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Idén sem marad támogatás nélkül az NYMTIT

Társulási ülés Bodán az NYMTIT településeinek, az RHK Kft. képviselőivel

Több mint húsz éve kezdte meg tájékoztatási tevékenységét az NYMTIT önkormányzati társulás, hogy a Nyugat-Mecsekben folyó kutatásokat megismertesse a helybeliekkel. Mint ismeretes, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. (RHK Kft.) hosszú ideje vizsgálja a bodai
agyagkő alkalmasságát a kiégett fűtőelemek és a nagy
aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolójának befogadására, és a társulás két évtizede azt vállalta, hogy
erről a munkáról rendszeresen tájékoztatja az érintett
lakosságot. Hogy ezt minél hatékonyabban tehesse – a
törvényi előírásoknak megfelelően – évente megkötendő
szerződés alapján állami támogatásban részesül. Az erre
vonatkozó megállapodást idén is, ahogy 2014. óta minden évben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
(NFM) kötötte meg az NYMTIT, az RHK Kft. közreműködésével.
Az atomtörvény értelmében a Magyarországon keletkező radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésének, és az
erről folyó tájékoztatásnak az anyagi hátterét a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) teremti meg. Ez a
pénzösszeg azoknak a cégeknek az éves befizetéseiből
tevődik össze, amelyeknek a tevékenysége radioaktív
hulladék keletkezésével jár. A törvény alapján a hulladék kezeléséért és tárolásáért felelős RHK Kft. kötelezettsége, hogy tevékenységéről tájékoztassa a lakosságot, ám ezt ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások – így például az NYMTIT – segítségével
is megteheti. Az eltelt két évtized alatt az RHK Kft. és a
nyugat-mecseki kilenc önkormányzat alkotta Társulás
között szoros kapcsolat alakult ki, az információk folyamatos átadása révén hiteles és naprakész tájékoztatás
folyik a térségben, és a Társulás segítségével kiépült a
bizalom az érintett tagtelepülésekkel, illetve a lakossággal is.

Miután az NYMTIT aláírta az NFM-mel a támogatási
szerződést, a tagtelepülések önkormányzatai is megkötötték alszerződésüket a Társulással. Így az idei évben is
biztosítottá vált, hogy az NYMTIT környezetében élő
emberek idén is hiteles és naprakész tájékoztatást kapjanak a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett
fűtőelemek végleges tárolójával kapcsolatos kutatásokról. Mindeközben a tagtelepülések a támogatási szerződés értelmében megvalósítják kitűzött településfejlesztési céljaikat is.
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Jelenleg is folyik a munka a Nyugat-Mecsekben

Beszélgetés Dr. Kereki Ferenccel, az RHK Kft. ügyvezető igazgatójával

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója

- Társaságunk egy jól átgondolt és a
biztonságot elsődleges szempontként kezelő programterv szerint halad évről évre a radioaktívhulladékkezelésben. Ez teremti meg a biztos
hátteret a hazai nukleáris ipar számára – összegezte a cég tevékenységét a Tájképnek Dr. Kereki Ferenc,
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.
Bár ez a beszélgetés még januárban
készült, és idei első lapszámunk
eléggé későn jelenik meg, fontosnak
tartottuk közreadni.
- A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. telephelyeinek működését, létesítményfejlesztési és tároló-bővítési
programjait a hazai és nemzetközi
szakértők is sikeresnek ítélik. Hogyan jellemezné a Társaság 2016-os
évét?
- Új kamramodullal bővült a paksi
atomerőmű elhasznált fűtőelemeinek tárolására szolgáló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója - így a létesítményben hosszú távon is lesz
elegendő hely a kiégett üzemanyag
számára. Ugyanis több mint 2000
további kazetta betárolására nyílik
majd lehetőség. Az elmúlt évben
360 darab elhasznált fűtőelemet helyeztünk el itt, biztonságos körülmények között. Mindemellett jelentős
fejlesztéseket hajtottunk végre a tároló irányítástechnikai rendszerén.
Bátaapátiban, az atomerőmű kis és
közepes aktivitású hulladékainak
végleges tárolójában, 2016 év végéig közel négyezer-négyszáz darab,
Paksról származó hulladékos hordót

helyeztünk el a felszín alatt, vasbeton konténerekben. Tavaly folytattuk a második föld alatti kamra kiépítését, a bányászati kialakítást követő betonozási munkákkal. Az
NRHT 2012-ben átadott első kamrája idén májusban betelik, tehát időre
kész kell lennie az újabb felszín
alatti tárolótérnek. Püspökszilágyi
telephelyünkön, az RHFT-ben, az
intézményi eredetű radioaktív hulladékok kezelése, tárolása, illetve a
korszerűsítési munkák, ugyancsak
terv szerint zajlanak.
- Mit tudhatunk a Társaság elmúlt
évi, térségünket illető tevékenységéről?
- Az RHK Kft. nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó
nyugat-mecseki programjában újabb
fontos részfeladatot zártunk le tavaly. A múlt nyáron befejeződött
egy kutatóároknak a kialakítása,
majd a vizsgálatok és mintavételek
után a visszatemetése. Ennek segítségével a geológusok hasznos információkat kaptak arról, hogy a térségben az elmúlt évezredekben voltak-e felszín alatti mozgások. A tavalyi év során begyűjtött adatok
elemzése jelenleg is zajlik. Ennek a
vizsgálatnak nagy jelentősége van,
mivel a kőzet stabilitása ugyanolyan
fontos egy radioaktív hulladékoknak
építendő mélygeológiai tároló létesítéséhez, mint a vízzáró tulajdonság.
Az egész kutatási projekt arra irányul, hogy a szakemberek több évtizeden át tartó vizsgálatok segítségével és a kutatási terület folyamatos
leszűkítésével megtalálják azt a helyet, amely minden kétséget kizáróan befogadhat egy mélységi geológiai tárolót. Egyelőre a bodai agyagkő megfelel a várakozásoknak, és
ígéretesnek látszik a paksi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek, illetve az
erőmű lebontása során keletkező
nagy aktivitású hulladéknak építendő végleges tárolóhoz.
- Az Önök tevékenységét árgus szemekkel figyelik itthon és külföldön
egyaránt.
- Kicsit túlzó a megfogalmazás, de
tény, hogy létesítményeink működését a lakossági ellenőrző csoportok-
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tól kezdve, az Országos Atomenergia Hivatalon keresztül, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségig számos szervezet felügyeli. Büszkén
mondhatom, hogy a visszajelzések
pozitívak. Talán nem hangzik dicsekvésnek, de sokszor mondják
külföldi vendégeink, hogy a létesítményeink műszaki színvonala, biztonsága, illetve hulladékkezelő tevékenységünk példaértékű lehet az ő,
hasonló feladattal megbízott szervezeteiknek is. Az átláthatóság jegyében fenntartunk Pakson és Bátaapátiban is egy látogatóközpontot, ahol
bemutatjuk, mit, hogyan csinálunk.
Bátaapátiban 2005-ös megnyitása
óta több mint kilencvenezer szakmai
és laikus vendég fordult meg.
- Milyen tájékoztató eseményeket
emelne ki az elmúlt évből?
- Az RHK Kft. számára, tevékeny-

A koncepcióterv szerint a kazettákat a végleges
elhelyezés előtt réztokba helyezik

ségéből adódóan, igen fontosak a
lakossági kapcsolatok.
Éppen ezért szakembereink 2016ban is számos ismeretterjesztő programot szerveztek az érintett térségekben, együttműködésben az érintett településeket tömörítő társulásokkal. A nyugat- mecseki régióban
a legjelentősebb számunkra is a Tájoló Nap volt, de ugyanígy nagy
izgalommal készültek a kollégák a
Niels Bohr általános iskolai vetélkedésre, és a pécsi Leőwey Gimnáziumban megtartott rendhagyó fizika
órára is. Fontosnak tartom a
bátaapáti térség nagyrendezvényét, a
TETT-re Kész Napot, illetve a
KKÁT és az RHFT vonzáskörzetében lezajlott középiskolai tájékoztató napunkat éppúgy, mint a másik
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általános iskolai programot, a Szilárd Leó vetélkedőt. A rendszeresen
megszervezett közvélemény-kutatások eredményei iránymutatóak az
RHK Kft. tevékenységének társadalmi megítélésében, hiszen megmutatják a rendszeres tájékoztató munka
hatékonyságát és a tárolók biztonsá-
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gos működésének elfogadottságát.
- Mi várható itt a következő hónapokban?
– Ebben az esztendőben fő feladatunk az eddigi fúrások és a beszélgetés elején említett felszíni árok méréseinek, adatainak kiértékelése lesz,
illetve az, hogy az eddigi munka
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összefoglalásaként egy zárójelentést
készítünk. Ezen kívül további fúrások előkészítésén is dolgozunk.
Március végén a 2014 évben
megkezdett kutatási tevékenységét
fúrás létesítésével folytatta tovább a
Társaság.

Tájékoztatunk, tehát vagyunk

Az NYMTIT elnöke a 2017-es feladatokról
Immár nagykorú éveit tapossa a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs
Ellenőrzési
és
Településfejlesztési Önkormányzati
Társulás (NYMTIT), amely idén is
készül kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.
Kovács Győző, Boda polgármestere,
a tavaly 20 éves NYMTIT elnöke,
az előkészületek kapcsán emlékeztetett arra: a társulás 1996-tól kíséri
figyelemmel a nagy aktivitású
radioaktívhulladék-tárolóval
kapcsolatos kutatásokat, és erről rendszeresen tájékoztatja a környék lakóit. Az 1996-ban alakult önkormányzati szerveződés - amely hat
településsel kezdte meg működését,
majd 2003-ban, a kutatási terület
növekedése miatt három új taggal
bővült - nem csak az információcserét, hanem a települések érdekeinek
képviseletét is szem előtt tartja. A
szervezet központja Bodán van.
A társulás annak idején azt a célt
tűzte maga elé, hogy a Paksi Atomerőmű és a radioaktívhulladékkezeléssel foglalkozó társaság kutatási tevékenységével összefüggő
munkálatokról objektív tájékoztatást
nyújtson, ehhez megfelelő eszközöket biztosítson, erősítse a civil társadalmi kontrolt, valamint közreműködjön a területfejlesztésben.
- Ezek a célok ma is fontosak, miként az emberek biztonsága, egészsége, környezete, ennek érdekében
végezzük tevékenységünket. Az
érintett településeken élők folyamatos tájékoztatást kaptak eddig is a
kéthavonta megjelenő Tájkép című
információs kiadványunkon és a
video hírlevélen keresztül, a helyi
kábeltelevíziós csatornákon, a települési újságok hasábjain, egyéb kiadványokban,
prospektusokban,

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke

illetve a Társulás honlapján
(www.nymtit.hu). Ezek a fórumok
továbbra is rendelkezésre állnak –
hangsúlyozta Kovács Győző.
Hogy a tájékoztató munka mennyire
hatékony, a kétévente végzett közvélemény-kutatás mutatja meg. Az
RHK Kft.-vel közösen megszervezett felmérést független cégek végzik, az eredményeket pedig nyilvánosan is megjelenteti a társulás.
Mint az elnök elmondta, évek óta
működik a Bodai Információs Park,
ahol magyar és angol nyelvű tablók
mutatják be a 260 millió éves Bodai
Aleurolit Formációt. Ezt a kivételes
tulajdonságokkal rendelkező agyagkövet vizsgálják az RHK Kft. szakemberei. A tájékoztatást szolgálja az
is, hogy minden tagtelepülésen információs pontok működnek, illetve
különböző programok keretein belül
(pl.: road-show) juthatnak információhoz mind az idősebb, mind
a fiatalabb generáció tagjai.
A Társulás idei első ülésén elfogadta az idei programtervet. Ebben az
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elnök elmondása szerint az eddigi
tájékoztató tevékenység mellett kiemelt szerepet kapnak a tagtelepülések rendezvényei - ezekre a megállapodás alapján rendszeresen ellátogatnak majd a társulási közösségben
érintett más falvak képviselői is.
Ugyancsak kiemelt figyelmet kapnak a civil szervezetek – klubok,
baráti körök – rendezvényei, megmozdulásai is.
Kovács Győző azt is kifejtette, hogy
a tavalyi év tapasztalata alapján a
társulás még inkább növekvő súlyt
fektet a fiatal generáció tájékoztatására, a programokba való bevonására. Ezt a célt már nemcsak a hagyományos Niels Bohr fizika-kémia
tanulmányi verseny megrendezése
szolgálja, hanem a társulás és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
képviselőinek iskolai tájékoztató
programjai is.
A településfejlesztés is fontos része
a NYMTIT tevékenységének, hiszen
a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból a törvény alapján erre is
kaphatnak támogatást a társuláshoz
tartozó önkormányzatok. Az erre
szánt pénzösszegekből általában a
helyi intézmények, közösségi épületek, önkormányzati úthálózat fenntartását, felújítását, bővítését fedezik, ez várhatóan idén sem változik.
A társulás elnöke arról is beszélt,
hogy a helyi tájékoztatás és lakossági kapcsolatok mellett a radioaktív
hulladékok tárolásában érintett más
hazai és külföldi településekre is
odafigyelnek. A máshol – itthon
vagy külföldön – szerzett tapasztalatokat ugyanis sikerrel hasznosíthatják, beépíthetik programjaikba az
NYMTIT társulás települései is.
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Épül a világ első nagy aktivitású hulladéktárolója
Mint korábban hírt adtunk róla, a
finn szakhatóságok jóváhagyásával az elmúlt év végén az északi
országban a világon elsőként
kezdhettek hozzá egy végleges
nagy
aktivitású
radioaktívhulladék-tároló építéséhez.
Visszatérő téma, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett
fűtőelemek végleges elhelyezése
egyelőre még világszerte megoldatlan kérdés, ez a nukleáris ipar legnagyobb kihívása. Ezért az RHK Kft.
is folyamatosan figyelemmel kíséri
a nemzetközi kutatások, munkafolyamatok alakulását. A finnek eredményeire különösen figyel mindenki, hiszen ők járnak legközelebb a
kérdés megoldásához (elképzeléseik
nagyban hasonlítanak a hazai tervekhez).
Azt is sokszor hangsúlyoztuk, hogy
a szakemberek világszerte egyetértenek abban: csak egy megfelelő szilárdságú, vízzáró kőzetben, megfelelő mélységben épített végleges táro-

lóban lehet a fent említett hulladéktípust és elhasznált üzemanyagkazettákat biztonságosan elhelyezni.
A lehetséges befogadó kőzet illetve
a legalkalmasabb terület kijelölése
sokévnyi kutatómunkával jár. A finnek 1983-ban kezdték az ilyen irányú vizsgálatokat, és 2015 novemberében kapták meg a létesítési engedélyt a tároló megépítésére
Eurajokiban. Azonban a finn törvények értelmében a munka megkezdéséhez a szabályozó hatóság engedélye is szükséges. A STUK (a finn
nukleáris és sugárbiztonsági hatóság) egy év alatt tanulmányozta át a
létesítési tervdokumentáció több
ezer oldalas anyagát, ezt követően
adta hozzájárulását ahhoz, hogy a
POSIVA (a radioaktívhulladékkezelésért felelős társaság) megkezdje az építési munkálatokat. Ehhez többek között alaposan ellenőrizték a cég rendelkezik-e megfelelő
számú és képzettségű szakembergárdával, minőségbiztosítási és tervezési tevékenysége, biztonsági kultúrája

megfelel-e az elvárásoknak, biztosítva lesz-e az építés megfelelő monitorozása, a létesítmény fizikai védelme, sugárbiztonsága.
Az építkezés 2016 decemberében
kezdődött meg, és a tervek szerint az
első szállítmány 2023-ban érkezik
majd. Vagyis hat év múlva kész lehet az első létesítmény a világon,
amely kiégett fűtőelemek és nagy
aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolására alkalmas.

A társadalmi ellenőrök a testületeket is látogatnák
A lakossági tájékoztató munka egyik
fontos eleme, hogy a társulás lakossági ellenőrei személyesen informálódnak és informálnak az RHK Kft.
térségben zajló tevékenységéről. Az
NYMTIT Ellenőrző Bizottsága,
amely a települések képviselőiből
alakult, 2016. második félévében is
végzett ellenőrzéseket a kutatási
területen, és beszámolt tapasztalatairól a lakosoknak. Az Ellenőrző Bizottság felelős működése igen fontos, mert a települési közösségek, a
térségben élők rajtuk keresztül is
megismerhetik a kutatásokkal kapcsolatos fejleményeket.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai rendszeresen látogatják a kutatási területeket, így biztosítva a munkálatok
felett a civil kontrollt, és azt, hogy a
térség településeinek polgárai első
kézből kapjanak tájékoztatást az
elvégzett feladatokról, a szükséges
fejlesztésekről.
Teendőkben és sikerekben bővelkedő időszakot tudhatunk magunk mö-

gött – említette Papp Gizella, az Ellenőrző Bizottság elnöke, a Bodai
önkormányzat jogi osztályvezetője.
A kilenc település – Bakonya, Boda,
Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesfa,
Hetvehely,
Kővágószőlős,
Kővágótöttös – alkotta szervezet
igyekszik hozzájárulni a társulás
tevékenységéhez, aminek keretein
belül a lakosság több mint húsz éve
kap rendszeres tájékoztatást a történésekről, a kutatásokról, mind a társulás honlapján, újságján, videóhírlevelén, eseményein keresztül,
mind pedig közvetlenül a szakemberektől.
- Fontosnak tartjuk, hogy a helyszínen tájékozódhatunk a munkálatokról, és első kézből kapunk információt számos aktuális kérdésről – foglalta össze tapasztalataikat az Ellenőrző Bizottság elnöke, Papp Gizella.
Az Ellenőrző Bizottság 2017-re vonatkozó munkatervében szerepel,
hogy tagjai felkeresik az NYMTIT
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Kelenfiné Barics Rita és Varga Géza Ellenőrző
Bizottsági tagok az ülésen

kilenc önkormányzatát, és a képviselőtestületi-üléseken, illetve közmeghallgatáson is beszámolnak ellenőrzéseik tapasztalatairól.
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Radioaktívhulladék-kezelés biztonságosan

A szállítókonténer 3 réztokban 36 kazettát tartalmazna

Mint arról több ízben szó volt, tavaly nyáron sikeresen lezárult a nyugat-mecseki földtani kutatások egy
szakasza, amit azért folytat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.,
hogy a bodai agyagkőben megtalálja
a legalkalmasabb területet egy föld
alatti tárolóhoz, a kiégett fűtőelemek
és a nagy aktivitású radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésére. Már
a legutóbbi vizsgálatok előzetes értékelésekor igazolódott, hogy a kőzet nem csak kiváló vízzáró tulajdonságokkal rendelkezik, de igen
stabil is. Az idei év feladata, hogy az
eddigi kutatásokat a szakemberek
részletesen értékeljék, és zárójelentést készítsenek. Persze az RHK Kft.
-nek a meglévő radioaktívhulladéktárolóiban is akadnak bőven feladatai. Ezeket vesszük sorra ebben a
cikkben.

A réztokokat bentonit foglalat védi a víztől

A Társaság nemzetközi hírű telephelye,
a
bátaapáti
Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére szolgál. Az idei
feladatokról Bertalan Csaba, az
NRHT fióktelep-vezetője beszélt.
- Idén az első kamra feltöltését,
majd lezárását, illetve a második
kamra teljes kiépítését kell elvégeznünk.
Május
közepéig
50
monolitblokkot szállítunk még le a
föld alatti tárolóba, ami így 537 konténerrel tele lesz. A második felszín
alatti tárolótér már egy másfajta hulladékcsomag fogadására készül - ezt
a munkát júliusra szeretnénk befejezni. Az új tárolási elképzelések
szerint megnő a kamrák helykihasználtsága, gazdaságosabb lesz a tárolás. Mostantól nem a konténerek
készülnek vasbetonból, hanem a
kamra falazata. Az egész hulladékkezelés és tárolás más lesz, a megszokott magas szintű biztonság fenntartásával. Ehhez meg kell szereznünk az üzemeltetési engedélyt, új
eszközök (például új szállítókonténer) beszerzése, illetve a daru, a föld
alatti szállító jármű átalakítása is
szükséges. Közben a második kamra
betonmedencéjének kiépítését is
befejezzük, és persze a tároló működése is folyamatos lesz.
Hák Viktor, az intézményi eredetű
hulladékokat kezelő és tároló
püspökszilágyi
létesítmény,
az
RHFT vezetője, arról számolt be
lapunknak, hogy a tavaly befejeződött rekonstrukciós munkák nyomán
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idén elindul a tavaly beszállított hulladék kezelése is.
- Az üzemi épület légtechnikai
rendszerének teljes felújítását most
tavasszal fejezzük be, és az elöregedett villamos rendszer rekonstrukcióját is folytatnunk kell. Beszereztünk egy új, nagyobb teherbírású
targoncát, tartalék sugárzásmérő
műszereket, illetve egy környezeti
sugárzásmérő állomást is. Megújult
a telephely telefonhálózata, és új
készülékekkel bővült a belső rádiórendszer is. Mindezeket a fejlesztéseket a hamarosan induló biztonságnövelő program előkészítésére végeztük. Bár a rekonstrukciós munkák alatt a hulladékkezelési tevékenység szünetelt, a radioaktív hulladékok beszállítása, átmeneti tárolása folyamatos volt. 2017 áprilisától, a légtechnikai rekonstrukció befejezését követően, újraindul a hulladékkezelés, a felügyelő hatósággal
egyeztetett ütemterv alapján.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának vezetője, Tóth Róbert
hangsúlyozta, hogy idén is a kiégett
fűtőelemek problémamentes betárolása, és a már ott lévő több mint
8700 kazetta biztonsága a legfontosabb.

A felszín alatti tárolókamrák tervezett kialakítása

- 2017-ben 300 darab elhasznált
üzemanyag-kazetta átszállítását és
elhelyezését tervezzük. A biztonságos üzemelés szempontjából kiemelt
szerepe van a gépész-, villamos- és
irányítástechnikai, illetve mérési
rendszerek, rendszerelemek karbantartási munkálatainak. A biztonság
szempontjából ugyancsak fontos,
hogy az emelő berendezések rendszeres vizsgálatát, karbantartását és
a teherpróbát idén is több ízben elvégezzük, miként a tárolócsövek
korróziós vizsgálatát is. Munkánkat
a hazai és külföldi szakhatóságok
idén is többször ellenőrzik majd.
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Tájékoztatás az NYMTIT települések iskoláiban
Minden korosztályhoz a saját nyelvén kell szólni – ezt
szem előtt tartva állította össze a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati Társulás új tájékoztató anyagát, amit az
általános iskolásoknak szán. A szóbeli előadást vetített
ábrák, illetve animációs kisfilm színesíti. A térség diákjainak Kovács Győző, az NYMTIT elnöke tartja a tájékoztató előadásokat.
A társulás vezetője elsőként a Víz Világnapja március 22-i rendezvényéhez kapcsolódóan látogatta meg az
intézményeket, a következő előadás-sorozat pedig az
április 22-i Föld Napján zajlik majd.
- Habár még évtizedek választanak el minket attól, hogy
a kedvező kutatási eredmények és a helyi lakosság támogatása esetén elindulhasson egy tároló építése, már most

fontos a rendszeres tájékoztató munka, és az itt élő emberek érdekeinek képviselete – hangsúlyozta Kovács
Győző, Boda polgármestere, a társulás elnöke. Elmondta
azt is: elengedhetetlen, hogy az információk mindenki
számára elérhetőek legyenek.
- Társulásunk rövid, illetve hosszú távú működési stratégiájában első helyen szerepel a folyamatos párbeszédre
épülő tájékoztatás – emelte ki az elnök. Polgármestertársaimmal azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a települések ne veszítsék szem elől az utat, amely az ott lakók
életminőségének javításához vezet. A célok megvalósítását a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból érkező
forrás teszi lehetővé, ezt pedig – a feladatainkhoz hasonlóan – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött
támogatási szerződés rögzíti.

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke Kővágószőlősön és Hetvehelyen az iskolások gyűrűjében

Legalább három évig biztos a munka
Sikeres a szociális szövetkezet Hetvehelyen

A Szociális Szövetkezet dolgozói megkezdték a termelést

A Szociális Szövetkezet telephelye

Január elsején kezdte meg működését a Hetvehelyi Építő
és Szolgáltató Szociális Szövetkezet, amely már nyereséget is termelt.

végez. A foglalkoztatás piaci alapon működik, vagyis a
nagyobb teljesítmény- magasabb bér elven. Wágner Antal kiemelte, hogy a projektet Kelenfiné Barics Rita hivatalvezetővel együtt készítették elő, és a döntéshozók
60 millió forint támogatásban részesítették. A pályázatában az önkormányzat kötelezettséget vállalt a fenti létszám 36 hónapos foglalkoztatására, valamint 18 hónapos
továbbfoglalkoztatására. A nyolc munkavállaló január
elsején kezdett dolgozni, és már termeltek bevételt. A
szövetkezet megvásárolt egy ingatlant, kialakította a
telephelyét, traktort és egyéb, gépeket vásárolt. Jelenleg
egy terepjáró autó vásárlása van folyamatban. A szövetkezet további célja, hogy minél nagyobb számban foglalkoztassa azokat, akik tudnak és akarnak piaci alapon
dolgozni.

- Létrehoztunk egy önkormányzati tagsággal rendelkező
szociális szövetkezetet, hét alapító taggal – számolt be a
kezdeményezésről Wágner Antal, a település polgármestere. Célunk, hogy a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő piacra jutást elősegítsük, és biztos megélhetést kínáljunk a benne résztvevők számára. Feltérképeztük a helyi
sajátosságokat, és ennek figyelembevételével építettük
fel a projektet.
A Hetvehelyi Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
nyolc főt foglalkoztat. Hárman az építőiparban tevékenykednek, öt fő pedig erdészeti, erdőápolási munkákat
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Új év - új munkaterv
Megtartotta idei első ülését a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás. A Bodán tartott rendkívüli ülésen
Kovács Győző elnök beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, az elvégzett feladatokról. Ezt követően a társulás településeinek képviselői elfogadták az idei költségvetést, illetőleg az erre az évre szóló támogatási szerződést, valamint kommunikációs tervet.
A társulás 1996-tól kíséri figyelemmel a nagy aktivitású
radioaktívhulladék-lerakóval kapcsolatos kutatásokat, és
segíti a környék lakóinak tájékoztatását. A közösség hat
településsel kezdte meg működését, majd a Bakonya,
Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös
alkotta önkormányzati szervezet 2003-ban - a kutatási
terület növekedése miatt - három új taggal, Cserdi, Helesfa, Bükkösd, településekkel bővült. A társulás központja Bodán van. Megalakulásakor azt a célt tűzte maga
elé, hogy a Paksi Atomerőmű és a Radioaktív Hulladé-

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke beszélt az elvégzett feladatokról

kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kutatási tevékenységével összefüggő munkálatokról objektív tájékoztatást nyújtson.

Műhelytitkok
MÉDIA TRÉNING - Tapasztalatcsere és kölcsönös segítségnyújtás
Azért írjuk, hogy minél többen olvassák, és ehhez fontos a pontos
fogalmazás – ez lehet az egyik tanulsága annak a műhelytalálkozónak,
amit az RHK Kft. munkatársai szerveztek március 21-ére a társasággal
kapcsolatban álló települési társulások újságíróinak, szerkesztőinek.
Paks-Boda - Jó barátként üdvözöl-

ték egymást az RHK Kft.-vel kapcsolatban álló négy társulás tájékoztatásért felelős szakemberei a Pakson rendezett programon, amelynek
legfőbb célja a tapasztalatcsere és a
kölcsönös segítségnyújtás volt. Az
újságírás és a lapkészítés finomságairól szóló eszmecsere megteremtette
a
lehetőséget
egy
olyan

A tapasztalatcsere résztvevői Pakson, az RHK Kft. irodájában
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„műhelybeszélgetésre” is, amely
során a résztvevőknek alkalmuk
nyílt saját szemszögükből megvilágítani a náluk alkalmazott kommunikációs stratégiát, miközben közösen próbáltak megoldást keresni a
fölvetett problémákra.
A szakmai kérdésekről az RHK Kft.
tanácsadó cégének két munkatársa
beszélt, rávilágítva: jóllehet formailag és tartalmilag különböznek egymástól a térségi újságok, abban
megegyeznek, hogy mindegyik
hangsúlyos szerepet játszik a saját
társulásának tájékoztatási tevékenységében. Épp ezért fontos, hogy az
információk minél közérthetőbben,
minél olvasmányosabban jelenjenek
meg a lapokban. A szakemberek
külön kitértek arra, hogy az RHK
Kft. tevékenységéről, a hazai nukleáris ipar működéséről szóló információk mellett az adott térség hírei,
eseményei is minél hangsúlyosabban kapjanak helyet a kiadványokban. Hiszen a hulladékkezelő társaság e téren is a lakosság minél szélesebb körű, naprakész, hiteles tájékoztatását tartja szem előtt.
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Sievert értéket mér a precíziós műszer

Az eszközt már a helyszínen kipróbálták

Dohoczki Csabától veszi át Kovács Győző a mérőeszközt

Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT.
kommunikációs igazgatója dr. Kovács Antal a hiteles tájékoztatáshoz szükséges eszközt juttatott a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulásnak.

A támogatásként átadott készüléket
március 22-én Dohoczki Csabától a
PA Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjában vehette át Kovács Győző
az NYMTIT elnöke. Ez a műszer a
háttérsugárzás pontos mérésére szolgál. Segítség a hiteles tájékoztatásban a Társulás tagtelepüléseinek
lakossága, apraja-nagyja részére.

A sievert (jele: Sv, kiejtve: szívert)
az ekvivalens sugárzási dózis vagy
másképpen dózisegyenérték SI származtatott egysége, amely az ionizáló
sugárzás mennyiségét annak biológiai hatása alapján értékeli. A fizikai
aspektusokat a grayben mért elnyelt
sugárdózis jellemzi. A mértékegység
a nevét Rolf Sievert svéd orvosi fizikusról kapta, aki a sugárzási dózis
mérésével kapcsolatos munkáiról és
a sugárzás biológiai hatásainak kutatásáról ismert.
Forrás: Wikipédia

Hiteles mérés - Ellenőrző Bizottság mért a Főtéren
Kővágószőlősőn, március 27-én
tartott tájékoztatót Kovács Győző az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től
kapott eszköz használatáról.
A polgármesteri hivatalban Sándor
Tibor, az NYMTIT elnökhelyettese,
Kővágószőlős polgármestere és az
Ellenőrző Bizottság tagjai is
érdeklődve hallgatták végig az ismertetőt.
Elsajátították a legfőbb funkciókat,
mint például a mérés indításának
módját.
A kijelzőn megjelenő adatok jelentését szintén bemutatta az elnök. A

Az Ellenőrző Bizottság tagjai mérnek a műszerrel

TÁRSULÁSI LAP
Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.
Felelős kiadó: az NYMTIT
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:
Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina
Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.
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teremben a bekapcsolt számítógépek
és mobiltelefonok környezetében a
műszer 170 nanosievert/óra értéket
mért.
Kovács Győző minden résztvevőnek
átadta a szerkezet dokumentációját,
mely részletesen tartalmazza a használatát és karbantartását.
Az Ellenőrző Bizottsági tagok - Dr.
Jocskov Annamária, Papp Gizella és
Varga Géza - elvégezték az első
szabadtéri mérést a település főterén. A mért érték 210 nanosievert/
óra. Ezek az érték normál értéknek
számítanak.

