve-

zett fúrómagot a felszínre juttassa. A 

koronafúró – amelynek induló átmérő-

je nagyjából 12 cm – ipari gyémánt 

szemcséket tartalmaz, amelyet forgatva 

„ledarálja” a mag körül a kőzetet, így 

biztosítva a fúrás előrehaladását. A 

fúráshoz öblítővizet használnak, 

amelynek kiválasztásánál ügyelni kell, 

hogy összetételét tekintve hasonlítson a 

mélyen található rétegvizekre, ne befo-

lyásolja ezek későbbi vízkémiai elem-

zését. 

A fúráson egy nap alatt átlagosan 10 

méter fúrómagot hoznak a felszínre. 

Nem az előrehaladás gyorsasága a cél, 

hanem hogy épségben kerüljenek a 

felszínre a fúrómagok, amelyeken 

számtalan vizsgálatot végeznek el a 

szakemberek. 

A kisebb mélységű BAF-3 végig mag-

fúrásként mélyül. Ez a fúrás elsősorban 

nem a Bodai Agyagkő Formációt 

(BAF), hanem a felette elhelyezkedő 

Kővágószőlősi Homokkő Formáció 

vizsgálatát biztosítja, és csak mintegy 

50 m-t mélyül a BAF ép kőzeteibe. 

Tervezett maximális mélysége 850 m. 

A BAF-3 mélyítését megelőzően egy 

22,5 m mélységű talajvíz figyelő kút 

létesült, amelyben a vízszint 21 m mé-

lyen található, ami jó egyezést mutat az 

előzetes szakértői várakozásokkal.      

E kismélységű fúrás célja a talajvíz-

szint megfigyelési lehetőségének bizto-

sítása a BAF-3 és BAF-3A fúrások 

befejezéséig. 

A fúráspár mélyebb tagja, a BAF-3A 

fúrás mélyül másodikként, mintegy 15-

20 m-re az előzőtől. Ezt a fúrást a felső 

szakaszán nem kell magfúrással mélyí-

teni, hiszen a szükséges információ 

már rendelkezésre áll a BAF-3 fúrás-

ból. Az alsó szakaszán viszont szintén 

fúrómagokat gyűjtünk. A tervek szerint 

ez a fúrás a BAF teljes vastagságán 

keresztülhalad, így mélysége várhatóan 

1600 m lesz.  

A két fúrás fúráspárként történő kiala-

kításnak több szakmai előnye is van. 

Egyrészt lehetővé válik a közeli fúrá-

sokban harántolt képződmények térbeli 

változékonyságának értékelése. Más-

részt az elsőnek lemélyülő, kisebb 

mélységű fúrólyukba telepített vízföld-

tani észlelőrendszerrel megfigyelhető 

és értékelhető lesz a fúráspár mélyebb 

tagjának kivitelezése által előidézett 

hatás is. Így fontos, és más módon nem 

megszerezhető helyszíni adatokat ka-

punk a BAF és a felette elhelyezkedő 

kőzet egyes vízföldtani paramétereiről. 

A harmadik kutatófúrás (BAF-4) mé-

lyítése már gyakorlatilag a BAF-ban 

indul, és az előzetes tervek szerint a 

800 méteres mélységig teljesen át is 

halad rajta. 

A fúrásokban helyszíni melyfúrás-

geofizikai, pakkeres hidraulikai, 

geotechnikai méréseket végeznek, a 

kinyert fúrómagokból vett minták pe-

dig laboratóriumokba kerülnek, ahol 

ásvány-kőzettani, kőzetfizikai, kőzet-

mechanikai és egyéb vizsgálatokra 

kerül sor. 
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A vírushelyzet újbóli elharapózása ellenére sem állt meg 

az élet a Nyugat-Mecsek falvaiban. Zajlanak a beruházá-

sok, foglalkoztatási programok, és a biztonsági szabályok 

betartásával a közösségi programok zömét is megtartot-

ták. 

Janz Anikó, Bakonya polgármestere: Szeptember 5-re 

halasztott bányászmajálisunk sikeresen lezajlott, közös 

öröm, hogy sokan jöttek el az eseményre.  Dr. Fónagy Já-

nos államtitkár úr látogatása és beszéde nagyban emelte a 

nap ünnepélyességét. Az államtitkár úr által átnyúj-

tott üdvözlő levél Orbán Viktor miniszterelnök úrtól 

nagy tiszteletet és meglepetést keltett. Szabó Barnabás nyug-

díjas bányászunk és kitüntetett költőnk verseit hallhattuk 

meg az ünnepség során, a Bányász Zenekar zenei aláfestésé-

vel. A bányásznap ünnepi keretei között  adtuk át Bakonya 

falufeliratunkat, ami a Millenniumi park oldalán az útról jól 

látható. A felirat tervezője Galambos Csaba, a kivitelezést és 

a szponzorálást a Sampo Kft.-nek köszönhetjük. A kőmű-

ves munkáért hálás köszönet jár Szabó Attilának és a falu 

lakóinak, különösen Kardos Károlynak, Tompa Istvánnak és 

Ostrosits Bélának társadalmi munkában nyúj-

tott teljesítményükért. Megkezdődött a játszótér felújítása a 

MFP pályázat keretében. Buszmegállónk helyreállítása is 

lassan befejeződik. 

A vírushelyzetre tekintettel Janz Anikó úgy tájékoztatott, 

hogy a hagyományos közösségi halloween napot, illetve a 

családi napot szabad térre tervezik, hogy biztonságosan tud-

ják megtartani a közkedvelt eseményeket. 

Kovács Győző, Boda polgármestere: Aktuálisan arról szá-

molhatok be, hogy lehetőségem volt megtekinteni a nagy 

aktivitású radioaktívhulladék-tároló kialakításá-

ra irányuló kutatások új fúrási helyét, mely a település 

(Boda) közigazgatási határában található. Látogatásom során 

meggyőződhettem róla, hogy az alapozási munkálatok elké-

szültek, hamarosan sor kerülhet a fúrási munkála-

tok elindítására. 

Homann János, Bükkösd polgármestere a következőkről 

számolt be: Sikeresen befejeződött a bölcsődei csoport he-

lyének kialakítása az óvodánkban, így teljes létszámmal mű-

ködik a bölcsődénk. A közterületeink rendbetételének még 

egy nagy hajrája volt az ősz beköszönte előtt, kiemelten a 

temetők rendbetételére figyeltünk oda. Megtartottuk a tele-

pülés hagyományos Mária Búcsúját, igyekeztünk ezt 

a pandémiás szabályok figyelembe vételével megszervezni. 

Nem volt meghívott sztárvendég, ez a búcsú a település la-

kóinak szólt egy nagyon színvonalas helytörténeti előadással 

a kastélyban, ringlispíllel és gyermekjátékokkal templomté-

ren. Egy kisvonat&quot közlekedett a településen a búcsú 

helyszíne és az Ökopark  között, mind a felnőttek mint a 

gyermekek nagy örömére. Megtörtént az eddig civil működ-

tetésben lévő IKSZT épületének az önkormányzat részére 

történő visszaadása, ami egyben feladatot is jelent majd az-

 önkormányzatunknak, mert jelentős mértékben újra kell 

bútoroznunk. 

 

Bogdán Gyula, Cserdi polgármestere: A Magyar Falu 

Program keretében megkezdődhet az orvosi rendelő felújítá-

sa, melyre az önkormányzat 30 millió forint támogatásban 

részesült. 

A közmunkások segítségével felszámolásra kerül a régi fólia 

sátrak telephelye. A település vezetője új lépéseket tesz a 

bölcsőde és az óvoda kialakításának ügyében. 

Hegedűs Zsolt, Cserkút polgármestere: Orfűvel közösen 

Cserkút is bekapcsolódott a Mac village programsorozatba, 

mely a helyi termékek piacra juttatását hivatott elősegíteni. 

Az első műhelyfoglalkozásra már sor került.  A Belügymi-

nisztérium által kiírt Belterületi utak, járdák, hidak felújítá-

sa pályázatunk 10.066.941 forint támogatásban részesült. A 

kivitelezést várhatóan 2021-ben kezdjük meg.  

Társadalmi munkákra is sor került, egyik alkalommal Cser-

kút környékét szabadítottuk meg a szeméttől, utána pedig a 

játszótér kerítését, a játékokat tettük rendbe a Hauni Hungá-

ria Gépgyártó Kft. támogatásával. A bölcsődét is érintő ko-

moly helyi társadalmi megmozdulást hozó eseményt amo-

lyan mintaként is ajánljuk a többi baranyai település számá-

ra. 

Szabó Tibor, Dinnyeberki polgármestere: A közfoglal-

koztatásban dolgozók folyamatosan végzik a fa-

lú rendbetételét, szépítését, idős lakosainknak segítséget 

nyújtanak, ha kérik. Csomagolónkban folyamatos a zöldsé-

gek feldolgozása. Könyvtári rendezvények keretében „Síppal

–dobbal” című előadást hallgathattak az érdeklődők, vala-

mint hangszerkészítő kézműves foglalkozást szerveztünk: 

egyszerű hangszereket készítettünk bürökből, nádból, fából, 

varázsigékkel, dallal, mesével. A közfoglalkoztatás folyama-

tos biztosítása mellett a közétkeztetés bonyolítása is a tenni-

valónk, ezt a falugondnok végzi településünkön. Megrendel-

tük a szociális tűzifát, leszállítását követően azonnal hozzá-

látunk a kiosztásának is. 

Fejlesztések, programok a Nyugat-Mecsek falvaiban 
A polgármesterek tájékoztatása alapján 

Fotó: NYMTIT 

Fotó: Cserkút Község facebook oldala 
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Horváth Rudolf, Helesfa polgármes-

tere: Szeptember 5-én családi napot 

rendezett az önkormányzat a járvány-

ügyi előírások betartásával. Színes 

programokkal vártuk a családokat: a 

gyerekeknek volt légvár, gokart, íjá-

szat, csillámtetoválás; míg a felnőtteket 

egészségkuckó várta. A szeptemberi 

testületi ülésen elfogadta a képviselő-

testület a költségvetés és a közművelő-

dési rendelet módosítását. Idén a szoci-

ális tűzifa pályázatban 48 köbméter fát 

tud az önkormányzat szétosztani 

a rászorulók között. Csatlakoztunk a 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 

is. Újdonságként örömmel számolha-

tok be róla, hogy az NYMTIT biztosí-

totta forrás beruházási részéből a köz-

eljövőben befejezzük közösségi te-

rünk térkövezését. 

Wágner Antal, Hetvehely polgár-

mestere: A Magyar Falu Program ke-

retében október elején megkezdődik a 

Művelődési Ház felújítása, melyre az 

önkormányzat 15 millió forint támoga-

tásban részesült. Befejeződött a Falu 

programban elnyert támogatásból fi-

nanszírozott Petőfi utca aszfaltozása, 

melyre a döntéshozók 12 millió forint 

támogatásba részesítették az önkor-

mányzatot. A Képviselő-testület kivá-

lasztotta a Szolgáltatóház konyhájának 

fejlesztését szolgáló kivitelezőt, így 

kibővíthetjük az éttermet. Az építési 

rész 6 millió forint.  

A település polgármestere elismerés-

ben részesült a TÖOSZ, valamint a 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

részéről a polgármesteri munkában 

kifejtett tevékenységéért, valamint az 

elmúlt 30 évben a nyolc alkalommal 

történt választáson elért eredményéért. 

Polgármester úr ezúton fejezi ki köszö-

netét a lakosság részére, mert az elért 

eredmények őket illetik. 

Benes László, Ibafa polgármestere: 

A közmunkások befejezték a mezőgaz-

dasági termények betakarítá-

sát. Szeptember 9-én ülésezett a képvi-

selő testület, ahol többek között döntött 

az önkormányzati belső utak 7,5 tonnás 

súlykorlátozásáról. A Magyar Falú 

Programban közösségi tér kialakítására 

18,5 millió forintot nyertünk. Az el-

nyert támogatásból a volt óvodát  pipa-

múzeummá alakítjuk át. A kijelölt vál-

lalkozó a hónap utolsó napjaiban már 

el is kezdte a felújítási munkáka. 

Sándor Tibor, Kővágószőlős polgár-

mestere:  Szeptember 1-én rendben 

elindult az iskolánkban és az óvodánk-

ban a 2020/2021-es tanév. A közmun-

ka program keretében az országos par-

lagfű mentesítési program V. ütemében 

is részt vettünk.  

A Buzás Andor Művelődési Ház és 

Könyvtár új a XXI. századnak megfe-

lelő on-lie könyvtárkölcsön-

ző programmal bővült. Ehhez az esz-

közöket a BKSZR biztosította. Az esz-

közpark tartalmaz egy online összeköt-

tetéssel rendelkező számítógé-

pet vonalkód olvasóval és nyomtatóval. 

A rendszer használatához szeptember 

29-én oktatást tartott a Csorba Győző 

Könyvtár a Tudás Központban melyen 

Ofodile Félix Dubem vett 

részt. Egyeztetés zajlott szeptember 30-

án a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00001 

azonosító számú “Mini“ Bölcsődelétre-

hozása Kővágószőlősön projekt kap-

csán. Az egyeztetésen jelen volt a ter-

vező, a projekt menedzser, a műszaki 

ellenőr és az önkormányzat néhány 

tagja. Képviselő-testületi határozat 

született a Kővágószőlősi Óvoda és 

Konyha Óvodavezető (magasabb veze-

tő) pályázati felhívásra benyújtott pá-

lyázatokról, az intézmény vezetőjének 

Ádám Tünde Annát nevezték ki.  

Átvettük az állam által az intézmények 

részére biztosított érintés mentes test-

hőmérséklet mérő készülékeket a Ka-

tasztrófavédelem telephelyén. Az ön-

kormányzatunk csatlakozik a Bursa 

Hungarica pályázatához, az igényeket a 

pályázók november 5-ig nyújthatják 

be. 

Vizslár Irén, Kővágótöttös polgár-

mestere:  Megkezdődött az NYMTIT 

felhalmozási keretből finanszírozott 

temető felújítás, mely várhatóan októ-

ber közepére fejeződik be.  

Szeptember 4-én koszorúzással egybe-

kötött megemlékezést tartottunk a Bá-

nyász emlékműnél, másnap Bakonyán 

képviseltük községünket a Bányász 

ünnepségen, ahol elhelyeztük kegyeleti 

virágunkat tiszteletükre, ezt követően a 

Bakonya tábla ünnepélyes átadásán is 

részt vettünk. Sajnos az egyre növekvő 

vírushelyzet miatt a szeptember 19-re 

tervezett Szüreti Mulatságot nem tar-

tottuk meg, így az ezzel egy időben 

Gondozott Virágos Porta díjait idén a 

három családhoz a Falufejlesztő Egye-

sület vezetői személyesen vitték ki.  

A közmunkaprogram továbbra is fo-

lyik, egy fő cserével szeptemberben, 

így most 2 fő férfi és 3 fő hölgy látja el 

a település parlagfű mentesítését és a 

közterületek, árkok tisztítását. Az RNÖ 

vezetősége közös szalonnasütésre hívta 

a község lakosságát a Mária kertbe 

szeptember 13-án. 
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Bogdán Gyula lett Cserdi új polgármestere 
az október 4-i időközi választás eredménye alapján 

A tisztségért induló két független 

jelölt közül Bogdán Gyula 111, míg 

Panek József 74 szavazatot kapott.  

A 277 választásra jogosult közül 191-

en voksoltak; 6 választó érvénytele-

nül szavazott. A Mecsek nyugati vé-

gén fekvő településen azért volt szük-

ség időközi választásra, mert a köz-

ség tavaly megválasztott független 

polgármestere, a települést 2006 óta 

irányító Bogdán László júliusban 

elhunyt. 

A most megválasztott településvezető 

2006 óta önkormányzati képviselőként 

dolgozott a faluért, megüresedett kép-

viselői helyét Panek József vette át. 

– Részemről az első a hála hangja, ami 

azért a bizalomért jár, amit az embe-

rektől kaptam a választás napján. Test-

vérem, Laci révén már hosszú évek óta 

belefolyhattam az önkormányzati mun-

kába: testületi tagként annak döntésho-

zó, falugondnokként pedig gyakorlati 

részébe is. Meghatalmazottként több 

tanulmányúton képviselhettem Cserdit, 

így jutottam el Európa számos országá-

ba, ahol hasznos tapasztalatokat szerez-

tem. A körülmények ismeretében több 

szempontból is kötelességemnek tar-

tom, hogy folytassam a megkezdett 

munkát, hogy jól sáfárkodjak a meg-

szerzett forrásokkal, kapcsolatokkal. 

Konkrétumokra lefordítva, szeretném, 

ha mielőbb befejeznénk – a közelmúlt-

ban hozott döntés alapján már új kivi-

telezővel – a logisztikai hűtőház beru-

házását. Ha folytathatnánk a település 

felzárkóztatását, aminek kiemelt eleme 

a foglalkoztatás, a szociális ellátás bő-

vítése. Előbbit új szerződések – például 

a Fűszer-Paradicsom Kft.-vel kötött 

megállapodás –, utóbbit pedig a terve-

zett óvoda és bölcsőde megvalósulása 

szolgálhatja. Örömmel számolhatok be 

róla, hogy a Belügyminisztérium illeté-

keseivel folytatott egyeztetés eredmé-

nyeként egy közös program folyamán a 

Máltai Szeretetszolgálat hoz létre egy 

alirodát Cserdiben helyi kezdeménye-

zések támogatására.  

Elmaradt rendezvények 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Infor-

mációs Ellenőrzési és Településfejlesz-

tési Önkormányzati Társulás tevékeny-

ségére is rányomta bélyegét a korona-

vírus járvány. Számos, a korábbi évek-

ben már megszokott rendezvény ma-

radt el. Többek között az idei Niels 

Bohr fizika és kémia verseny, melynek 

mindig a hetvehelyi Általános Iskola 

adott helyet. A színvonalas megméret-

tetésen a tervek szerint 5 oktatási intéz-

mény, köztük a 11 tagönkormányzat 

iskoláinak csapatai vettek volna részt. 

Remélhetőleg a tavaszi időszakra visz-

szaáll az élet a rendes kerékvágásba, 

kijelölhető lesz a verseny új időpontja, 

megkezdődhet a résztvevők felkészülé-

se, valamint a szervezési munka. A 

Társulás legnagyobb rendezvénye a 

TÁJOLÓ NAP is egy későbbi időpont-

ban lesz megtartva. A Radioaktív Hul-

ladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szo-

kásos negyedéves polgármesteri tájé-

koztatói is elmaradtak a kormány által 

kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzeti 

intézkedések miatt. Várhatóan a követ-

kező évben kerül megrendezésre az 

NYMTIT szervezésében az iskolák 

számára meghirdetett, elmaradt plakát-

készítő pályázat. A járvány mostani 

szakaszában elmondható, hogy a tag-

önkormányzatok településein nem ala-

kultak ki pandémiás gócpontok, ami a 

szervezett megelőzésen kívül a lakos-

ság együttműködésének is köszönhető.  

Fotó: Archív felvétel - NYMTIT 2019 
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A pandémia alatt is elvégezte feladatát az Ellenőrző Bizottság 

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-

mációs Ellenőrzési és Településfejlesz-

tési Önkormányzati Társulás Ellenőrző 

Bizottság elnökével beszélgettünk az 

aktuális feladatokról.  

Az NYMTIT Ellenőrző Bizottsága 

2020 évben az elfogadott Munkaterv 

alapján végzi tevékenységét – említi 

beszélgetésünk elején Papp Gizella, az 

Ellenőrző Bizottság elnöke. 2018. ja-

nuár 1. óta tizenegy település – Bako-

nya, Boda, Bükkösd, Cserdi, Cserkút, 

Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Iba-

fa, Kővágószőlős, Kővágótőttős – al-

kotta szervezet legfőbb feladata a nagy 

aktivitású kutatási programmal kapcso-

latos lakossági tájékoztatás. A körzet-

ben élők teljes tájékoztatása mellett 

zajlik a térség élete, az információk 

áramlásának nem szabott gátat a 

„Pandémia” miatti korlátozás. Ebben 

nemcsak a jól berögzült rutin segítette 

a munkában résztvevőket, hanem a 

kiforrott és jól működő technikai és 

szakmai háttér. A folyamatos kapcso-

lattartás is hozzájárult az eredményes 

tájékoztatáshoz. Ami a társadalmi 

kontrollt illeti, ennek gyakorlatát meg-

könnyítette, hogy a jól működő elle-

nőrző bizottság tagjai folyamatosan 

együttműködtek a munkálatok felelőse-

ivel. Így munkájukat hatékonyan és 

elfogadottan végezhették mind a szak-

mai tevékenységet végzők, mind pedig 

a társulás településein élő emberek 

megítélésében.  

Elkezdődtek a fúrási munkálatok úgy 

tudom jártak már a helyszínen. 

Szeptember 8-án az Ellenőrző Bizott-

ság megtekintette a nagy aktivitású 

radioaktívhulladék-tárolóval kapcsola-

tos kutatások új fúrási helyét, mely a 

Boda település közigazgatási határában 

található. Az alapozási munkálatok 

elkészültek, hamarosan sor kerülhet a 

fúrási munkálatok elindítására. A bodai 

Agyagkő Formáció kiváló vízzáró tu-

lajdonsággal rendelkező kőzet, amely 

biztonságos környezetet nyújthat a 

radioaktív hulladékok mélységi geoló-

giai tárolója számára. Azonban az 500 

és 1000 m közötti mélységben tervezett 

tároló megfelelőségét csak mélyfúrás-

okkal és az azokban végzett helyszíni 

vizsgálatokkal lehet bizonyítani. A 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 

megrendelésére, a Mecsekérc Zrt. kivi-

telezésében 2020. októberétől 3 új ku-

tatófúrás létesül. A Kővágószőlősről 

Hetvehelyre vezető műút mellett, Boda 

külterületén egy 850 méteres és egy 

1600 méteres fúrólyuk mélyül. A har-

madik kutatófúrást Bükkösdön, Szent 

Domján közelében alakítják ki. Ennek 

tervezett mélysége 800 m. A fúrási 

munkák várhatóan a jövő év őszéig 

tartanak. Munkánk valóban nagyon 

fontos és felelős része a települési kö-

zösségek, lakók tájékoztatásának. A 

III. negyedévben végzett mérések ered-

ményei: (2020. szeptember 8.) – 

Kővágótöttös. 182 uSv/h /mikro sívert/ 

- Bakonya 170 uSv/h - Hetvehely 168 

uSv/h - Boda 172 uSv/h. 

Online elnökségi ülést tartott a GMF  
A Nukleáris Létesítmények körüli Euró-

pai Önkormányzatokat tömörítő nem-

zetközi szervezet (GMF) idén október 

elejére tervezte a soron következő el-

nökségi ülését. A pandémiás helyzet 

okán, a személyes szakmai találkozó 

helyett online módon, videó-

konferencián keresztül valósították meg 

október 6-án a programot. A tagsággal 

érintett magyarországi – ITET, TETT és 

TEIT – társtársulások képviselői mel-

lett, Kovács Győző az NYMTIT elnöke-

ként, valamint Dohóczki Csaba, a nem-

zetközi szervezet alelnökeként Paks 

Város Erzsébet Szállodájának konferen-

cia terméből kapcsolódtak be az online 

formában tartott elnökségi ülésbe és 

szakmai konferenciába.   

A nemzetközi szervezet új belépő tagjaként köszönthették 

maguk között Oroszországot, minekután a csatlakozási ké-

relmét a tagok pozitív elbírálásban részesítették.  

Pia Almström, a GMF svéd elnök asszonya az ülés megnyi-

tását követően ismertette a napirendi pontokat, majd a tagok 

megtárgyalták és elfogadták a GMF beszámolóját, költség-

vetését, előre vetítették az aktuális eseményeket, jövőbeni 

feladatokat.  

Ezt követően a konferencián résztvevő országok képviselői 

online előadások formájában ismertették a hazájukban 

(Svédország, Szlovénia, Belgium, Hollandia, Oroszország, 

Finnország, Spanyolország, Magyarország, Egyesült Király-

ság) esedékes radioaktívhulladék- kezeléssel, leszereléssel, 

erőmű építéssel-bővítéssel kapcsolatos feladatokat, kihíváso-

kat és az ezekhez fűződő tapasztalatokat.  

A jelenlegi elképzelés szerint, amennyiben a járványügyi 

helyzet lehetővé teszi 2021-ben tervezik bepótolni a szlové-

niai és hollandiai szakmai látogatást, ahol a résztvevők meg-

tekintenék a térségben üzemelő atomerőművet és nukleáris 

hulladéktároló létesítményt.  

Fotó: NYMTIT 
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TÖBB ÉVTIZEDES CSALÁDI RECEPTEKKEL KÉSZÜLTEK A VERSENYZŐK 
Pogácsasütő verseny Kővágószőlősön  

Több évtizedes, titkos családi recep-

tek alapján készült pogácsákkal káp-

ráztatták el a zsűrit a pogácsasütő 

versenyen a résztvevők. Az október 

10-én megrendezett megmérettetésen 

a zsűri az ízt és az állagot is figye-

lembe véve, végül Nagyréti Judit 

pogácsájáért ítélte oda a Kővágósző-

lős Mesterpogácsája díjat. 

A pandémiás helyzetre való tekintettel 

a résztvevők otthon készítették el a 

pogácsákat, amit a szervezők szemé-

lyesen gyűjtöttek be – a járványügyi 

szabályok betartásával – és a család 

létszámának megfelelően babgulyást 

adtak érte. 

A megmérettetésen 45 részvevő mutat-

ta meg, hogy a családi hagyományok a 

konyhából sem kopnak ki, a recept és a 

tésztagyúrás technikája asszonyról 

lányra száll. Természetesen finomítá-

sok, a receptek újragondolása, vagy 

éppen újféle ízek belecsempészése nem 

csak megengedett, de egy kreatív házi-

asszonytól elvárt is. Jól látszott ez a 

végeredményen is. Káposztás, krump-

lis, túrós, tepertős, sonkakrémmel töl-

tött pogácsákkal bizonyították a telepü-

lés lakói, milyen sokféleképpen lehet 

egy jól bevált alapreceptet különlege-

sebbé tenni. 

„A zsűritagokkal nem győztük csodál-

ni, mennyi féle ízű és tökéletes állagú 

pogácsa készült. Persze hiába kérnénk 

el a recepteket” – említi Bozó Sándor-

né alpolgármester, a zsűri vezetője, 

majd hozzátette az önkormányzat min-

dig szívesen áll a közösségi civil szer-

vezetek kezdeményezései mellé, és 

lehetőségeihez mérten támogatja is 

azokat. 

„A receptek attól titkosak, hogy az 

alapanyagok nem pontos mértékegység 

szerint kerülnek a tálba. Mindenből 

érzés szerint, épp egy csipet, vagy egy 

pléhbögrényi kell – mondta mosolyog-

va Simon Attiláné, a Nyugdíjas klub 

vezetője.  

A kilenc tagú zsűri döntése értelmében 

Kővágószőlős Mesterpogácsája díjat 

Nagyréti Judit nyerte. 

A versenyről készült összefoglaló vi-

deó, és képanyag a kovagoszolos.hu 

honlapon megtekinthető és letölthető.  

 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 dűlő 4.  

 

Hozzávalók:  

80 dkg liszt 

50 dkg margarin 

1 tejföl 

½ deci langyos víz, ½ evőkanál cukor, 

4 dkg élesztő – felfuttatjuk stb… 

2 egész tojás 

3-5 dkg só 

 

Elkészítés: 

A hozzávalókat összegyúrjuk és 

azonnal hűtőbe tesszük. 

Másnap háromszor hajtogatjuk, 

minden hajtogatás után egy órára 

visszatesszük a hűtőbe, az utolsó után 

is. 

Ezután ízlés szerint különböző 

méretűre szaggatjuk, a tetejét 

megkenjük tojással, teszünk rá reszelt 

sajtot és köménymagot. (Gondolom ez 

utóbbi kettő variálható, én így 

szeretem.)  

KŐVÁGÓSZŐLŐS 
MESTERPOGÁCSÁJA 

Fotó: Zsongorkői Lelátó 


