
  

 

Jubileumi esztendőt ünnepelhet az idén 25 éves 

a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs El-

lenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulás. A települési közösséget tavaly a térség 

falvait is érintő világjárvány állította extra kihí-

vások elé. Sajnos ez a helyzet az idei évre is rá-

nyomja a bélyegét. 

Kovács Győző elnök az idei, több szempontból is 

speciális esztendő kapcsán továbbra is nagy jelen-

tőséget tulajdonít annak, hogy a továbbiakban is 

a körzetben élők teljes tájékoztatása mellett zajlik 

a térség élete, az információk áramlásának nem 

szabott gátat sem korlátozás, sem a rendkívüli kö-

rülmények. Ebben nemcsak a jól berögzült ru-

tin segíti a munkában résztvevőket, hanem a kifor-

rott és jól működő technikai és szakmai háttér, a 

folyamatos kapcsolattartás is hozzájárult az ered-

ményes tájékoztatáshoz. 

– Az év végéhez közeledve örömmel számolhatok 

be róla, hogy szerződésben rögzített kötelezettsé-

geinknek eleget tettünk, az éves beszámolót, és 

elszámolásainkat elkészítettük. Közös munkánk 

részeseinek nagy könnyebbséget hozott az év kö-

zepén a pandémiás kötöttségek enyhítése, aminek 

köszönhetően több fórumunkat, rendezvényünket 

is hagyományos jelenléti formában tudtuk megtar-

tani. Ilyen volt a Tájoló Nap, ahol a Paks II. beru-

házásért felelős miniszteri biztost, Süli Jánost is 

köszönthettük, a szakmai rendezvényhez kapcso-

lódó cserkúti gyerekvetélkedő, illetve a polgár-

mesteri tájékoztatók — foglalta össze az esemé-

nyeket Kovács Győző. 

Az elnök fontos elemként emelte ki, hogy az RHK 

Kft. megbízásából a Pécsi Tudományegyetem köz-

reműködésével elkészült a Nyugat-mecseki térség 

társadalmi és gazdasági hatástanulmánya. Ennek, 

illetőleg a hagyományos közvélemény-kutatásnak 

az eredményéről a körzet lakóit is tájékoztatják.  

A tartalomból 

Interjúk az elnökkel és az alelnökökkel 2-3. o. 

Kétszáz gyermek karácsonyát varázsolták 
szebbé 

4. o. 

A véleményekre építenek 5. o. 

TETT látogatása Bodán 6. o. 

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 7. o. 

Online közmeghallgatást tartott az NYMTIT 7. o. 

Eredményes jubileumi esztendőt zárunk 
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Ott voltam az NYMTIT megalakulásánál 

Sándor Tibor, Kővágószőlős pol-

gármestere alapvető érdemeket 

szerzett annak idején abban, 

hogy az uránnal, később a hulla-

dék elhelyezéssel kapcsolatos 

munkálatok, kutatások révén a 

Nyugat-Mecsek térségében civil 

szerveződés induljon a települé-

sek összefogásával. 

– A mai napig őrzöm az abból az 

időből származó dokumentumai-

mat, feljegyzéseimet, hiszen minde-

zek komoly részét képezték akkori 

tevékenységemnek. A Zsongorkő 

Baráti Kör környezetvédelmi fele-

lőseként vettem fel a kapcsolatot 

még 1994-ben Kovács Balázzsal, a 

Paksi Atomerőmű tájékoztatási ve-

zetőjével. Az uránbányászat a túl-

élésért küzdött, ugyanakkor már 

akkor felmerültek igények a mel-

léktermékként jelentkező „bizonyos 

mérgező anyagok” elhelyezésének, 

tárolásának rendezésére. Amikor 

jeleztem, hogy nem ellenségként, 

hanem partnerként szeretnénk be-

kapcsolódni ezekbe a folyamatok-

ba, paksi részről fogalmazódott 

meg az igény, hogy az önkormány-

zatokat is be kellene vonni ebbe az 

együttműködésbe – idézte fel emlé-

keit Sándor Tibor. 

Az előzetes egyeztető tárgyalások 

eredményeként jött a konklúzió, 

hogy a Paks-környéki települések 

mintájára hozzanak létre egy társu-

lást. Sándor Tibor Kővágószőlős 

alpolgármestereként vett részt a 

tárgyalásokban, majd a Nyugat-

Mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési 

Önkormányzati Társulás megalakí-

tásában. 

– Ma is élénken él bennem, amikor 

1996. június 1-jén hat település ve-

zetőinek részvételével megalakult 

az NYMTIT. Miután a földtani 

szempontból vizsgált kőzet neve 

Bodai Aleurolit, ezért gondoltuk 

úgy, hogy a nevében említett Boda 

polgármestere legyen a szervezet 

elnöke. Így választottuk meg a tár-

sulás élére Kovács Győzőt, akivel 

azóta működünk együtt. Az iroda 

létrehozása mellett első feladataink 

egyike volt az V. üzemtől a kőzetig 

hajtott, úgynevezett Alfa-vágat 

munkálatainak figyelemmel kíséré-

se – mondta érdeklődésünkre Sán-

dor Tibor. 

Az évek során telt meg fokozatosan 

a körzet településein élők érdekeit 

szem előtt tartó tartalommal a tár-

sulás munkája. A tagok száma 

előbb hatról kilencre, majd tize-

negyre bővült. 

– A 30 év távlatából képviselőként, 

alpolgármesterként, majd polgár-

mesterként kísérhettem  figyelem-

mel a társulás fejlődését, munkáját. 

Azt vallom, hogy a kiharcolt, kiér-

demelt anyagi juttatások a falvak, a 

térség fejlődésének érdekét szolgál-

ták és szolgálják ma is. Ugyanakkor 

van bennem egy kis hiányérzet is. 

Annak idején a bánya megléte éltet-

te ezt a térséget. Nagyon sajnálom, 

hogy a most zajló kutatások, a hoz-

zájuk köthető támogatás mellett a 

rekultiváció után nem épült értékte-

remtő ipar, foglalkoztatás a rendel-

kezésre álló „barna mezőre” – zárta 

gondolatait Sándor Tibor.  

Olyan fejlesztések valósulhattak meg, amikre másként esély sem volt 

Wágner Antal, Hetvehely polgármestere alapítóként 

volt részese a Nyugat-Mecseki Társadalmi Informá-

ciós Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormány-

zati Társulás létrejöttének. 

– A jubileumi 25 év valójában már 27  esztendő napja-

inkban, hiszen a civil kezdeményezésre összefogó hat 

önkormányzat ennyi ideje vállalta az együttműködést a 

lakosság tájékoztatása érdekében a térségben zajló ku-

tatómunkáról.  

Mint elmondta, kezdetben írásos formában, fórumokon, 

közmeghallgatások keretében végezték ezt a küldetést, 

később aztán, az idő előrehaladtával nyomtatott és 

elektronikus újságokkal, civil és szakmai rendezvénye-

ken folytatták a tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan 

emelkedett a vállalt feladat elvégzéséért folyósított tá-

mogatás összege, amit a települések a fejlesztési terve-

ik megvalósítása mellett gyakran fordítot-

tak intézményeik fenntartására is. 

– Utóbbira példa, hogy annak idején a település fenn-

tartásában lévő iskola működési költségeit oldottuk 

meg részben ebből a forrásból.  Hogy milyen jól tettük 

ezt, azt bizonyítja, hogy a hetvehelyi iskola ma is reme-

kül működik – hozta a példát Wágner Antal. 

Ahogy a kutatás területe megnőtt, úgy emelkedett az 

érintett települések száma, így lett mára már 11 tagú a 

társulás. Hetvehely polgármestere szerint a falvak jól 
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gazdálkodnak az együttműködésből 

rájuk jutó forrásokkal. A tájékozta-

tási munkába eredményesen vonták 

be a civil szervezeteket, így széle-

sebb csatornákon, hatékonyabban 

áramolhat az információ. 

–  Huszonöt év nem rövid idő, ter-

mészetes dolog, hogy akadtak gon-

dok, feszültségek is az együttműkö-

dés során. Olyan azonban nem, 

amit ne sikerült volna megoldani. 

Mindemellett a társulási együttmű-

ködés legnagyobb hozadékának azt 

tartom, hogy a falvak olyan fejlesz-

téseket tudtak megvalósítani – Het-

vehely például sportcsarnokot, szol-

gáltatóházat, minőségi szociális és 

egészségügyi ellátórendszert hozott 

létre – amelyekről forrás nélkül 

csak álmodnának. 

Három évtizede a település élén  

Kovács Győző, Boda polgármester-

ének élete az elmúlt három évtized-

ben összefonódott a falu életével. 

Olyan, mintha egy nagy családban 

gondolkodna az itt élő emberekkel. 

A település fejlődése átgondolt, fo-

lyamatos volt ebben az időszakban, 

és hasonló igénnyel folytatódik to-

vább.  

Kovács Győző vezetésével jelentős 

infrastrukturális fejlődésen ment ke-

resztül Boda (vezetékes gáz, vezetékes 

ivóvíz, burkolt utak, sportöltöző, rava-

talozó, kábel TV hálózat, telefon bekö-

tések, szélessávú internet,  szőlőterüle-

tek villanyhálózatának kiépítése, sport-

pálya, sportöltöző építése, műfüves 

labdarúgó pálya, közvilágítás korszerűsítése, központi 

szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, autóbuszvá-

rók kiépítése-burkolása, orvosi rendelő-betegváróval-

eszközökkel, vízelvezető árok burkolás, az önkormány-

zati szőlőnél közösségi kút létesítése és az út kövezése.  

A falu pályázati forrásból, saját erő hozzáadásával 

2006-ban fejezte be a szennyvízelvezetés hálózatának 

kiépítését, vagyis az infrastruktúra teljes körűvé vált. 

2002-ben került átadásra a Teleház, a Polgármesteri 

Hivatal új szárnya, az orvosi rendelő és az új posta. 

Falugondnoki szolgálat került bevezetésre, saját kis-

busszal.  

Rendszeresen visszatérő most már hagyománnyá váló 

események a faluban a Mediterrán Bodai Szüreti feszti-

vál az októberi Tájoló nap, a Bodai Búcsú, a Május 1-

jei Családi nap, a húsvéti Emmausz járás, az augusztus 

20-i rendezvények. Rendszeresen tartanak bálokat a 

község faluházában. 

Az önkormányzat a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi Információs Ellenőrzési 

és Településfejlesztési Önkormány-

zati Társulás és a Zöldvölgy Terület-

fejlesztési és Kistérségi Önkormány-

zati Társulás tagja. A szervezetek 

székhelye Bodán található, elnöke a 

bodai Polgármester. 

Kovács Győző irányítása alatt a falu 

belső kohéziója mellett fokozott fi-

gyelmet kaptak a külkapcsolatok is. 

Ezt többek között erdélyi, osztrák és 

finn testvértelepülési kapcsolatok 

baráti látogatások, a Finn szaunaház 

építése és a találkozók támasztják 

alá. 

Boda lakói aktív társadalmi életet 

élnek. Az ebben közreműködő civil közösségek:  Bodai 

Polgárőr Egyesület, Boda Sportegyesület, Bodáért 

Egyesület, Boda Községért Közalapítvány.  Az EFOP 

program keretében 11 szakkör működik. A falu nyug-

díjasai nyugdíjas klubot hoztak létre. A településen 

gyönyörű katolikus templomban lehet a vallást gyako-

rolni. 

Ahogy az elmúlt 30 évben, úgy jelenleg is fáradhatat-

lan aktivitás jellemzi Kovács Győző tevékenykedését. 

A település jövőbeni tervei közé tartozik, a területileg 

érintett településeket összekötő többfunkciós, és bekötő 

utak, valamint a bodai bekötő út építése, civil közössé-

gek és szolgáltatások házának megépítése, a település 

örökség védelmének megóvása, munkahely teremtés, 

túrizmus fejlesztése, vízelvezető árkok tovább burkolá-

sa és a lakosságszám megőrzése, növelése. 
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Kétszáz gyermek karácsonyát varázsolták szebbé 

Gyermekotthonokban élőknek készítettek ajándék-

csomagokat a Paks II. Zrt. munkatársai. A két új 

blokk létesítéséért felelős társaság Mittler István 

kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint idén 

– ahogy az előző években is – több karitatív akció-

hoz csatlakozott. 

Ez a harmadik esztendő, amikor a Paks II. Zrt. – közö-

sen a Paks II. projekten dolgozó egyéb szervezetekkel 

– csatlakozott a Miniszterelnökség és az Emberi Erő-

források Minisztériuma (EMMI) által kezdeményezett 

országos adománygyűjtéshez, így gyermekotthonok-

ban élő fiatalok karácsonyi kívánságait teljesíthették.  

– Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, a minisztériumok, 

illetve háttérintézményeik dolgozói ebben az évben is 

összefognak, hogy szebbé tegyék a közelgő ünnepet a 

gyermekotthonokban élők számára. A jótékonysági 

programra kiemelkedően nagy létszámban jelentkeztek 

a kollégák. Összesen 204 csomag összeállítását vállal-

tuk. Éppen a nagy adományozási kedv miatt a Tolna 

megyei gyermekotthonok mellett a Heves megyei 

gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatalok egy 

részének is mi varázsolhatjuk szebbé a karácsonyt – 

mondta el Mittler István. A Paks II. Zrt. kommunikáci-

ós igazgatója hozzáfűzte, hogy az EMMI-től megkap-

ták a gyermekek kívánságait, így készültek el a névre 

szóló ajándékok.  

Mittler István elmondta, hogy ebben az évben csokolá-

dégyűjtést is hirdettek a munkatársak körében. Ezzel a 

Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorainak gyó-

gyítást segítő tevékenységéhez járul hozzá a Paks II. 

csapata. Az édességeket a paksi gyűjtőpontra, a Paks 

FM stúdiójába vitték, hogy onnan a kórházakba juttas-

sák el azoknak a gyerekeknek, akik ott töltik az ünne-

peket. 

– Valljuk, hogy mindegy, milyen formát ölt az aján-

dék, mert a legfontosabb az odafigyelés. És ez most, a 

járvány idején különösen fontos – húzta alá az igazga-

tó. – Nem csak ilyenkor, karácsony közeledtével csat-

lakozunk karitatív akcióhoz. A munkatársaim rendre 

jelzik, ha valahol segítségre van szükség. Ilyenkor fel-

hívással fordulunk a kollégák felé, mint ahogyan szep-

tember közepén is tettük, amikor egy fejlődési rendel-

lenesség miatt mozgássérült kislány, Kitti műtéti keze-

lésére szerveztünk gyűjtést – részletezte Mittler István. 

Hozzátette, a szülők tájékoztatása szerint a többi ado-

mánnyal együtt összegyűlt a szükséges összeg, így 

még idén elvégezhetik az úgynevezett 

myotenofasciotómia műtétet Barcelonában. 

Ebben az évben önkéntes munkát is végeztek a Paks II. 

projekten dolgozók, Kalocsán egy idősek otthona, Du-

naszentgyörgyön a Csodakert Óvoda és Mini Bölcső-

de, valamint a Csapó Vilmos Általános Iskola környe-

zetét varázsolták szebbé az önkéntesek.  

– Azt, hogy adni jó, a véradásokon is megtapasztaljuk. 

Éppen ezért működünk együtt véradások szervezésé-

ben is. A legutóbbi, Országos Vérellátó Szolgálattal 

közösen szervezett alkalmon 54 munkatársunk vállal-

kozott arra, hogy donor legyen – mondta el a Paks II. 

Zrt. kommunikációs igazgatója.  
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A véleményekre építenek 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) 

megbízásából készített közvélemény-kutatáshoz  

1 000 fő személyes megkérdezésével gyűjtött adato-

kat a Kutatópont Kft. a Nyugat-Mecsekben, a kuta-

tási terület térségében. 

– Az RHK Kft. tájékoztatási tevékenységének célja, 

hogy megteremtse a társadalmi elfogadottságot a Tár-

saság feladatai iránt. Ehhez elengedhetetlen az, hogy 

tudjuk, a munkánkkal érintett települések lakosai mit 

gondolnak rólunk, hogyan viszonyulnak hozzánk. A 

közvélemény-kutatások lehetőséget teremtenek arra, 

hogy statisztikailag is rögzítsük az emberek attittüdjét, 

annak változásait az évek folyamán, így a későbbiekben 

az ő véleményükre építhetjük fel kommunikációs straté-

giánkat – elemezte a módszert Honti Gabriella, az 

RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője. 

A novemberben zajló lekérdezés során 20 perces kér-

dőívet válaszoltak meg a résztvevők. A célcsoportot a 

Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési 

és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 

(NYMTIT) tagtelepüléseinek (Bakonya, Boda, Bük-

kösd, Cserdi, Cserkút, Dinnyeberki, Helesfa, Hetve-

hely, Ibafa, Kővágószőlős, Kővágótöttös) azon lakosai 

alkották, akik betöltötték a 18. életévüket.  

A megkérdezettek 78 %-a hallott arról, hogy felmerült 

a lehetősége annak, miszerint a Nyugat-Mecsek térsé-

gében akár kiégett fűtőelemeket helyeznének el. Kissé 

csökkent ez a szám a legutóbbi felmérés óta, hiszen 

akkor 82%-ban értesültek egy jövőbeni tároló lehetősé-

géről a térségben. – Kissé csalódott vagyok – mint min-

dig – ha valamely mérőszámunk romlik a korábbiakhoz 

képest, de számítottunk rá, hogy az elmúlt két év 

pandémia okozta tájékoztatási nehézségei érződni fog-

nak a Térségben – nyilatkozta az adatokkal kapcsolat-

ban Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osz-

tályvezetője. – Mivel a térségben csak kevéssé látvá-

nyos kutatási tevékenység folyik, így nincsenek olyan 

szembetűnő nyomai a jelenlétünknek, mint egy működő 

tároló esetén. Arról nem is beszélve, hogy a jelenleg 

folyó munkákba a helyiek még nem tudnak bekapcso-

lódni, tehát ez a fajta kommunikációs vonal is hiányzik. 

Ezért mindig kiemelten figyeltünk arra, hogy minél 

többször próbáljunk személyesen jelen lenni a lakosság 

életében, hogy megteremtsük a szemtől szembeni pár-

beszéd lehetőségét, azonban a világjárvány megfosztott 

bennünket ezektől az eszközöktől az elmúlt időszakban 

– tette hozzá magyarázatként az osztályvezető.  

Ennek ellenére elégedettségét is kifejezte, hiszen míg 

2018-ban a válaszadók 9 %-a nyilatkozott úgy, hogy 

mindenképp elutasítja a kutatásokat és 18 % -a fogal-

mazta meg, hogy tart a kutatásoktól, addig a mostani 

kiértékelésben az előbbi szám 5 %-ra, az utóbbi 8 %-ra 

csökkent. Ezt jelentős és kimagasló eredményként érté-

kelte a kommunikációs szakember, hiszen elmondása 

szerint szakmájában úgy tartják, hogy az emberek ér-

zelmi elkötelezettségén nagyon nehéz és hosszú folya-

mat változtatni, ezért nem is remélte, hogy ezek a szá-

mok ilyen radikálisan csökkenek.  

– Természetesen nem szabad túlságosan elbíznunk ma-

gunkat, hiszen együtt mégis csak 13 %-ot tesznek ki a 

fenti értékek. Bár úgy tartja a fáma, hogy vannak, aki-

ket képtelenség meggyőzni valamiről, ennek ellenére az 

a célunk, hogy még tovább csökkentsük a kétkedők szá-

mát. Amíg csak egy embert találunk, aki inkább negatív 

érzelmekkel rendelkezik tevékenységünk iránt, vagy ne 

adj isten fél, addig nekünk van feladatunk! – hangsú-

lyozta a kedvező eredmények ellenére az osztályveze-

tő. 

A félelmek köre egyébként nem változott, akár csak a 

korábbi években, most is a környezetszennyezés, su-

gárzásveszély, az egészségkárosodás kockázata ag-

gasztja a kétkedőket. – Lehetősége volt a megkérdezet-

teknek megfogalmazni félelmeiket, gondolataikat, és 

természetesen, ha már megkérdeztük erről őket, akkor 

válaszolni is fogunk a felmerült kérdésekre. A követke-

ző lapszámokban tervezzük egy átfogó cikk megjelené-

sét, amely körbejárja azokat a kérdésköröket, ahol a 

legtöbb kérdés merült fel – emelte ki Honti Gabriella.   
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Egy másik fontos, távolba mutató 

téma már magának a tárolónak ez 

elfogadottságával foglalkozik. En-

nek kapcsán az 1000 megkérdezett 

térségi lakos közel kétharmada fo-

galmazta meg, hogy elfogadná a 

jövőbeni tároló üzemelését, ha a 

kutatási eredmények alátámasztják 

a helyszín alkalmasságát – ez az 

érték meghaladta a kétharmadot 3 

évvel ezelőtt.  – Kis elmozdulás 

mutatkozik ebben a nagyon fontos 

statisztikai adatban, azonban szá-

munkra jó hír, hogy a megfelelő 

kutatási eredmények esetén, a beru-

házásokat követően, a 2060-as 

években kezdhetne üzemelni a táro-

ló, tehát sok időnk van még arra, 

hogy megértsük a felmerülő kérdé-

seket és reagáljunk azokra – hívta 

fel a figyelmet a jövőbeni felada-

tokra Honti Gabriella. Ennek kap-

csán a megoldást a szakemberek 

térségben való megjelenésében lát-

ja, hiszen mindössze 8 százaléknyi 

azoknak a száma, akik nem tartják 

hitelesnek és megbízhatónak a geo-

lógiai kutatások eredményeit, vala-

mint a legtöbben a térségben kutató 

tudósokat jelölték meg a megbízha-

tóság zálogaként.   

A kommunikációs eszközök bővíté-

sének kérdése is folyamatosan po-

rondon van az RHK Kft.-nél, amely 

törekvés a kutatás folyamán is tet-

ten érhető. A térségben azonban 

nem mutatkozott igény arra, hogy 

újabb platformokon, megújult for-

mában kapcsolódhassanak be a la-

kosok a tájékoztatási folyamatokba. 

– A jelenleg működő stratégiánk 

úgy tűnik elégséges az NYMTIT 

települések körében. A megkérde-

zetteknek majdnem csak negyede 

tartana igényt például arra, hogy a 

közösségi médián keresztül is tájé-

kozódhasson a kutatásokkal kap-

csolatos aktualitásokról. Azonban 

ez az érték más, a tevékenységünk-

kel érintett társulás esetében sokkal 

magasabb volt, ezért már novem-

berben elindítottuk Facebook olda-

lunkat, amelyen Radioaktív Hulla-

dékokat Kezelő Kft. néven vagyunk 

megtalálhatók – hangsúlyozta a 

szakember. 

A kérdőív összeállításában a profi 

szakemberek mellett az NYMTIT 

tagtelepülések képviselői is részt 

vehettek, így az ellenőrzési és in-

formációs célú önkormányzati tár-

sulással kapcsolatosan is számos 

kérdést megfogalmaztak. – Tájé-

koztató tevékenységünk egyik alap-

pillérét jelentik az információs célú 

önkormányzati társulások, hiszen 

az atomtörvény biztosította lehető-

séggel élve, segítségükkel is kom-

munikálunk a feladatainkkal érin-

tett térségekkel. Éppen ezért magá-

tól értődő, hogy az ő munkájukkal 

kapcsolatban is adatokat gyűjtünk 

és kielemezzük azokat – zárta a 

gondolatait Honti Gabriella.  

A kommunikációs vezető szerint 

olyan eredmények születtek, ame-

lyek a nukleáris szakmában igen 

jónak, több esetben kiemelkedőnek 

számítanak. Ennek ellenére úgy 

gondolja még többet kell fejlődni-

ük, mert mint fogalmazott: „Bár a 

tökéletességet, a 100%-ot soha nem 

lehet elérni, de mindig törekedni 

kell rá!” 

TETT látogatás Bodán 

November második felében szak-

mai út keretében látogattak 

Bodára a Társadalmi Ellenőrző 

Tájékoztató Társulás (TETT) 

polgármesterei:  

Krachum Szilárd Bátaapáti polgár-

mestere a TETT társulás elnöke, 

Szalonna Zoltán Véménd polgár-

mestere, Tillmann Péter Feked pol-

gármestere, Bakó Józsefné Báta-

apáti jegyzője, Molnár Józsefné 

Cikó polgármestere és Krachum 

Elemér Mőcsény polgár-mestere. 

Kovács Győző fogadta a vendége-

ket, a programon Sándor Tibor és 

Wágner Antal alelnökök is részt 

vettek. 

Krachum Szilárd köszönetét fejezte 

ki társulása nevében, hogy lehető-

ségük van a belső szakmai út kere-

tében tájékozódni a térségben jelen-

leg zajló kutatás eredményeit meg-

ismerni. Szívesen jönnek Bodára, 

jó a kapcsolat a társulások között. 

A szakmai előadást az RHK Kft. 

munkatársa Ország János tartotta, 

az NYMTIT területén zajló kutatá-

sokkal kapcsolatban. Az RHK Kft. 

munkatársa a felmerülő kérdésekre 

válaszolt. Ezt követően ellátogattak 

a fúrás helyszínére és megtekintet-

ték az Információs Parkot is ahol a 

BAF kőzet a felszínre tör. 

A polgármesterek beszélgettek a 

társulások szakmai programjairól és 

gyerek vetélkedőiről. Szóba került 

a Nyugat-Mecsekben már zajló 

közvélemény kutatás és a már le-

zajlott Paks II kamion látogatása 

is.  
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Ellenőrző Bizottság 2021. évi beszámolója  

Az Nyugat-Mecseki Tár-

sadalmi Információs 

Ellenőrzési és Település-

fejlesztési Önkormány-

zati Társulás Ellenőrző 

Bizottsága 2021-ben az 

elfogadott Munkaterv 

alapján végezte tevé-

kenységét.  

Papp Gizella az NYMTIT 

Ellenőrző Bizottságának 

vezetője számolt be az elvégzett feladatokról:  

Az NYMTIT mindig is nagy hangsúlyt fektetett a jog-

szabályban előírt tájékoztatási és ellenőrzési kötelezett-

ségeinek teljesítésére.  A lakossági bizalom építése és 

fenntartása rendkívül komoly és felelősségteljes fela-

dat, melyet legjobb tudásuk, valamint az évtizedek alatt 

szerzett tapasztalataik szerint igyekeznek a legmaga-

sabb színvonalon ellátni. Az ITM-el kötött támogatási 

szerződés részletekre kiterjedően tartalmazza a felada-

taikat, legfőképpen a korrekt lakossági tájékoztatást, 

melyet nélkülözhetetlen tevékenységnek tartanak, és 

tagtelepüléseiken továbbra is minden körülmények kö-

zött folytatni kívánnak. Az Ellenőrző Bizottság működ-

tetésével folyamatosan biztosítva van az egyik legfőbb 

cél és egyben a jogszabályi kötelezettség teljesítése: 

ellenőrzik a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasz-

nú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulás területén folyó 

tevékenységét, megalapozva és fenntartva a lakosság 

irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást. 2018-

tól az NYMTIT két új tagtelepüléssel – Dinnyeberki és 

Ibafa – bővült, így feladataikat immár 11 tagtelepülésre 

kiterjedően látják el. Az RHK Kft.-vel történő együtt-

működésük, a lakosság és egyben a jövő generációjá-

nak irányába megvalósuló hiteles és naprakész tájékoz-

tatás elősegítésében, szakmai információk átadásában 

nyilvánul meg. A térségben folyó kutatási munkálatok-

kal kapcsolatosan, az Ellenőrző Bizottság működtetésé-

vel továbbra is képviselik a lakosok érdekeit, hiteles és 

közérthető módon látják el tájékoztatási feladataikat, 

továbbá együttműködnek a szakma, a hatóság és az 

illetékes minisztérium képviselőivel. 2021. 05. 04-én A 

Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési 

és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás tagte-

lepüléseinek polgármesterei és az Ellenőrző Bizottság 

tagjai látogatást tettek a Bakonya és Hetvehely között 

létesült BAF-3, és BAF-3A jelű mélyfúrási területen, 

valamint a Bükkösd határában lévő Egéden a BAF-4 

jelű mélyfúrásnál. Molnár Péter az RHK Kft. kutatási 

osztályvezetője tájékoztatta a polgármestereket a BAF-

3, és BAF-3A jelű fúrásokról, és az ezt követő vizsgá-

latok menetéről. Molnár Péter kiemelte a fúrás befeje-

zést kővetően a közel 800m2–es terület rekultiválásra 

kerül, és csak egy megfigyelő mérőpont  lesz kialakítva 

a területen.  A BAF-4-es jelű mélyfúrási területen a 

Társulás tagjai megtekintették a jelenleg működő fúró-

állomást, és a magminta raktárt. Kötetlen beszélgetés 

keretében a polgármesterek felmerülő kérdéseire Mol-

nár Péter és a fúrást végző vállalkozás munkatársai vá-

laszoltak.  

Online Közmeghallgatás 

Az NYMTIT a járvány-

helyzetre tekintettel és 

társulási tagok javaslata 

alapján, a lakosok biz-

tonságát szem előtt tart-

va úgy döntött, hogy a 

korábbi évek gyakorla-

tától eltérően idén is 

online tartja meg az év 

végi közmeghallgatást.  

A törvényi rendelkezés 

miatt Kovács Győző Bo-

da polgármestere, a Nyu-

gat-mecseki Társadalmi 

Információs Ellenőrzés és 

Településfejlesztési Ön-

kormányzati Társulás 

(NYMTIT) elnöke a 

2021. évi beszámolóját 

online tartotta meg a 

bodai polgármesteri hiva-

talban. A tagtelepülések 

polgármesterei és polgá-

rai az interneten keresztül 

csatlakozhattak a rendez-

vényhez. A beszámoló 

anyaga az nymtit.hu olda-

lon megtalálható. 

 A feltett kérdésekre a 

válaszokat az érintettek 

írásban kapják meg.  
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Pásztorok a hegyen  

 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.  

Betlehem mellett, a hegyoldalban pásztorok őriz-

ték a nyájat. A hideg téli éjszakák nagyon hosszúra 

nyúltak. A pásztorok a tűz köré húzódtak, a farka-

sok és a tolvajok ellen pedig őrszemet állítottak. 

Ezt az éjszakát valami különös, izgatott várakozás 

töltötte be. Talán a Betlehem felé vándorló sok 

ember miatt, vagy mert a bakacsin égen sosem lá-

tott fénnyel sziporkáztak a csillagok. Hirtelen nagy 

fényesség támadt a magasban, nagyobb és erősebb, 

mint akármelyik csillag ragyogása. A pásztorok 

rémülten vetették magukat a földre. Még a fejüket 

is eltakarták. 

— Ne féljetek - szólalt meg egy hang fölöttük. - Jó 

hírt hozok. 

Az egyik pásztor vigyázva felemelte a fejét. Cso-

dálatos, fényes angyalt látott. Ő beszélt hozzájuk. 

— Keljetek föl, és induljatok! Betlehemben, egy 

istállóban ma éjszaka megszületett az Isten fia. 

A pásztorok talpra szöktek, és meglepetten látták, 

hogy az ég tele van angyalokkal. Énekkel és imá-

val köszönte meg Istennek az angyalok kara, hogy 

elküldte fiát a földre. 

Mikor az angyalok eltűntek, a számadó azt mondta 

a többieknek: 

— Induljunk! Menjünk be a városba, és keressük 

meg a gyermeket! Angyalok jelentették a hírt, nem 

kételkedhetünk benne. Megszületett az Isten fia. 

A pásztorok sietve indultak lefelé a hegyről. A leg-

fiatalabb felkapott egy újszülött bárányt. 

— Ajándékot kell vinnünk a gyermeknek - mond-

ta. 

Könnyen megtalálták az istállót. József lámpája 

messzire világított az éjszakában. Fénye kirajzolta 

a jászol fölé hajoló párt. A jászolban ott feküdt a 

gyermek. 

A pásztorok köréje gyűltek, és csodálták, milyen 

békésen alszik. Most csak alszik, de majd mind-

nyájunk megváltója lesz.  

Linda Jennigs 


