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A vírus igazítja most a társulás munkáját

Később döntenek az idei szakmai út, a brüsszeli GMF-konferencia sorsáról is

Előre nem látható folyamatot, lassulást hozott a
koronavírus terjedése kapcsán hirdetett vészhelyzet és a terjedés mérséklését célzó számos
korlátozás a NYMTIT életében is.
- Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag sok, a társulás több mint egy évtizedes működése során megszokott tevékenység áll.. A megszokott rendezvényeink közül el kellett halasztanunk a Niels Bohr
fizika-kémia vetélkedőt, és még számos diákokhoz,
illetve felnőttekhez szóló közösségi vagy hagyományőrző eseményt. Reményeink szerint azonban
nem végleg, ugyanis a vészhelyzet elmúlását követően lehet még lehetőségünk bepótlásukra – mondta
Kovács Győző, a társulás elnöke.
Mint a települési közösség vezetője tájékoztatott, a
legfontosabb kérdésekben telefonon tartják a kapcsolatot a polgármesterekkel, a társulási küldöttekkel, és amennyiben elhúzódna a jelenlegi állapot,
felmerült annak is az ötlete, hogy megteremtik a
lehetőségét, hogy videokonferenciák segítségével
létesítsenek fórumot az online kapcsolattartásra.

Ebben, illetve a legfontosabb operatív ügyekben
egyeztetnek az RHK Kft. illetékeseivel.
Egyelőre nincs döntés a társulás tagjainak idei tanulmányútjáról sem. Annál is inkább, hiszen a kiszemelt brüsszeli GMF-konferencia októberben
lesz, addig még sokat változhat a vírushelyzet nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.
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Nemcsak a maszkra bízzuk a védelmet
A Nyugat-Mecsek falvaiban segítő kezet kapnak a rászoruló idősek, családok

mint
ezer
családnak
biztosítottunk
élelmiszersegélyt.
A
továbbiakban szeretnénk ezt
még kibővíteni. Jó hír, hogy
munkálataink nem álltak
meg, ugyanakkor az európai
járványhelyzet
miatt
várhatóan késnek feldolgozóüzemünk berendezései.

Kivétel nélkül példás együttműködésben, tudatos és hatékony védekezésben, segítő
szolgálatban telnek az NYMTIT tagtelepülések
lakóinak mindennapjai a vírushelyzetben.
Kovács
Győző
(Boda):
– Örömmel számolhatok be
róla, hogy nyugalomban zajlik
az élet a faluban. A vírus nem
ütötte fel a fejét nálunk,
ugyanakkor
a
kórokozó
nemzetközi és hazai hírei
példás összefogást generáltak
településünkön . Ez nemcsak a
szájmaszkok helyi varrásában,
osztásában mutatkozott meg,
hanem a családsegítő szolgálat tettrekészségében is.
A rászorulóknak segítünk az élelmiszer, a
gyógyszerek beszerzésében, hazajuttatásában, a
fiataljainknak a távoktatás zökkenőmentességében.
Megnyugtató, hogy fejlesztéseink nem akadtak
meg. Jelenleg 8 embernek tudunk munkát,
megélhetést biztosítani közmunka keretében, és
remény van rá, hogy további három fővel bővülhet
a csapatunk a közeljövőben.

Homann János (Bükkösd):
– Tapasztalataim szerint a
vidéki
emberek
toleranciaszintjét kevésbé teszi
próbára a jelenlegi helyzet,
településünk minden lakója
megértéssel
és
önfegyelemmel
viszonyul
a
kihíváshoz. Időseinket azzal
segítjük
az
otthonmaradásban, hogy megszerveztük
számukra
az
élelmiszerek
és
gyógyszer
beszerzését,
házhozszállítását. Mintegy 600 maszkot osztottunk
ki
a
védekezést
segítve
a
40
év
fölötti lakosaink számára. Közben a faluban sem
állt meg az élet: folyamatosan dolgozunk
közterületeink karbantartásán, zajlik az országos
közútfejlesztési program is, az önkormányzat pedig
újabb pályázatok
előkészítésével
igyekszik
megteremteni a későbbi fejlesztések feltételeit.

Benes
László
(Ibafa):
– A vírusvédelem keretében
minden felnőtt lakos számára
mosható maszkot szereztünk
be és osztottunk szét a
településen.
Tapasztalataim
szerint az emberek nálunk jól
viselik
a
veszélyhelyzettel kapcsolatos
korlátozásokat,
a
kertes
házakban természetesen ez
könnyebb. A testület döntése
alapján
a
vírushelyzetben
több
segélyt
osztottunk ki, és a lakossági tűzifa programot is
támogattuk.
Közmunka
programunkat
a
mezőgazdasági területen, illetőleg a közterületek
karbantartásában folytatjuk, támogatjuk fiataljaink
otthoni tanulását is.

Horváth Rudolf (Helesfa):
– Nagyon nagy könnyebbség
számunkra
a
jelenlegi
helyzetben, hogy időseink
együttműködőek,
nagyban
elősegítik az őket támogató
munkánkat a falu teljes
lakosságának
védelmét.
Ennek
köszönhetően
rugalmasan és hatékonyan
működik a faluban az ebéd,
az élelmiszerek és a gyógyszerek házhozszállítása.
Mi is osztottunk maszkokat, a fiatalabbakat pedig a
távoktatás támogatásával segítjük. Sajnos idén
eddig csak fele annyi közmunkást tudunk
foglalkoztatni, mint tavaly, a három ember a
közterületek karbantartásában, a buszmegálló
felújításában veszi ki a részét aktuálisan.

Bogdán László (Cserdi): – Településünkön 77 idős
ember él, naponta akár többször is hívom őket,
hogy rendben menjenek a dolgaik a jelenlegi
helyzetben is. Cserdi kiemelten kivette a részét a
vészhelyzet idején a segítségben, hiszen mintegy 15
tonna krumpli, hagyma, répa, stb. formájában több
2
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Hegedűs Zsolt (Cserkút):
– A legfontosabb, hogy nincs
fertőzött ember a falunkban.
A védekezés alapja, hogy
rendkívül
fegyelmezettek
településünk
lakói,
korosztálytól
függetlenül.
Annak ellenére, hogy nagyon
érzékenyen
érintettek
bennünket
a
központi
elvonások,
csökkentett ütemben, de minden halad a faluban. A
finanszírozásban nagy segítség most számunkra az
NYMTIT forrás. A jelen helyzetben nemcsak az
időseket, hanem a többgyerekeseket is segítjük,
ebben a munkában a polgárőrség és önkéntesek is
támogatják az önkormányzatot.

2020.

Közösségi tereink zárva, az
idősek
boldogulását
rendszeres
látogatással,
házhozszállítással
segítjük.
Jól jött lakóinknak, hogy
húsvétkor minden polgár
5000 forintos támogatást
kapott, a hátrányos helyzetű,
illetve 75 év felettiek pedig
extra csomagot is. A Magyar
Falu
program
keretében
útfelújításra készülünk, és
mivel a temető felújítására nem nyertünk forrást,
azt önerőből és az NYMTIT támogatásból
igyekszünk megoldani.
Wágner Antal (Hetvehely):
–
A
fiatalabb
korosztályból sokan érkeztek vissza
a
faluba
külföldi
vendégmunkából, de tünetmentesen és fegyelmezetten
töltötték le a kéthetes
karantént.
Időseink
ellátásában – ennek bázisát
szociális intézményünk adja –
remekül funkcionálnak a
tavaly
elnyert
pályázati
fejlesztéseink. Idén további épületfejlesztésekre, a
játszótér felújítására pályázunk. A vírushelyzet
egyébként
jó
próbája
volt
faluközösségünk
együttműködésének,
és
elégedetten mondhatom, hogy mindenki jól
vizsgázott.

Sándor
Tibor
(Kővágószőlős):
– Talán egyedüliként a
faluközösségben
településünkön volt igazolt
fertőzött beteg, de örömmel
számolhatok be róla, hogy
felgyógyult, és betegség nem
terjedt tovább. Így béke,
nyugalom
jellemzi
lakóközösségünket.
Az
óvintézkedések betartásának elősegítése mellett
energiáinkat
aktuális
munkáinkra,
illetve
pályázataink előkészítésére összpontosítjuk. Utóbbi
keretében a bölcsőde felújítására, az orvosi rendelő
bővítésére készülünk.
Szabó Tibor (Dinnyeberki):
– A korosztályokról szólva
idősek és fiatalok egyaránt jól
viselik a helyzetet. Előbbiek a
házhozszállítás
áldásait
élvezhetik, míg utóbbiak
számára a távoktatás nyújt
nagyobb
szabadságot.
Miközben az önkormányzat és
segítői az ellátás, a védekezés
zavartalanságán
dolgoznak,
zajlik
pályázataink
előkészítése is. Közmunkában három embert
foglalkoztatunk, ők közterületeinket tartják karban,
játszóterünk felújításán fáradoznak.

Janz
Anikó
(Bakonya):
– Türelmes és hatékony,
összefogó együttműködés. Így
jellemezhetném
néhány
szóban az elmúlt heteinket.
Maszkokkal, fertőtlenítővel,
tartós élelmiszercsomagokkal
segítettük családjaink életét,
ebbe a körbe tartozott a
húsvétkor
adományozott
sonka és tojás is. Nagyon
örülök, hogy a jelek szerint a
vírushelyzet
nem
törte
meg
a
bakonyaiak életkedvét, ez nemcsak a közös
munkáink – a buszmegállónkat például önerőből
újítjuk fel – folytatásában mutatkozik meg, hanem
abban is, hogy szép eredményeket értünk el a falu
virágosításában is. Remélem, hogy a lendület nem
csökken, újabb fejlesztésekre készülve nyújtjuk be
legújabb pályázatainkat.

Vizslár Irén (Kővágótöttös): – Közmunkásaink a
közterületek karbantartása mellett kiveszik a
részüket
a
buszmegálló,
a
játszótér
fertőtlenítésében is. A védekezést segítendő
szájmaszkokat,
fertőtlenítőszert
vásároltunk.
3
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Állami kitüntetés és díj az RHK Kft.nél
2020.
március
15-én
a
köztársasági elnök a Magyar
Érdemrend
lovagkeresztjével
tüntette ki a Radioaktív
Hulladékokat
Kezelő
Kft.
ügyvezető
igazgatóját,
dr.
Kereki Ferencet; míg az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium Tokaji Sándor
beruházási főmérnököt részesítette Prometheusdíjban.

vételével.
4. A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban,
Püspökszilágy és Kisnémedi határán, az intézményi
kis és közepes aktivitású hulladékoknak fenntartott
létesítményben, elkészült a biztonságnövelő
program megvalósításához szükséges üzemcsarnok,
a sugárzásárnyékolást biztosító konténmenttel
együtt.
5. Végezetül fontos lépések történtek az utóbbi tíz
évben, az újra indult nyugat-mecseki kutatásokban
is, amelyek a paksi atomerőmű kiégett

Március 15-én a köztársasági elnök a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki az RHK
Kft. ügyvezető igazgatóját, dr. Kereki Ferencet. Az
elismeréssel a kiégett üzemanyagok és radioaktív
hulladék kezelésével kapcsolatos nemzeti program
megvalósítása érdekében végzett tevékenységét
díjazták. Dr. Kereki Ferenc több mint tíz éve áll az
RHK Kft. élén. Nemrégiben egy interjúban azt
nyilatkozta, legnagyobb sikerének, amit ez idő alatt
elért, azt tartja, hogy a cég nemzetközileg elismert
nagyvállalattá nőtte ki magát, amelyik magas
színvonalon
képes
ellátni
feladatait.
– Valójában ezzel a kitüntetéssel azt a
felelősségteljesen
végzett
közös
szakmai
tevékenységet ismerték el, ami nálunk folyik.
Köszönöm
minden
volt
és
jelenlegi
munkatársamnak kitartó és alázatos munkáját,
nélkülük nem tudtunk volna idáig eljutni– fűzte
hozzá a gratulációra válaszul. Idézzük fel, a
teljesség igénye nélkül, mi minden történt
Társaságnál ez alatt a tíz év alatt:

fűtőelemeinek
elhelyezését célozzák.

végleges

Szintén 2020. március 15-én az
Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium Prometheus-díjban
részesítette
az
RHK
Kft.
beruházási főmérnökét, Tokaji
Sándort, a generációkon átívelő
radioaktívhulladék-kezelés
magyarországi sikereinek és biztonságos, hatékony
megvalósításának erősbítése érdekében tett
erőfeszítéseiért. Az elismerés évente legfeljebb tíz
személynek adományozható a villamosenergia-, a
gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a
hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése,
valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló
tevékenység, továbbá életmű elismeréséért. A
magas rangú kitüntetést a cég munkatársai közül
elsőként Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató
tudhatja magáénak, 2016. óta, 2017-ben pedig a
Rendészeti Önálló Osztály vezetője, Kaszás Sándor
vehette át az elismerést. Miként az előző két
díjazott, Tokaji Sándor is az RHK Kft. javaslatára
kapta a díjat.
– Ezzel is szerettük volna elismerni
nagyfokú elhivatottságát, és azt a színvonalas

1. A költséghatékonyság, a megtakarításokat
eredményező
innováció
az
RHK
Kft.
tevékenységének meghatározó eleme lett, a
maximális biztonság megtartása mellett.
2. Irányításával befejeződött Bátaapátiban a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló első föld alatti
kamrája, a paksi atomerőmű kis és közepes
aktivitású hulladékainak végleges elhelyezésére,
majd elkészült az üzemeltetési engedélyre váró
második is. Ez utóbbi már az új típusú hulladékelhelyezési koncepció alapján, ami lényegesen
gazdaságosabb működést tesz lehetővé.
3. A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
immár a 25-28. kamrákat tartalmazó új tároló
modul építése zajlik, ugyancsak a gazdaságosabb
üzemelést biztosító fejlesztések figyelembe4
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szakmai tevékenységet, amit 2011. január 1-jei
kinevezése óta folytat a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának (KKÁT) bővítése érdekében – emelte
ki dr. Kereki Ferenc. Ebben az időszakban többek
között a KKÁT bővítésével kapcsolatos talajcsere
munkákért, a 21-24. kamrák létesítéséért, valamint
a fizikai védelmi rendszer átalakításának
technológiai és építési munkáiért felelt.

2020.

Kisebb tűz ütött ki a Paksi Atomerőmű
4-es blokkjánál, azonnal eloltották
2020. április 2-án 10 óra után nem sokkal a Paksi
Atomerőmű 4-es blokkjának turbinagépházában
található
gáztalanító
táptartály
alatti
kapcsolószekrény égett, amelyet a dolgozók porral
oltóval eloltottak. A tűz a blokk üzemét nem érintő
kismértékű tűz volt, így az erőmű működését nem
befolyásolta, a nukleáris biztonság szempontjából
fontos rendszereket nem érintette.
Az OAH folyamatosan figyelemmel kíséri a
blokkok állapotát, illetve a tűzesetet kivizsgálja az
engedélyes eseményértékelése alapján.
Forrás: Paksi Atomerőmű

Akik a bizalmat ellenőrzésekkel építik

Általánosan elfogadott nézet, hogy a radioaktív
hulladékok kezelésével, tárolásával kapcsolatos
szakmai munka csak nagyfokú társadalmi
elfogadottság
mellett
végezhető
igazán
eredményesen. Ennek biztosítására az e feladatot
hazánkban ellátó RHK Kft. megalakulásától kezdve
szorosan együttműködik a telephelyei, illetve a
nyugat-mecseki kutatás környezetében alakult
ellenőrzési és információs célú önkormányzati
társulásokkal. A négy társulás tájékoztató és
ellenőrző tevékenységében, a társadalmi bizalom
elősegítésében fontos szerepe van a lakossági
ellenőrző csoportoknak. Munkájukról, terveikről a
csoportok vezetőit kérdeztük.

ellenőrzéseket, de vannak közös szakmai
programok is. Legutoljára a Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolót (RHFT) tekintettük meg,
mely Püspökszilágy és Kisnémedi települések
határában található. Most több tevékenységünk is
szünetel a koronavírus járvány miatt. Április 3-án
lett volna a sugárvédelmi-sugáregészségügyi
továbbképzésünk és az új tag felkészítése, de a
járvány-helyzet miatt el kellett halasztani. Igaz,
most a beszállítások is szünetelnek, de mire
megindulnak, az új ellenőrnek is készen kell állnia.
Remélhetőleg a második féléves terveinket már
meg tudjuk valósítani. Elsőként a paksi
atomerőműbe megyünk majd, hogy megnézzük az
ott készülő kompakt hulladékcsomagokat és azok
technológiai elkészítését – a kettes föld alatti
tárolókamrától kezdve új hulladékelhelyezési
mechanizmust vezetnek be a szakemberek az
atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak
végleges
elhelyezésére,
mely
részleteit
tanulmányoznunk kell.
Az első tárolókamrát
megtöltő betonkonténereket jól ismeri a csoport,
hiszen sokat mértünk is ezek közül. Tervben van
még idén egy szlovákiai tanulmányút, a Mohi
Atomerőmű melletti felszíni kis és közepes
aktivitású radioaktívhulladék-tárolóba. Persze a
szokásos évzáró találkozónkat is szeretnénk majd
megtartani.

Bagdy Lászó, a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) térségében
tevékenykedő
Társadalmi
Ellenőrző Tájékoztató Társulás
(TETT) Lakossági Ellenőrző
Csoportjának tavaly ősszel
megbízott vezetője:
– Mivel elődöm lemondott, az
önkormányzati
választások
után újjáalakult társulás új elnöke engem kért fel,
hogy átmeneti időre vállaljam el a csoport
irányítását. Mivel évek óta a szakmai segítőjük
vagyok, ez nem okozott gondot, hiszen a tizennyolc
lakossági ellenőr között egy új tag van, akit szintén
évek óta jól ismerek. Ez egy nagyon jól
összeszokott csapat, szívesen dolgozom velük.
Évente két hivatalos találkozónk szokott lenni, és
általában 6-7 alkalommal végzünk telephelyi

Bagdy László a paksi atomerőbűben dolgozott
1986-tól, ahol 1993-tól nyugdíjazásáig a
radioaktív-hulladék kezelési osztály vezetője
volt. Később az RHK Kft. tájékoztatási
főmunkatársaként folyamatosan részt vett az
5
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vezetője, majd 2013. április 1-től a Bicsérdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Bodai
Kirendeltség
jogi
osztályvezetője,
kirendeltségvezető.
Az
NyMTIT-ből
3
önkormányzat (Boda, Cserdi, Dinnyeberki)
hatósági feladatait látja el. Bár Pécsről jár
Bodára dolgozni, büszke rá, hogy ismerik és
bizalommal fordulnak hozzá a térség lakosai.
Igyekszik mindig és mindenkinek segíteni.

NRHT telephely-kutatásokkal és építéssel
kapcsolatos kommunikációjában is. A paksi
atomerőmű Helios-díjasa.
Papp Gizella, a Nyugat Mecseki
Társadalmi
Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(NYMTIT)
Ellenőrző
Bizottságának elnöke:

Misnyovszkiné Tóth Angéla a
püspökszilágyi
Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló
(RHFT)
környezetében
működő Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás (ITET)
ellenőreinek vezetője:

– Bár a mi térségünkben még
hosszú ideig csupán kutatási
tevékenység folyik, melynek
célja a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló
alkal-masságának szakmai igazolása, a társadalmi
kontroll és a tájékoztatás nálunk is fontos az érintett
településeken. Ezért folyamatosan figyelemmel
kísérjük a munkálatokat. Rendszeresen járunk ki a
kutatási területre, és méréseket is végzünk. A
szakemberekkel nagyon jó az együttműködés. Az
ellenőrző csoportunk négy fős, két új tag került be,
az egyik alapító tagunk nyugdíjba ment. A másik
tagunk a választások előtt lemondott családi okok
miatt. Az új tagunk felkészítése év elején
megtörtént. Februárban voltunk háttérsugárzásmérésen is, Kővágószőlős, Bakonya, továbbá
Hetvehely határában. A munkánkról nem csak
képviselőtestületi üléseken, közmeghallgatásokon
számolunk be, de nyugdíjas és ifjúsági klubokba,
általános iskolákba is elmegyünk, ha igény van rá,
nemegyszer e-mailben is van érdeklődés a kutatás
fejleményeiről. A járvány miatt most sok mindenre
nincs lehetőség, például a márciusra tervezett
személyes beszámolónk is elmaradt a tavalyi évről.
A társulási ülést, és a szokásos havi
összejöveteleinket sem tudtuk megtartani. Bízom
benne, hogy a munkatervünkben május-júniusra
betervezett sugárzásmérésekre azért sor kerülhet
már, és a kővágószőlősi Zsongorkő Baráti Körrel
közösen telephely-látogatást is tervezünk az NRHTba vagy az RHFT-be, az RHK Kft. valamelyik
telephelyére. Nagyon
várjuk a társulás
nagyrendezvényét, az őszi Tájoló Napot is, ahol az
Ellenőrző Bizottság kiveszi részét az előkészítési
munkákban, illetve a lebonyolításában. Ezen a nagy
létszámú rendezvényen is rendszeresen beszámolok
az éves elvégzett munkákról.

– A mi csoportunk tizenegy
fős, mind a tíz község delegált
egy tagot, illetve Kisnémediről
rajtam kívül van még egy ellenőr. Az
önkormányzati választást követően a társaságnak
nagyjából a fele új lett, ezért év elején részt vettünk
egy szakmai képzésen a püspökszilágyi telephelyen.
Ezt követően végig jártuk az üzemet, láttuk a
tárolócsarnokot, a forró kamrát, és az új
könnyűszerkezetes csarnok belső épületét, az
úgynevezett konténmentet is, ami az RHFT
biztonságnövelő programjához készült. Ott voltunk
a daru beüzemelésén is. Az év elején egy
beszállítást ellenőriztünk, márciusban lett volna
következő, de az erről szóló értesítő e-mail helyett
jött a vírushelyzet, és a munkánkról szóló éves
beszámoló is elmaradt. Remélem, hogy a második
félévben megtörténhetnek a beszállítások lakossági
ellenőrzései, melyeket az új tagok részvételével
tervezünk. Bízom benne, hogy lehetőség nyílik arra
is, hogy egy a forró-kamrában végzett műveletsort
is élőben láthassunk. Ezt szerintem rajtam kívül,
aki régóta vagyok ellenőr, nem sokan láttak.
Végezetül pedig szeretnénk szakmai utat szervezni
Bátaapátiba, az NRHT-ba. Mindezek azért
fontosak, mert a mi tapasztalatainkat a radioaktív
hulladékok
kezelésének,
tárolásának
biztonságosságáról különböző fórumokon elég sok
itt élővel tudjuk megosztani.
Misnyovszkiné Tóth Angéla óvoda-pedagógus, a
kisnémedi tagóvoda vezetője. A kijárási
korlátozások közepette is dolgozik, három
gyerek jár most is az intézménybe, akiknek
édesanyja ápolónő, illetve bolti eladó. Az
ellenőrző csoport vezetését öt éve vállalta el,
mivel munkájából adódóan különösen fontos
számára a biztonság.

Papp Gizella közigazgatási és közgazdasági
végzettséggel rendelkezik, több mint 20 éves
munkakapcsolatban van az NYMTIT-el. 2000től 2012-ig a Cserkúti körjegyzőség pénzügyi
6
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a tudás felfrissítését, az újaknak a sugárvédelmi
vizsga megszerzését eredményezi majd, amely
ahhoz
szükséges,
hogy
az
atomerőmű
munkaterületeire beléphessünk, vagy a KKÁT-ban
ellenőrzéseket végezhessünk. Mivel dolgoztam az
erőműben, tudom, mi az, ami egy ellenőr számára
fontos-érdekes. Ezért kezdeményeztem például a
paksi atomerőmű Karbantartó és Gyakorló
Központjának látogatását, ahol mindazt meg lehet
nézni, ami egy működő atomreaktorba beépítve
nem látható. Erre a második félévben kerül majd
sor. Ugyanígy fontos lesz, hogy méréseket
végezzünk az erőmű vízminta-vételi helyein a
Dunavíz hőmérsékletére, illetve a szellőzőrendszer
légkibocsátására vonatkozóan. De két ellenőrzést
tervezünk még idén a KKÁT-ban is. Az ellenőrző
csoport tagjai között a társadalom szinte minden
szegmenséből találunk képviselőket, így az erőmű
és a KKÁT biztonságosságát illető tapasztalatainkat
széles körben – és persze baráti beszélgetéseken is –
meg tudjuk osztani.

– Az előző önkormányzati
választások után lettem a
tizenkét fős lakossági ellenőrző
csoport
vezetője.
Most
októberben a tagoknak több
mint fele kicserélődött, és azt
kértem polgármestertársaimtól,
hogy
véleményvezéreket
delegáljanak a csapatba. Igaz,
hogy a mi térségünkben sokan
dolgoznak
a
paksi
atomerőműben, és így elég jól informáltak a
települések lakosai, de itt – az atomerőmű, a KKÁT
és a Paks II. miatti érintettég okán – a
tájékoztatásban különösen szükség van a hiteles,
széles kapcsolatrendszerrel rendelkező emberekre.
Sajnos az ellenőri feladatok ellátásához szükséges
felkészülés most a veszélyhelyzet miatt késedelmet
szenved. Amint lehetséges az új bizottsági tagokkal
együtt, szakemberek vezetésével egy napos
képzésen veszünk majd részt mind a paksi
atomerőműben, mind a KKÁT-ban. Ez a régieknek

Fülöp János huszonkét évig dolgozott a paksi
atomerőműben, az atomerőművi berendezések
sugármentesítésével foglalkozott. Büszke rá,
hogy öt évig részt vett az erőmű építésében is.
Tizenöt éve Fadd polgármestere, öt éve pedig a
lakossági ellenőrző csoport vezetője

Önzetlen segítség az NYMTIT-től
Felállításra került az NYMTIT sátra

Pécsett a műjégpályánál 2020. március 29-én került felállításra a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás sátra, segítve ezzel a pécsi
mentőszolgálat COVID-19 járvány elleni küzdelmét.
A sátrat a mentőszolgálat fertőtlenítés utáni szárításhoz fogja használni
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KIOSZTOTTÁK „AZ ÉV KÖRZETI MEGBÍZOTTJA” ELISMERÉST

rendelkezik,
helyismerete
kiváló.
Az
önkormányzatokkal, társadalmi, és gazdálkodó
szervezetekkel jó munkakapcsolatot alakított ki.
Kapcsolatrendszere hatékony, amellyel folyamatos
segítséget nyújt mind a bűnügyi, mind a
közrendvédelmi
és
közlekedésrendészeti
szakterületen dolgozó kollégáknak. A helyi
általános iskolában bűn- és baleset-megelőzési
tevékenységet
is
folytat,
iskolarendőrként
figyelemmel kíséri az intézményben felmerülő
problémákat, és azok megoldásában aktívan részt
vesz. A település nyugdíjas klubjában rendszeresen
tart bűnmegelőzési előadásokat, sokat tesz az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzése érdekében.

A tavalyi évben a bükkösdi körzeti megbízott,
Pusch Szilárd rendőr főtörzszászlós nyújtott
munkájával kiemelkedő teljesítményt.
Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti
országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át 2020.
április 29-én az ORFK Teve utcai székházában a
rendőrség napja alkalmából „Az év körzeti
megbízottja” elismerést Pusch Szilárd rendőr
főtörzszászlósnak,
aki
a
Szigetvári
Rendőrkapitányság Szentlőrinci Rendőrőrsén lát el
szolgálatot.
A főtörzszászlós 1994 óta végez körzeti megbízotti
tevékenységet, bükkösdi körzetéhez négy település
tartozik.
Körzete mindennapi
történéseiről,
eseményeiről mindig naprakész információkkal
TÁRSULÁSI LAP

Szerkeszti a szerkesztő bizottság:

Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.

Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina

Felelős kiadó: az NYMTIT

Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.
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