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Hasznos esztendő volt
Beszélgetés Dr. Kereki Ferenccel

Dr. Kereki Ferenc egy éve vette át a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
vezetését. Az új ügyvezető igazgató szép
kihívásként tekintett a Társaság 2011-re
tervezett feladataira. Lapunk most az
elvégzett munka összegzésére kérte fel.

Interjúk
Aktuális lapszámunkban interjút olvashatnak
Dr. Kereki Ferenccel, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatójával
(1. oldal), valamint Kovács Győzővel, Boda
polgármesterével, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnökével (6. oldal).
Interjúalanyainkkal december hónapban
beszélgettünk.

Mi történt a 2011-es esztendőben a
Társaság tevékenysége által érintett
térségekben? Milyen szakmai kihívások
előtt állnak a létesítmények, kutatások
vonatkozásában?
A Tolna megyei Bátaapátiban található
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
felszíni létesítménye idén fogadta a 3000.
hordó kis és közepes aktivitású hulladékot,
és ezzel ott elértük a hatóság által
engedélyezett maximális kapacitást. A
felszín alatti tárolót 2012 végén kívánjuk
átadni. A szakmai körökben nagy
elismerést kiváltó ottani bányászati
tevékenység már befejeződött, most a
berendezések telepítése, az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása
zajlik. A Társaságnál vizsgáljuk annak
lehetőségét, hogy miként lehet még
hatékonyabban kihasználni a felszín alatt
rendelkezésre álló teret, így a biztonságos
tárolás mellett a gazdaságos üzemeltetés is
nagyobb hangsúlyt kaphat.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója idén 480 darab, az atomerőműben
elhasznált fűtőelemet vett át 50 évnyi
tárolásra. A létesítményben már több mint
7000 kiégett kazettát tárolunk. Jövőre
újabb 4 modult helyezünk üzembe a
folyamatosan bővíthető tárolóban, ezek
belépésével pedig további 2000 kazettát
tudunk majd elhelyezni a következő
években. Az RHK Kft. ott is vizsgálja egy
új, gazdaságosabbnak ígérkező tárolási
mód bevezetését. Az úgynevezett
konténeres tárolás már több országban

A J Á N L Ó

Falvak hírei
Szokásos rövidhíreink ismét betekintést
engednek a tagtelepülések mindennapjainak
történéseibe.

(2. oldal)

NyMTIT 2011
A 2011-es év legfontosabb történéseiről egy
képes beszámolóval kedveskedtünk olvasóinknak.
Dr. Kereki Ferenc szép eredményekről számolhatott be
kinevezésének első évfordulóján

bevált, ugyancsak biztonságos módszer,
alkalmazásának lehetőségét most kezdjük
el vizsgálni szakembereink bevonásával.
A hazai radioaktívhulladék-elhelyezés
fontos helyszíne a Pest megyei Püspökszilágyon található Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló is. Az ott elhelyezett
kis és közepes aktivitású hulladékok nem
az atomerőműből érkeznek, hanem olyan
intézményekből, amelyek működésük
során szintén felhasználnak radioaktív
anyagokat. A létesítményben jelenleg a
biztonságnövelő és térfogat-felszabadító
feladatokra összpontosítunk.
Az RHK Kft. negyedik projektje a nagy
aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célozza meg. Itt, a NyugatMecsekben, Boda térségében már meg-

(4-5. oldal)

Vendégoldal
Állandó vendégszerzőnk, Dr. Szentgyörgyi
Zsuzsa ezúttal az atomenergiával kapcsolatos
nagyberuházások pozitív hatásairól értekezik.

(7. oldal)
találták a kutatók azt a kőzetet, amely
alkalmas lehet a további vizsgálatokra, sőt
akár egy majdani tároló befogadására is.
Ez a projekt az előzőekben említett
sürgetőbb feladataink miatt csak 2013-tól
futhat fel, de hamarosan a helyiek is
megtapasztalhatják, hogy egyre többet
foglalkozunk majd az ismeretterjesztéssel.
(Folytatás a 3. oldalon)

Békés, Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

FA LVA K H Í R E I
BAKONYA

CSERDI

HELESFA

Az önkormányzat pályázatok benyújtását
tervezi a LEADER és a START
munkaprogramokhoz kapcsolódóan,
melyekben a 2012-es esztendőben részt
kívánnak venni.

Műsorral egybekötött vacsoraestre várta
az önkormányzat a település lakóit az
Idősek világnapja alkalmából tartott
rendezvényen, ahol a helyi fiatalok
műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.

A közmunkások bevonásával zajlottak le a
településen a téliesítési munkálatok, a
növények vermelése, a talaj-előkészítés.

BODA

A település gyermekei számára Mikulás
ünnepség került megrendezésre. Karácsony alkalmából pedig minden család
5000 Ft értékben kapott ajándékcsomagot. Az ünnep jegyében betlehemes
pásztorjátékot mutattak be a településen
magyar és cigány nyelven.

November utolsó hétvégéjén Idősek napi
rendezvényt tartott az önkormányzat, ahol
vendégül látták a település szépkorú
polgárait, az általános iskola tanulói pedig
műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.
Boda község mintegy 32 millió forintot
nyert 2012-re a közmunkapályázaton.
Ezáltal 35 fő foglalkoztatására nyílik
lehetőség.

A közelmúltban történt bűncselekménnyel
kapcsolatban Bogdán László polgármester
fontosnak tartotta elmondani, hogy az
elkövetők és a sértett nem cigány
származásúak voltak, és ez az eset nem
azonosítható Cserdivel.

Befejeződtek a tóprojekt kivitelezési
munkálatai, a műszaki átadásra november
30-án került sor.
Nagy létszámban vettek részt a település
lakói a falugyűlésen és közmeghallgatáson, ahol építő hozzászólásokkal
segítették a település vezetőinek munkáját.
A 2012-es év legfontosabb feladataként
elhangzott a település templomának
felújítása, és a település stabil működési
feltételeinek megteremtése.

HETVEHELY

CSERKÚT

BÜKKÖSD

A novemberi képviselő-testületi ülésen az
aktuális feladatok megtárgyalása és az
elkövetkező időszak pályázati lehetőségeinek megtárgyalása volt a téma.
A Bükkösd Jövőjéért Alapítvány szervezésében, december 17-én megrendezték az
I. Disznóvágó Fesztivált, melynek
keretében a feldolgozott élelmiszereket a
helyi rászoruló családok számára ajánlották fel. Az eseményen az NyMTIT
polgármestereiből álló csapat II. helyezést
ért el.
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Az Idősek napi rendezvényen közel 70 főt
látott vendégül az önkormányzat egy
műsor és egy vacsora keretében.
A 2011-es évben végzett munkáról a
falugyűlés és közmeghallgatás alkalmával
számolt be a település vezetése.

A Baranya megyei Vadászkamara és a
Baranya megyei vadászszövetségek Szent
Hubertus-napi ünnepsége a településen
került megrendezésre, a rendezvényen
közel 100 meghívott vendég vett részt.
Halottak napja alkalmából az önkormányzat és a német kisebbségi önkormányzat is megkoszorúzta a II. világháborús emlékművet.

F A LVA K H Í R E I

Hasznos
esztendő volt
Beszélgetés Dr. Kereki Ferenccel
(Folytatás az 1. oldarlról)

KŐVÁGÓSZŐLŐS

Folynak az egyeztetések az Integrált
Közösségi Színtérrel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról.
A település volt jegyzőjének emléke előtt
tisztelegve, emléktábla került felavatásra a
polgármesteri hivatal falán. Az eseményen
részt vettek a család tagjai is.

KŐVÁGÓTÖTTÖS

Idősek napi rendezvényt tartott az
önkormányzat, ahol műsorral és vacsorával várták a település polgárait. A településen élő nagycsaládosok részére
karácsonyi csomagokat is osztottak.
December elején Mikulás-napi rendezvényt is tartottak a település gyermekeinek.

Közel 100 helyi polgár részvételével
községi karácsonyt rendeztek, ahol az
iskola tanulóinak műsora után egy közös
ebédre is sor került.
A Zsongorkő Baráti Kör is megtartotta
évzáró rendezvényét, ahol a szervezet
elnöke beszámolt a 2011-es évben végzett
munkáról.

NyMTIT hír
December 9-én Cserdiben tartotta idei utolsó ülését az NyMTIT. Az eseményen részt vett
Szabó Attila, az RHK Kft. kommunikációs vezetője. A társulás tagjai elfogadták a III.
negyedévi költségvetés beszámolóját, majd a 2012. évi költségvetési koncepció, és a
2012. évi munkaterv megtárgyalására került sor. Az RHK Kft. évzáró rendezvényét
pedig Pakson tartották, melyen a RHK Kft. projektjeihez tartozó társulások vettek részt.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója értékelte a 2011. évi munkát, az
együttműködést, valamint felvázolta a 2012-es év terveit.

Idén közvélemény-kutatás is volt a
térségekben. Hogyan összegezné az
eredményeket?
A lakossági kapcsolatok terén ismét
kedvező visszajelzést kapott az RHK
Kft. A kétévente tavasszal zajló
közvélemény-kutatás idén megerősítette, hogy a társaság tevékenységének
társadalmi elfogadottsága továbbra is
magas, köszönhetően a nyílt, őszinte
párbeszédnek, amely elengedhetetlen
ebben az iparágban. Itt a NyugatMecsekben a lakosság kétharmada
teljes egészében, illetve a kutatási
eredményektől függően elfogadja a
koncepciónkat.
Mit tapasztalt a RHK Kft.-nél
érkezésekor? Van olyan eredmény, ami
már az Ön változtatásaink köszönhető.
Ideérkezésem után kellemes tapasztalat
volt, hogy az emberek nyitottak voltak,
és elfogadták az álláspontomat a
változtatások kapcsán. Az általam
kitűzött célokhoz pedig meg is találtam a
megfelelő szakembereket itt házon belül.
Amit egy év után elmondhatok az elért
eredményekről az az, hogy az üzemeltetés terén érezhettük meg elsőként a
Társaság számára kedvező változtatásokat. Az év elején átnéztük a szerződéseket, és jó párat újrakötöttünk,
racionalizáltunk annak érdekében, hogy
spórolni tudjunk, illetve kedvezőbb
konstrukcióban jussunk hozzá bizonyos
szolgáltatásokhoz.
Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a
társulásokkal, azok vezetőivel?
Jó kapcsolatot alakítottam ki a polgármesterekkel, a társulási elnökökkel.
Teljes mértékben megértem az ő küldetésüket, miszerint minél több mindent
szeretnének elérni az általuk képviselt
településeknek, én pedig figyelembe
véve lehetőségeinket és társaságunk
érdekeit, elő szeretném mozdítani a jó
együttműködéseket.
A Nyugat-Mecsekben élők a jövőben is
számíthatnak az RHK Kft.-re, mind az
ismeretterjesztés, mind pedig a településfejlesztés terén. Itt természetesen
figyelembe kell venni a már előbb
említett lehetőségeinket, de a jövőben
biztosan nagyobb figyelmet kap majd ez
a térség a tájékoztatás terén.

A Cserdiben tartott ülésen meghatározták a 2012-es év főbb feladatait is
Nyugat-Mecseki Tájoló
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NyMTIT 2011

A februári ismeretterjesztő körúton voltak települések,
ahol példamutató módon, telt házzal fogadták az előadókat

Az áprilisi Niels Bohr tanulmányi versenyen
Kovács Győző a nyertes bodai csapatnak adhatta át a fődíjat

Örömteli volt, hogy sok helyen a gyermekek is részt vettek
a kérdőívek kitöltésében és a programokon

A tavasszal lezajlott közvélemény-kutatás lezárásaként,
Dr. Kereki Ferenc a térség polgármestereivel elemezte a jó eredményeket

A Pest megyei Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló bejárása során
szakmai tapasztalatokkal gazdagodhattak a nyugat-mecseki polgármesterek

A nyári falunapokon, Bükkösdön a fogathajtás is szerepet kapott
a programok között
4

NyMTIT 2011

A Cserdiben átadott zöldséges csarnok
míves bejárata július óta várja a vásárlókat
A bodai tudományos tanácskozáson Kovács Győző,
a társulás elnöke köszöntötte az egybegyűlteket

A nyárvégi NyMTIT ülésen az Atomtörvényé
és a Tájoló Napé volt a főszerep
A Zsongorkő Baráti Kör 2011-ben is hasznos és szép munkát végzett,
volt mire visszatekinteniük évzáró összejövetelükön

A Tájoló napi gyermekvetélkedőn
tudásra és ügyességre egyaránt szükség volt
Az RHK Kft. Budapesten tartott évzáró sajtótájékoztatóján sokan jelentek meg,
és itt hangzott el az is, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kap
majd a nyugat-mecseki térség
Nyugat-Mecseki Tájoló
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Továbbra is magas a támogatottság
Beszélgetés Kovács Győzővel
A 2011-es esztendőben elvégzett
feladatokról, a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról, valamint a következő év
feladatairól kérdeztük Kovács Győzőt,
a társulás elnökét.
Hogyan foglalná össze a társulás idei
tevékenységét, milyen főbb állomások
voltak?
Az NyMTIT 2011-ben is elvégezte azokat
a feladatokat, amelyek rá voltak bízva, és
amelyeket a szerződésekben rögzítettek.
Ezeket megpróbáltuk túlteljesíteni is,
hiszen a monitoringtevékenységet leszámítva, kutatási munka jelenleg nem
zajlik, ugyanakkor a tájékoztatásra
folyamatosan szükség van. Reményeink
szerint 2012-13-ban már újraindulhatnak a
kutatások is, és erősödni fog az RHK Kft.
itteni jelenléte. Ehhez mérten én úgy
gondolom, hogy jól dolgoztunk és ennek
eredménye is van. Januárban aláírtuk a
szokásos éves szerződésünket a kommunikációs tevékenységre, melyet jóváhagyott a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap kezelője, az Országos Atomenergia
Hivatal, valamint az RHK Kft. és az
NyMTIT is elfogadott. Idén sor került a
kétévenként esedékes közvéleménykutatásra is, de ezt megelőzte az RHK Kft.
tájékoztató körútja, ahol minden tagtelepülésen lehetőséget adtak a szakemberek a tájékozódásra a kutatási
terveket illetően. Ezeken az előadásokon
sokan vettek részt, bizonyítandó, hogy az
emberek érdeklődnek a téma iránt.
Februárban egy társulási megbeszélést
folytattunk Püspökszilágyon az ottani
társulással, és meglátogattuk az ottani kis
és közepes aktivitású hulladéktárolót. A
megbeszéléseken szóba kerültek a közös
együttműködési lehetőségek, sőt egy
közös szakmai út előkészítése is, melyet
májusra tervezett a két társulás. Május
elején az NyMTIT képviseletében Varga
Mária tartott előadást Svédországban, az
FSC konferencián, ahol a társulásunk
lakossági tájékoztatásban betöltött szerepéről beszélt. A visszajelzések alapján
elmondhatom hogy sikerrel. Ezt az
előadását egyébként a Tájoló Napon is
meghallgathatták az érdeklődők, mert
tényleg jó szakmai színvonalat képviselt.
Május végén került sor a már említett
közös tanulmányi útra az ITT-vel, tehát a
püspökszilágyi társulással. Az úti cél
Spanyolország volt, El Cabril települése. A
szakmai látogatáson megnéztük a
radioaktívhulladék-tárolót, és az ottani
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társulásokkal folytattunk megbeszéléseket
a kommunikációról, a társulási
kapcsolatokról és a lehető-ségekről.
Időközben lezajlott az Atomtörvény
módosítása is, melynek elfogadása után a
társulásokra vonatkozó változtatásokat
megvitatták a tagtelepüléseink is,
átvezették azokat, ezt lejelentették az
alapkezelőnek és az RHK Kft.-nek is.
Októberben ismét megrendezésre került a
hagyományos szakmai Tájoló Nap, melyet
kiegészített a Szüreti Fesztivál, valamint
egy ünnepélyes állampolgársági eskütétel
is. Nagyon nagy érdeklődésre tartott
számot és nagyon felemelő volt az
esemény, természetesen a szakmai
program mellett. Ugyancsak említést kell
tennem az idén is megrendezett
tanulmányi versenyekről, melyekből
tavasszal a Niels Bohr fizika- és kémiaversenyt rendeztük meg, míg Cserdiben a
Tájoló Naphoz kapcsolódó tudományos és
ügyességi verseny zajlott le. Ez személyesen is mindig nagy élmény, hiszen a
gyermekek tudását, tájékozottságát segíti.
A társulás kikkel, mely szervezetekkel
ápolt szorosabb kapcsolatot idei
tevékenysége során?
A sajtókapcsolatokat érintve megemlíteném, hogy a Tájoló Napon is sort
kerítettünk egy sajtótájékoztatóra, az RHK
hagyományos évzáró eseményén pedig,
amelyet nagy médiaérdeklődés kísért, én
személyesen képviseltem társulásunkat.
A havonkénti kommunikációs értekezleteken is részt vettünk, ott mindig
beszámoltunk az elvégzett munkákról és
egyeztettünk az RHK Kft. vezetőjével
közös ügyeinkről. Kapcsolatot tartottunk a
tudósainkkal a Magyar Tudományos

Akadémiáról, és természetesen azokkal a
szakcégekkel, akik foglalkoznak a
kutatással, a hulladékkezelőn kívül a Paksi
Atomerőművel is. Nagy hangsúlyt
fektettünk a nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolattartásra, hiszen társulásunk
is tagja ezen szervezeteknek. Emellett
gondoztuk a honlapunkat, megjelentettük
a helyi újságjainkat, mindig közölve
bennük a Gyorsinfót.
A Video-hírlevelünket is rendszeresen
sugároztuk a helyi televíziókban és
megküldtük az RHK Kft.-nek, hogy ott is
lássák az általunk elvégzett munkákat.
A közvélemény-kutatás azt bizonyítja,
hogy az elvégzett munka nem volt hiába
való, még akkor sem, ha pont a fukusimai
események idején zajlott itt a felmérés,
ugyanis a tervezett kutatások lakossági
elfogadottsága továbbra is biztató, nem
csökkent, és örömteli, hogy a társulás
munkájának elismertsége is magas
maradt.
Mi várható jövőre, mikor futhat fel az itteni
tevékenység?
2012-ben a társulás ugyanúgy szeretné
folytatni a tevékenységét, a kommunikációs munkáját a lakosság körében, mint
eddig. A szokásos éves szerződést pedig
újra meg szeretnénk kötni az RHK Kft.vel. 2012-ben, a legutóbbi sajtótájékoztatón elhangzottak szerint, monitoring és
kismértékű kutatás zajlik majd, aztán
2013-tól valószínűsíthető az, hogy az
RHK tevékenységének hangsúlya áttevődik ide, mivel a bátaapáti tároló
kiépítése lassan a végére ér. Mi azon
dolgozunk, hogy ez a nemzeti projekt
minél előbb elinduljon.

A társulás elnöke is bízik a nyugat-mecseki térség felértékelődésében

Vendégoldal

Kell ez nekünk? - Igen, kell!
Energetikáról beszélve sokan vitatják,
valóban megkerülhetetlen-e hazánkban az
atomenergia. E lap hasábjain többször
hangsúlyoztuk, hogy mind az ellátásbiztonság, mind a környezetvédelem,
mind pedig versenyképességünk megtartása szempontjából szükségünk van rá.
A kormány nemrégiben bejelentette,
támogatja az atomerőmű-bővítést.
Kellenek is majd az új blokkok, hiszen a
húszéves üzemidő-hosszabbítás lejárta
után is szükséges lesz pótolni a kieső
villamos energiát. Paks részesedése az
ország áramtermeléséből jelenleg több
mint 40 százalék. Ám azt is szem előtt kell
tartani, hogy új reaktorblokk-blokkok
építése közel egy évtizedet vesz igénybe a
döntéstől az indítógomb megnyomásáig.
Kétségtelen, hogy a bővítés szándéka
máris vitákat generált. Minek nekünk
„atom”? És legfőként, hogy egy ilyen
beruházás igen-igen drága. Honnan
vegyük a pénzt?
Természetesen a nagyberuházások
megfontolt előkészítést, viták, párbeszéd
nyomán kialakuló konszenzust, komoly
szakmaiságot és nyilvánvalóan jelentős
tőkét igényelnek. Emellett legalább
ennyire fontos, hogy a lakosság is
elfogadja-befogadja a létesítményt. Sorra
kell tehát venni a pro és kontra érveket, az
előnyöket és hátrányokat.
Én most az előnyöket próbálom
körbejárni.
Mindenekelőtt érdemes leszögezni, hogy
egy-egy nagy építkezés évekre ad munkát,
méghozzá igen sokrétű, sokféle szakmát
érintő munkát _ nagygépkezelő, hegesztő,
kőműves, csőszerelő, villanyszerelő,
burkoló, vízszerelő…, _ nehéz lenne felsorolni minden kétkezi munkát. Aztán
persze kellenek mérnökök, technikusok,
logisztikai, pénzügyi, adminisztrációs
munkát végzők, geológusok, építészek,
gépészek, informatikusok, energetikusok.
És ők mind esznek, laknak, mosatnak
vagyis a szolgáltatások iránt is megnő az
igény. A létesítményhez az úthálózatot is
Nyugat-Mecseki Tájoló

fejleszteni kell, amit aztán később is
használni lehet.
Az alvállalkozóként bevont cégek is
fellendülnek. Ez is figyelemre méltó
tényező. Azok a nagy, sőt óriás vállalatok,
amelyek idetelepültek hozzánk, nemcsak
önmagukban teremtettek munkahelyeket,
hanem az őket körülvevő bedolgozó
cégeknél is, ahol esetenként több ezren
dolgoznak. Ám nem csupán a munkahelyteremtés számít pozitív tényezőnek,
hanem az is, hogy a beszállító új
munkakultúrát tanul, új technológiákat
alkalmaz, minőségi munkára, fegyelemre
szokik, ami lehetővé teszi számára, hogy
megszerzett tudásával akár más cégeknél,
más megrendelésekre is vállalkozzék.
Kell-e mondani, hogy mindez nemzetgazdaságilag is fontos?
Nyilvánvaló, hogy a munkahelyteremtés
rendkívül sokat nyom a latba a
döntéseknél. Ezekhez a számokban is jól
kimutatható előnyökhöz még olyanok is
járulnak, amiket _ bár igen nagy lendületet
adhatnak az országnak, a versenyképességünknek _ mégis nehéz számszerűsíteni. Ilyen például a szakértelem
iránti igény fokozódása. Akár egy erőműbővítéshez, akár például a bodai agyagkőmasszívumba telepítendő, a nagy aktivitású anyagok végleges elhelyezésére
szolgáló tároló megépítéséhez és üzemeltetéséhez nagy létszámban lesz szükség
szakemberekre. És az ilyen létesítmények
biztonságos üzemeltetéséhez, a rendszerek és részegységek kezeléséhez nem
elegendő a diploma megszerzése, évek
során lehet csak elsajátítani a szakma
fogásait, fortélyait.
Az persze nyilvánvaló, hogy az atomerőmű-bővítéstől függetlenül, az eddig
keletkezett nagy aktivitású radioaktív
hulladékok elhelyezéséről gondoskodni
kell. Tehát már idejekorán fel kell figyelni
a leendő létesítmény közelében élő
tehetséges, érdeklődő fiatalokra, buzdítani
őket, válasszák azokat a pályákat, melyek
révén, tanulmányaik befejeztével meg-

szerzett tudásukat a lakóhelyükhöz közel
tudják majd hasznosítani. Ők aztán
környezetükben, szűkebb pátriájukban
egy magasabb munkakultúra megteremtésének letéteményesei lehetnek.
Érdemes tehát egy adott térségnek
odavonzania nagy ipari létesítményt,
legyen az autógyár vagy erőmű. Nyilván
rendkívül körültekintő tervezést, alapos
megfontolást igényel, hogy miből valósul
meg egy mai árakon is sok-milliárdos
beruházás. Valószínű, hogy az állam
egymagában, hitelek nélkül nem képes rá.
Várható, hogy az állami hozzájárulás
mellett magántőkét is be kell vonni a
beruházásba.
Az erőműbővítés ügye ma még messzemenően nincs eldöntve. Az viszont már
most jól látható, hogy a térségnek (és
természetesen az egész országnak)
jelentős haszna származik az új blokkblokkok építéséből. A legfontosabb a
villamosenergia-ellátás biztonsága, a
maximális energiafüggetlenség, de igencsak elöl állnak a sorban a munkahelyteremtő és a kulturális előnyök.

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök,
a Magyar Mérnök Akadémia tagja
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Évet zárt a Baráti Kör
December 10-én tartotta évzáró összejövetelét a Zsongorkő Baráti Kör a
kővágószőlősi kultúrházban. Az eseményen részt vett Sándor Tibor polgármester és Dr. Pandur József festőművész, a
pécsi Medgyessy Ferenc Alkotó Műhely
vezetője.
Varga Géza, a Zsongorkő Baráti Kör
elnöke beszédében megemlítette, hogy így
az év végén illik visszatekinteni az eltelt
esztendő vállalt feladataira, hogy mit
végeztünk el és annak mi volt a hozadéka,
és esetleg mit kell majd másként csinálni a
jövőben.
Beszámoltak arról is, hogy a Kertbarát
csoport és a Nyugdíjasklub tagjai a saját
programjaikon kívül részt vettek minden
olyan eseményen is, amelyre meghívást
kaptak a Nyugat-mecseki Társadalmi
Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás tagtelepüléseitől.
Dr. Pandur József festőművész röviden

Varga Géza, a Baráti Kör elnöke sokadjára számolhatott be a Társaság által végzett hasznos tevékenységről

összefoglalta a nyári alkotótábor eseményeit, megköszönve a Baráti Kör tagjainak és az
önkormányzatnak a segítséget, amit az alkotómunkához biztosítottak, és jelképesen
átadta azokat az alkotásokat, melyeket a képzőművészek felajánlottak a településnek.

Kitüntetett figyelem

Bogdán László büszkén mutatta be
az új termet polgármester társainak

A Baranya Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat szakmai konferenciáján _
amely a megyei közgyűlés dísztermében
került megrendezésre _ a „Baranyai
Cigányságért” elismerő oklevélben
részesült Bogdán László, Cserdi polgármestere a helyi és a környékbeli cigány
közösségekért végzett több éves tevékenységének elismeréseként.
Szintén Cserdihez kapcsolódó hír, hogy
december 9-én, egy rövid ünnepség
keretében, átadásra került az új rendezvényterem. Az eseményen részt vett
Kovács Győző, a Nyugat-Mecseki

Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
elnöke, a tagtelepülések polgármesterei,
Dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc város
polgármestere és a meghívott társszervezetek képviselői.
Bogdán László, Cserdi polgármestere
néhány gondolat erejéig ismertette az
épület ötletét, ami egészen 2006-ig
nyúlik vissza, és külön megemlítette,
hogy szinte minden kivitelezési munkát
helybeliek végeztek. A helyi gyermek
színjátszócsoport előadása után, hivatalosan is átadták a rendezvénytermet.

Emléktábla-avatás
Régi adósságát törlesztette az önkormányzat azzal, hogy emléktáblát állíttatott
Kővágószőlős volt körjegyzőjének, Dr.
Ágoston Józsefnek _ mondta Varga Géza
alpolgármester a december 3-án megrendezett emléktábla-avató ünnepségen.
Az általános iskola egyik tanulójának
verse után, Sándor Tibor polgármester
avatóbeszédében röviden ismertette Dr.
Ágoston József életútját, és a háborús
időkben betöltött szerepét a település
életében.

A második világháborúban elhunyt körjegyzőnek
méltó emléket állított az utókor
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A Szózat hangjai közben Sándor Tibor
polgármester és a család képviseletében,
Ágoston András leplezte le a vörösgránitból készült emléktáblát, majd az
önkormányzat és a család nevében több
koszorút is elhelyeztek az emlékműnél.
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