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Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Nyugat-

Mecseki Társadalmi  Információs Ellenőrzési és Tele-

pülésfejlesztési Önkormányzati Társulás. Az idei eszten-

dő kiemelt fejleménye a kutatófúrások folytatása, de 

számos érdekes esemény is történik falvainkban. 

Új fázisába érkezett a nagy aktivitású radioaktív hulladék 

elhelyezésének lehetőségét vizsgáló kutatás. Az idén 

egész évben zajló munkálatokról Kovács Győzőt, Boda 

Polgármesterét, az NYMTIT vezetőjét kérdeztük.  

– A következő kutatófúrás Bakonya közigazgatási terüle-

tén található, a Bakonyát Bodával összekötő út mentén.  

Kovács Győző hangsúlyozta, hogy továbbra is a körzet-

ben élők teljes tájékoztatása mellett zajlik a kutatási tevé-

kenység. A társadalmi kontrollt megkönnyíti, hogy az 

Ellenőrző Bizottság tagjai folyamatosan együttműködnek 

a munkálatok felelőseivel. Feladatukat az is segíti, hogy 

a társulás magja a  legutóbbi önkormányzati választások 

után is megmaradt, az új településvezetők sem voltak 

ismeretlenek a grémium tagjai számára, már korábban is 

bekapcsolódtak az aktuális feladatok elvégzésébe. 

– A jövő év terveiről szólva ki kell emelnem, hogy a ku-

tatások folytatásával tovább erősítjük a munkálatokhoz 

kapcsolódó tájékoztatást. Vezetésemmel 1996 óta tart ez 

a folyamat, amiben mindig a hiteles szakmaiságot és az 

objektív tájékoztatást tartottuk a legfontosabbnak. Ami a 

jövő fontos feladatát  illeti, terveink szerint tudatosan és 

következetesen kell megcéloznunk a felnövekvő generá-

ciót, hiszen a most még iskolába járó fiatalok később 

felelős döntéshozók lesznek körzetünkben – mondta Ko-

vács Győző. 

A közös szakmai munka keretében idén is külföldi tanul-

mányútra indul a Nyugat-Mecseki Társadal-

mi  Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Ön-

kormányzati Társulás több tagja, a GMF idei konferenci-

áján Spanyolországban ismerkednek meg a 

radioaktívhulladék-kezelés Ibériai-félszigeten alkalma-

zott technológiáival, módszereivel, a munkálatokhoz 

kapcsolódó tájékoztatás részleteivel. 

A 2017. évre kitérve az elnök-polgármester kiemelte, 

hogy ismét számos közösségi program színesíti a telepü-

lés közösségi életét. Ezek közül kiemelkedik a közel-

múltban lezaj-

lott Niels Bohr 

fizika-kémia 

tanulmányi ver-

seny, amin ha-

gyományosan 

nagy lelkese-

déssel indulnak 

a társulás tele-

püléseinek isko-

lái. Ugyancsak 

megszokott vá-

rakozás övezi a 

Tájoló Napot, a 

közös Szüreti 

Fesztivált, ame-

lyeken a helyi 

résztvevőkön 

túl tapasztalatai-

kat megosztó, 

az itteni sajátos-

ságokkal ismerke-

dő külföldi látogatókat is fogadhat az NYMTIT.  Külön 

öröm, hogy az elmúlt időszakban valamennyi tagtelepü-

lés új közösségi helyszínekkel, bemutatóterekkel gyara-

podott, amelyek megannyi emlékezetes közös program-

nak adhatnak otthont. 

A hiteles tájékoztatás marad a középpontban 
Spanyol tanulmányútra indulnak az NYMTIT képviselői ebben az évben 

A tartalomból: 

 

Végleges helyén az utolsó vasbeton konténer                  2. o.  

NYMTIT a TEIT konferencián                                                3. o. 

Újra a mélyben                                                                             4. o.                     

Tájékoztatás -  tájékozódás                                                  5. o. 

Niels Bohr tizenharmadszor                                                     6. o. 

A lakosság is tájékoztat                                                            7. o. 

Rajz és plakátkészítő pályázat                                                8. o. 

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke 
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Alig több, mint négy év telt el azóta, 

hogy a bátaapáti kis és közepes ak-

tivitású Nemzeti Radioaktív-

hulladék-tároló (NRHT) első föld 

alatti tárolókamrája megkezdte mű-

ködését, és 2017. május 19-én az 

utolsó vasbetonkonténer is végleges 

helyére került. 

A szép számmal érkező meghívotta-

kat Honti Gabriella, a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK 

Kft.) kommunikációs osztályvezető-

je fogadta a telephelyen, aki kiemel-

te: „Fontos a nyílt és őszinte kom-

munikáció a lakosság felé és ehhez 

az is hozzátartozik, hogy a térség 

médiumai jól informáltak legyenek. 

Ezért is döntöttünk úgy, hogy meg-

hívjuk őket, hogy személyesen tudó-

síthassanak az itt folyó munkáról”. 

Az osztályvezető kíséretében a je-

lenlevők megtekintették a Látogató-

központot, ahol rövid film segítsé-

gével ismerték meg az első kamrá-

ban alkalmazott tárolási koncepciót, 

mely az utolsó konténer elhelyezé-

sével befejeződött. Eddig a paksi 

atomerőműből teherautóval érkező, 

kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladékkal teli hordókat, kilencesé-

vel vasbetonkonténerekbe helyzeték 

az NRHT felszíni technológiai épü-

letében. A hordók közti teret ce-

mentpéppel töltötték ki a szakembe-

rek, majd lezárva, 7 napi száradás-

pihentetés után szállították le a 250 

méter mélyen kialakított I-K1 jelű 

tárolókamrába.  

A rövid ismertető után még a felszí-

nen, de már az ellenőrzött zónában 

fogadta a vendégeket László Zoltán, 

az RHK Kft. megbízott üzemeltetési 

igazgatója, illetve Bertalan Csaba, 

az NRHT fióktelep-vezetője, ahol 

testközelben mutatták be az egyes 

munkafolyamatok helyszíneit és 

válaszoltak az elhangzott kérdések-

re. 

Bertalan Csaba, az első kamra üze-

meltetési tapasztalatait összegezve 

kiemelte: az elmúlt közel 4 és fél 

évben nem történt semmiféle, a biz-

tonságot kedvezőtlenül befolyásoló 

esemény. A tárolóban munkát végző 

személyzet kiemelkedő szakértelme, 

biztonságtudatos munkája, az alkal-

mazott technológia garantálja, hogy 

a jövőben is megtartható lesz a biz-

tonság.  

Persze, a telephelyen dolgozó szak-

emberek számára, az utolsó vasbe-

ton konténer elhelyezése csupán egy 

feladat befejezését jelenti a sok kö-

zül. Jószerével az első hulladékos 

konténer föld alá szállításával egy 

időben kezdődött az a munka, 

amelynek nyomán a világszínvona-

lú, nemzetközi szinten követendő 

példaként számon tartott létesít-

ményt helytakarékosabban, kisebb 

költséggel – ugyanolyan biztonság 

szavatolása mellett lehet majd üze-

meltetni. Javában folyik az új elkép-

zelések megvalósítása a kettes kam-

rában, a következő tárolótér kialakí-

tása lassan befejeződik. 

Az új tárolási koncepciót László 

Zoltán ismertette a jelenlevőkkel.  – 

Az új rendszer szerint négy darab 

200 literes fémhordó kerül egy vé-

kony falú, merevített fémkonténer-

be. A hordók és a konténer fala kö-

zötti teret pedig folyékony radioak-

tív hulladékkal kevert cementpéppel 

töltik ki a Paksi Atomerőműben, 

ezzel az eddigi holt teret is kihasz-

náljuk. Az így előállított úgyneve-

zett kompakt hulladékcsomagok 

elhelyezése a kettes kamrában, öt 

sorban és hat oszlopban történik 

majd 2018-tól. Az új kialakítás al-

kalmazásával még több mint tízezer 

fémkonténer fér el az első kamrame-

zőben.  

Az új koncepció értékelése mind 

üzemviteli, mind a lezárást követő, 

hosszú távú biztonság szempontjá-

ból megtörtént, a továbbépítés a 

megfelelő hatósági engedélyek bir-

tokában folyik, az üzemeltetési en-

gedély kiadását, a járművek átalakí-

tását és a szükséges eszközök be-

szerzését követően lép majd életbe 

az új tárolási koncepció, a megszo-

kott, kimagasló biztonság szavatolá-

sával. Mivel az adott területen az 

eredeti elképzelésekhez képest lé-

nyegesen több hulladék végleges 

elhelyezése vált lehetővé, jelentős 

költségcsökkentést érünk el – zárta 

gondolatait a megbízott üzemeltetési 

igazgató.  

Mindeközben a sajtó munkatársai 

megtekinthették, ahogy a speciális 

targonca – már 250 méterrel a fel-

szín alatt – a végleges helyére illesz-

ti az utolsó, robosztus, közel 16 ton-

nás vasbetonkonténert. Ezzel az I-

K1 jelű kamra megtelt, 537 

monolitblokkban, 4833 hordónak 

nyújt biztonságos, végleges pihenő-

helyet, miközben néhány méterrel 

arrébb – az építési területen – az I-

K2 jelű kamra lassan készen áll, az 

új, kompakt hulladékcsomagok fo-

gadására.  

Végleges helyén az utolsó vasbeton konténer 

Még a felszíni épületben az utolsó konténer 
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Szervezete fennállásának 25 éves 

jubileuma alkalmából rendezett 

konferenciát a Társadalmi Ellenőr-

ző, Információs és Településfejlesz-

tési Társulás (TEIT) június 3-án. A 

jeles eseményen Kovács Győző, a 

Nyugat-Mecseki társulás elnöke is 

részt vett. 

"Fontos, hogy a különböző tár-

sulások, amelyeket az RHK Kft. 

létesítményeit övező települések 

alkotnak, ápolják egymással a 

kapcsolatokat, hiszen olyan tapaszt-

alatokat tudunk így megosztani 

egymással, amelyekből építkezni 

lehet a jövőben" - emelte ki Kovács 

Győző a rendezvény kapcsán. Hoz-

zátette azt is, hogy a sokszínű té-

mák, melyeket a konferencia folya-

mán a neves előadók boncolgattak, 

szintén fontos tanulságokkal szol-

gáltak, melyeket az NYMTIT is 

hasznosítani tud majd a jövőben. 

A kalocsai programon valóban szé-

les skálán mozogtak az előadók. 

Elsőként Süli János, a Paksi Atom-

erőmű két új blokkjának tervezésé-

ért, kivitelezéséért és üzembe helye-

zéséért felelős tárca nélküli minisz-

ter és Mittler István az MVM Paks 

II. Zrt. kommunikációs igazgatója 

közösen számolt be a Paks II. pro-

jekt aktuális kérdéseiről. A TEIT és 

az atomerőmű kapcsolatrendszeré-

nek fejlesztéséről, Dr. Kovács Antal 

kommunikációs igazgató tartott elő-

adást a továbbiakban. Az RHK Kft. 

képviseletében Honti Gabriella, 

kommunikációs osztályvezető mu-

tatta be szakterületének sajátossága-

it, a múlt tapasztalatain keresztül. 

Sok további előadó mellet, termé-

szetesen Kovács Győző is szót ka-

pott, aki a Nyugat-Mecseki Társa-

dalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulás működésének tapasztalatait 

osztotta meg a hallgatósággal.  

„Akik ma idelátogattak, elsősorban 

a kommunikáció, kapcsolattartás, 

tájékoztatás tapasztalatairól, gyakor-

lati megvalósításáról kaphattak 

hasznos információkat. Fontos, 

hogy a társulások megjelenjenek az 

ehhez hasonló fórumokon, hiszen 

jól működő példákból meríthetnek 

ötleteket a jövőbeni tervekhez, vagy 

éppen megerősítést kapnak abban, 

hogy jó úton haladnak a céljuk felé, 

amely a minél hatékonyabb, hiteles 

tájékoztatás a lakosság irányába” – 

értékelte Honti Gabriella a konfe-

renciát.  

NYMTIT a TEIT konferencián  

Süli János, tárca nélküli miniszter, Paks polgármestere 

Mittler István az MVM Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója  

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke 
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Újra a mélyben  
A Bakonya és Boda térségében ba-

rangolók, de a 6-os úton közlekedők 

is újra fúrótoronnyal találkozhatnak 

a Nyugat-Mecsekben, hiszen a Radi-

oaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a 

2014. évben megkezdett kutatási 

tevékenységét fúrás létesítésével 

folytatja tovább. Ennek kapcsán sze-

retnénk összegezni, hogy milyen 

feladatokat végezek el az elmúlt év-

tizedekben és mi a célja a jelenlegi 

vizsgálatoknak.   

Széleskörű a nemzetközi egyetértés 

abban, hogy a kiégett fűtőelemeket 

és a nagy aktivitású radioaktív hulla-

dékot egy megfelelő adottságokkal 

rendelkező kőzetben kialakított, 

mélységi-geológiai tárolóban lehet 

véglegesen és biztonságosan elhe-

lyezni. Egy ilyen helyszín alkalmas-

ságának igazolása több évtizednyi 

kutatómunkával jár. Ezt támasztja 

alá a finn példa is, ahol a világon 

elsőként kezdték meg egy ilyen típu-

sú tároló építési munkálatait 2016 

decemberében. Nekik 33 évre volt 

szükségük, hogy minden körülményt 

alkalmasnak találjanak a mélységi-

geológiai tárolásra, de az üzembe 

helyezés a tervek szerint, majd csak 

2023-ban kezdődik meg.  

Jóllehet Magyarországon is indult 

kutatás egy a mecseki uránbányából 

nyitott vágatban már a kilencvenes 

évek elején, azonban a bányászati 

tevékenységek megszűnésével 1998 

óta a további felszín alatti vizsgála-

tok lehetősége is lezárult. Az addigi 

adatok, ismeretek nem mutattak 

olyan kizáró okot, amely megkérdő-

jelezné a vizsgált Bodai Agyagkő 

Formáció (BAF) alkalmasságát egy 

nagy aktivitású hulladékok számára 

létesítendő tároló befogadására. A 

pár évvel később, már az RHK Kft. 

gondozásában elvégzett, az egész 

országra kiterjedő pásztázó kutatás 

is ezt a földtani képződményt találta 

a legígéretesebb befogadó kőzetnek.  

Következő lépésként az RHK Kft.  

több fázisú, felszíni majd felszín 

alatti földtani kutatást irányzott elő a 

hulladék elhelyezésére alkalmas kő-

zettest megismerésére a Nyugat-

Mecsekben.  

A kutatáshoz szükséges megfigyelő-

rendszerek kiépítése a 2000-es évek 

elején kezdődött meg. Ezek a mai 

napig működnek és folyamatos mo-

nitorozást tesznek lehetővé. Ugya-

nakkor fúrásos kutatás, a BAF kuta-

tás I. felszíni fázisának 1. szakasza, 

csak 2004-ben folyt. Ezt követően 

az RHK Kft. 2012-ben a földtani 

kutatás 2. szakaszának projektjét 

készítette elő, mely a 2014 és 2018 

között esedékes feladatokat jelölte 

ki: a cél a BAF általános helyszín-

minősítése, a biztonsági értékelés 

számára szükséges földtani adatok 

és információk megszerzése, a bi-

zonytalanságok csökkentése volt. A 

Nyugat-Mecsekben újraindult föld-

tani kutatások során két mélyfúrás 

létesült, 474 és 913 méter mélység-

gel. A terepi munkák része volt még 

földtani-, vízföldtani és geomorfoló-

giai térképezés (terepi észlelések, 

vízhozammérési kampány, vízmin-

tavételek, laboratóriumi vízvizsgála-

tok) valamint a kutatási megfigyelő-

rendszer üzemeltetése. 2015 őszétől 

2016 tavaszáig a Cserdi szőlőhegy 

völgyében létesült egy 700 méter 

hosszú, átlagosan 3,5 méter széles, 2

-6 méter mély kutatóárok abból a 

célból, hogy a „fiatal” (pár ezer 

éves) tektonikai mozgásokról infor-

mációt adjon.  

A mindeddig összegyűjtött adatok-

ból a szakemberek továbbra is arra a 

megállapításra jutottak, hogy a Bo-

dai Agyagkő egy igen jó vízzáró 

képességű kőzet, mely az elmúlt 

évezredekben kellő stabilitást muta-

tott.  

Ez év március végén, Bakonya tér-

ségében újabb kutatófúrást indítot-

tak, a korábbi 474 méter mélységű 

fúrás maximum 1300 méteres mély-

ségű párját. Az előkészítő munkák 

után kialakították és palástcementez-

ték a 15 m-es acél iránycsövet. Ezu-

tán a következő lépés a fúrólyuk 

lemélyítése 460 m-ig, 30 cm átmérő-

jű görgős fúróval. Ebből a mélység-

ből indul a magfúrás. (Szerk.: június 

14-én 609 méteres mélységben tart a 

fúrás). 

A kutatás végső célja, hogy minden 

lehetséges körülményt figyelembe 

véve megítélhessük, hogy a Bodai 

Agyagkő Formáció alkalmas kép-

ződmény-e egy – a nagy aktivitású 

radioaktív hulladék és a kiégett fűtő-

elemeknek szánt – tároló befogadá-

sára. Pozitív eredmény esetén a ter-

vek szerint a 2030-as években léte-

sülhet egy föld alatti kutatóbázis a 

további vizsgálatok elvégzésére. Ha 

ezen vizsgálatok is egy a BAF-ban 

létesítendő tároló biztonságát tá-

masztják alá, valamint megfelelő a 

társadalmi elfogadottság is, akkor a 

tervek szerint várhatóan a 2060-as 

évek középére készülhet el a tároló 

és  helyezhetik el véglegesen az első 

hulladékcsomagokat. 
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Tájékoztatás - Tájékozódás  
„Ahhoz, hogy hitelesen tájékoztassunk, elengedhetet-

len, hogy megfelelően tájékozottak legyünk. Ennek 

szellemében kell alakítani Társaságunk és a Társulás 

együttműködését” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta 

meg dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazga-

tója, a 2017. év első negyedéves polgármesteri tájékoz-

tatóját.  

A folytatásban az RHK Kft. telephelyeinek üzemeltetési 

és beruházási eredményeiről számolt be a megjelent pol-

gármestereknek, majd Tungli Gyula, az RHK Kft. mun-

katársa tájékoztatta az egybegyűlteket a nyugat-mecseki 

munkálatokról, tervekről. A fórumon a Társulás tagjai is 

feltehették az RHK Kft. felé kérdéseiket, megvitatták a 

felmerülő jövőbeli feladatokat.  

Az év első felében, az ügyvezető igazgató szavaival azo-

nosulva, több helyszínen is látogatást tettek a Társulás 

képviselői, hogy első kézből szerzett információkat adja-

nak tovább településeik lakóinak. Így meglátogatták a 

Bakonya és Boda térségében folytatódó fúrás helyszínét, 

ahová az RHK Kft. munkatársai is elkísérték őket. A 

jelentős érdeklődésre, felmerülő kérdésekre a szakembe-

rek kimerítő válaszokat adtak, a helyszínen folyó mun-

kát, szakértelmet testközelből élhették át. A polgármes-

terek egyöntetűen kijelentették, hogy az ehhez hasonló 

terep- és telepbejárások megkönnyítik a kommunikációt 

a lakosság felé, hiszen saját tapasztalataik alapján egy-

szerűbb továbbítani az információt, mintha 

„szakkönyvek tananyagát” kellene lefordítani laikus em-

berek számára.  

Ebben a szellemben látogatták meg Cserdi-szőlőhegy 

völgyét is a Társulás képviselői, ahol még 2015-ben 

kezdte meg egy kutatóárok létesítését az RHK Kft. Ter-

mészetesen nemcsak az árok kialakítása és az adatok 

kiértékelése tartozik a Társaság feladatai közé, hanem a 

terület rekultivációja is. Ezt a munkát tekintették meg a 

jelenlévők. Elégedetten állapíthatták meg a terepbejárás 

után, hogy a korábbi kutatómunka semmi nyomott nem 

hagyott maga után, mára már fák és cserjék borítják a 

területet.  

Mintegy összegzendő a mozgalmas időszakot, társulási 

egyeztetést tartott Hetvehelyen a Nyugat-Mecseki Társa-

dalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési 

Önkormányzati Társulás. A találkozón értékelték az ed-

dig elvégzett munkát, kijelölték a jövőbeli feladatokat. 

Véglegesítették azokat a kommunikációs formákat, ame-

lyek felhasználásával még hitelesebb tájékoztatást tud 

nyújtani a Társulás a térség lakosságának.  

Az NYMTIT polgármesterei az RHK Kft. munkatársaival a fúrásnál A Társulás polgármesterei a rekultivált kutatóároknál, Cserdi határában 

Társulási egyeztetés Hetvehelyen 

A fúrás 
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Diákseregtől volt hangos Hetvehely 

május 16-án, ahol a tornacsarnok 

adott helyet a XIII. Niels Bohr fizika

-kémia versenynek. 

A hagyományos vetélkedő a Nyugat

-Mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési 

Önkormányzati Társulás, a pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium és a Ra-

dioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 

közös összefogásának eredménye.  

Az NYMTIT tagtelepüléseinek 4 fős 

csapatai hagyományosan a fizika-

kémia feladatlapok kitöltésével 

kezdték a napot. A 7-8. osztályos 

diákoknak egy órájuk volt megolda-

ni a feladatsorokat, amelyekben el-

méleti és számolási feladványokkal 

egyaránt találkoztak.  

A folytatásban már a radioaktív hul-

ladéké, a kiégett fűtőelemeké és a 

nyugat-mecseki kutatási területé volt 

a főszerep. Egy képzeletbeli tanítási 

napra invitálták az RHK Kft. mun-

katársai a versenyzőket.  Biológia, 

technika, idegen nyelv, földrajz és 

történelem tudásukról is számot ad-

tak a gyerekek, természetesen úgy, 

hogy az kapcsolódjon a Társaság 

tevékenységéhez.  

„A radioaktívhulladék-kezelés több 

generációt érintő feladat, ezért min-

den lehetőséget megragadunk, hogy 

ne csak a felnőttek, hanem a gyere-

kek is ismereteket gyűjtsenek a té-

mában. A Niels Bohr verseny pont 

megfelelő alkalom a tájékoztatásra, 

ezért is támogatjuk a rendezvényt 

már tizenhárom éve” – mondta el a 

fizika-kémia vetélkedő kapcsán 

Honti Gabriella, az RHK Kft. Kom-

munikációs Osztályának vezetője.  

Zárásként a Leőwey Klára Gimnázi-

um diákjai tartottak bemutatót a csa-

patoknak látványos kísérletekből. 

Niels Bohr tizenharmadszor  

A feladatsorok egyéni megoldásával kezdődött, majd a játékosabb, csapatmunkával folytatódott a vetélkedő 

A szakmai vetélkedőt a Leőwey Klára gimnázium tanulóinak a bemutatója követte: A magdeburgi féltekéket nem lehet szétválasztani 

A megnyitó A résztvevő csapatok 
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Nem csak a polgármesterek és az RHK Kft. kollégái 

szolgálnak friss információkkal a nyugat-mecseki kuta-

tási területen élők számára, hiszen a települések képvise-

lőiből alakult Ellenőrző Bizottság is rendszeresen láto-

gatja a kutatási területet. Így biztosítva van a civil kont-

roll az NYMTIT részéről és egy újabb fórumon keresz-

tül tájékozódhatnak az itt lakók az elvégzett feladatokról 

és szükséges fejlesztésekről. 

A bizottság tevékenysége még sokrétűbb, mióta egy, a 

háttérsugárzás mérésére alkalmas műszert vehettek át a 

Paksi Atomerőmű jóvoltából. Az eszközzel azóta a Tár-

sulás polgármesterei is megismerkedtek, több helyen 

méréseket is végeztek. 

A lakosság közel húsz éve rendszeres tájékoztatást kap a 

történésekről, a kutatásokról, mind a társulás honlapján, 

újságján, videó-hírlevelén, eseményein keresztül, mind 

pedig közvetlenül a szakemberektől. Fontos a nyílt és 

őszinte kommunikáció és ehhez az is hozzá tartozik, 

hogy a helyszínen tájékozódhatunk a munkálatokról, és 

első kézből kapunk információt számos aktuális kérdés-

ről – foglalta össze tapasztalataikat az Ellenőrző Bizott-

ság elnöke, Papp Gizella. 

A lakosság is tájékoztat 
Társadalmi ellenőrzés a Nyugat – Mecsekben 

Az I. helyezett hetvehelyi csapat Wágner Antallal, Hetvehely polgármesterével 

Kelenfiné Barics Rita az Ellenőrző Bizottság tagja háttérsugárzást mér az 

NYMTIT elnökével, Kovács Győzővel Hetvehelyen 

Megismerkedhettek így többek kö-

zött a magdeburgi féltekével, Arkhi-

médésszel, keljfeljancsival, a forgó-

mozgással, a súrlódási erővel és sok 

más érdekességgel. Természetesen a 

megszerzett tudásról itt is számot 

adtak a jelenlevők, egy TOTÓ formá-

jában.  

Az összesítés után senki nem távozott 

üres kézzel Hetvehelyről, minden 

csapat ajándékcsomaggal lett gazda-

gabb. 

A dobogó legfelső fokára Hetvehely 

állhatott fel, második Boda, harmadik 

pedig Cserkút négyese lett.  

„Akik elsőként ültek itt a helyeteken, 

mára már felelősségteljes felnőtteké 

váltak. Remélem az itt megszerzett 

tudás hozzájárul ahhoz, hogy hason-

lóan hozzájuk, ti is hasznos tagjai 

legyetek a társadalomnak” – zárta le 

szavaival a jeles napot Kovács Győ-

ző, az NYMTIT elnöke. 
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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  

Rajz és plakátkészítő-pályázat az RHK Kft. és az NYMTIT összefogásában 

A radioaktívhulladék-kezelés generációkon átívelő feladat, 

ezért nem csak a felnőttek tájékoztatása fontos, a fiatal generá-

ciónak is minél több információt kell eljuttatnunk, hiszen egy-

szer ők is felnőnek és fontos kérdésekről kell dönteniük a jö-

vőben – hangsúlyozta Honti Gabriella, az RHK Kft. kommu-

nikációs osztályvezetője. Természetesen a szakmai, mérnöki 

adatok kevésbé feldolgozhatóak a gyermekek számára, így az 

ő nyelvükre lefordítva kell átadnunk mindazt a tudást, amelyet 

felhalmoztunk az évek alatt. A környezetvédelem témaköre, 

melyben alkotniuk kell a gyerekeknek, olyan gondolatébresztő 

üzeneteket hordoz, melyek igazodnak az RHK Kft. értékrend-

jéhez, így a gyerekek is azonosulni tudnak Társaságunk fela-

dataival – zárta gondolatait az osztályvezető. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a pályaművek leadási 

határideje augusztus 31-re módosult. Várják a polgármesteri 

hivatalokban a további mestermunkákat.  

Fejlesztések a falvakban  
A Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból kapott támogatás felhaszná-

lásával jelentős beruházások befeje-

ződnek a településeken. Kővágósző-

lősön az elkövetkező időszakban 

befejeződnek az 56-osok Tere mun-

kálatai, elkészült a mészkő támfal és 

a kerítés, a sétány világítása, a tér 

díszburkolatot kapott, padok kerül-

tek kihelyezésre a gesztenyefák alá.  

Kővágótöttösön a pénzügyi alap 

támogatásának felhasználásával be-

fejeződött az orvosi rendelő burko-

latának és a vizesblokkok cseréje, az 

önkormányzati folyosó, lépcső, jár-

da burkolása.  A sportpálya felé a 

földút javítása, kőalappal, tömörítés-

sel makadám készítése egyszeri ita-

tással, martaszfalttal való burkolása 

300 m2-en. 

A Képviselő-testület döntése értel-

mében, a Központi Nukleáris Pénz-

ügyi Alapból kapott támogatás fel-

használásával új urnafal került kiala-

kításra – a meglévő hátoldalához 

kapcsolódóan – a bodai temetőben. 

Húsz darab fülke található a falon. 


