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Az új év új életet hozott Szõdi
Imre számára. Nyugdíjas lett
az egykori tsz-elnök, ország-
gyûlési képviselõ, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. la-
kossági kapcsolatokkal foglal-
kozó munkatársa.

Munkatársunktól

Le- és felszálló repülõgépek za-
jában nõtt fel Szõdi Imre Kun-
madarason, mégsem álmodo-
zott arról, hogy pilóta lesz. Igaz,
a repülést szereti, és nem is
ágált ellene, amikor szakmájá-
ból adódóan növényvédõs he-
likopterre ülhetett, s onnan néz-
hette meg munkájuk eredmé-
nyét. A levegõbõl ugyanis min-
denre fény derült, arra is, ha
nem sikerült egyenesre a sor,
arra is, ha nem volt eredmé-
nyes a gyomirtás. Növényter-
mesztõ, növényvédõ üzemmér-
nöki diplomáját Keszthelyen
szerezte 1973-ban, több mint
20 évet dolgozott a mezõgaz-
daságban. Pedagógus felesé-
gével – aki szintén
kunmadarasi volt –
Dunaföldváron telepedtek le.
1994-ben az Alkotmány Mgtsz
elnöki székét cserélte fel a par-
lamenti bársonyszékkel. MSZP-
s támogatással lett országgyû-
lési képviselõ. – Az átkosban –
jegyezte meg mosolyogva.
Majd az ezt firtató kérdésre
hozzátette, természetesen õ
nem ért egyet ezzel a jelzõvel.
– Ha valaki tenni szeretne a kö-
zösségért, vagy bárkiért, ahhoz
információ kell, s ezt annak ide-
jén jószerével egy helyen, még-
pedig a pártban lehetett meg-
szerezni – fogalmazott. 
Azt a négy évet, amíg ország-
gyûlési képviselõ volt, termé-
keny, alkotó idõszaknak tartja.
Jó bizottságba, éspedig a kör-
nyezetvédelmi bizottság került,
ahol sok olyan törvény szüle-
tett, ami ma is él. Ezek közé so-
rolta az atomtörvényt, valamint
a környezetvédelmi-, termé-
szetvédelmi-, illetve az erdõk-
rõl, vízgazdálkodásról szóló
törvényeket is. Nem titkolta,

hogy természetesen õ is meg-
szavazott olyan elõterjesztése-
ket, amelyeket nem ismert telje-
sen, de a pártfegyelem akkor is,
most is jellemzõ volt, s nemcsak
az MSZP-re.
A politikai karrierjéhez kapcso-
lódó eredmények közé sorolja
azt is, hogy 1997-tõl a Vízgaz-
dálkodási Társulatok Országos
Szövetségének elnöke lett. Reg-
nálása kilenc éve alatt vették
fel Magyarországot a nemzet-
közi szervezetbe egyedüli és
máig egyetlen Kelet-európai
országként. Az országgyûlés

után a megyei közgyûlésben
folytatta a közéleti munkát,
négy évig vezette a környezet-
védelmi bizottságot, amelynek
utána négy évig külsõs tagja
volt. Ebben az idõben már a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Kht. (ma nonprofit Kft.) csa-
patát erõsítette. Az, hogy lakos-
sági kapcsolatotokkal kezdett
foglalkozni abszolút nem jelen-
tett számára újdonságot, vagy
nehézséget, hiszen termelõszö-
vetkezeti vezetõként, majd po-
litikusként is emberekkel foglal-
kozott. Az RHK Kft.-nél ebben

az idõben jöttek létre az önkor-
mányzati társulások – kivéve a
már mûködõ TEIT-et. Ezek ve-
zetõivel, képviselõivel dolgozott
együtt. Ennek során mindig si-
került megoldást találni arra,
hogy a nukleáris létesítménye-
ket befogadó térségekben ész-
szerûen, a települések érdeké-
ben tudják felhasználni a fej-
lesztési támogatást saját erõ-
ként a pénzt megduplázva,
megtriplázva. Számára öröm
az, hogy ennek részese lehetett
ötleteléssel, tanácsokkal.
Természetesen azzal, hogy az
elmúlt év végén nyugdíjba
ment, nem szûnt meg számára
az aktív élet. Az Izotóp Tájékoz-
tató Társulás a jövõben is szá-
mít  munkájára, szeretné foly-
tatni a szabad idõ híján felfüg-
gesztett szõlészkedést,
borászkodást, hódol hobbijá-
nak, a vadászatnak. Számít rá
a család is, van egy „zsivány”
unokája a következõ pedig
már útban van.

Az új év új életet hozott
SZÕDI IMRE Mindig sikerült a támogatásokat eredményesen felhasználni

Szõdi Imre 1949-ben Szolno-
kon született, Kunmadarason
nevelkedett, Kisújszállásra járt
középiskolába, növényvédõ
gépésznek tanult. Keszthelyen
növénytermesztõ, növényvédõ
üzemmérnökként végzett, utá-
na levelezõn agrármérnöki
diplomát szerzett Mosonma-

gyaróváron. 1975-tõl él
Dunaföldváron, özvegy, há-
rom gyermeke van. 1994–98
között országgyûlési, utána
megyei közgyûlési képviselõ
volt. A Magyar Szocialista Párt
dunaföldvári alapszervezet-
ének elnökhelyettese. Hobbija
a vadászat.

Névjegy:

Szõdi Imre szeretné folytatni a szabad idõ híján felfüggesztett szõlészkedést, borászkodást is a jövõben
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MÓRÁGY Elkészült az önkor-
mányzat épületének külsõ fel-
újítása és nyílászáróinak cseré-
je. A munkálatok közel 2,5 mil-
lió forintba kerültek, amelyet a
község a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulástól (TETT)
erre a célra kapott támogatás-
ból finanszírozott. Glöckner
Henrik polgármester elmond-
ta, ez az elsõ üteme volt a rossz
állapotban lévõ épület helyre-
hozatalának, lehetõségeikhez
mérten idén folytatják a beru-
házást a belsõ helyiségek rend-
betételével. Tervei szerint ezt is
TETT-tõl kapott forrásból finan-
szírozzák majd – emelte ki a te-
lepülés elsõ embere. ■ Vizin B.

Jótékonysági
hangverseny a
templomért
VÉMÉND Jótékonysági koncertet
tartottak Véménden a római ka-
tolikus templomban, amelynek
bevételébõl az épület belsõ fel-
újításához járulhattak hozzá a
támogatók. Horváth István és
Gábor Géza, az Állami Ope-
raház énekmûvészei, valamint
Koroknai Anikó orgonamûvész
kápráztatta el mûsorával a pub-
likumot. Remekül sikerült a közel
másfél órás program, amelyhez
sokan csatlakoztak. A hangver-
senyen 256 ezer forint gyûlt ösz-
sze, amely a szervezõk minden
korábbi várakozását felülmúl-
ta. A pénzt a belsõ festési mun-
kálatokra fordítják. ■ V. B.

Végeztek az elsõ ütemmel
BERUHÁZÁS Kívülrõl már szebb lett a hivatal épülete

A TETT-tõl kapott támogatásból valósult meg a fejlesztés

Az életveszély elhárult, de a
bátaszéki templom tornyának
teljes felújítása hosszabb folya-
mat lesz. Ugyanakkor, ha a
Szekszárdi Járási Hivataltól
megkapják a használatbavételi
engedélyt, akkor a miséket már
ismét a templomban lehet tarta-
ni.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK Mint ismert, a múlt év
november végétõl nem szól a
harang a bátaszéki templomban
és a szokásos reggeli és vasárna-
pi misékre sem hívják a híveket.
Az ország kilencedik legmaga-
sabb épületét még mindig kor-
don veszi körül, mert veszélyes-
sé nyilvánították a tornyot. Szász
Gábor, a pécsi egyházmegye
építésze kérdésünkre elmondta,
ahogy ígérték, elsõ ütemben az
életveszélyes helyzetet elhárítot-
ták. Stabilizálták a tornyot, így
nem kell félni attól, hogy bárki,
bármi veszélybe kerül a környé-
kén. Az épület körül a kordon
azért áll még, mert az építési ha-
tóság állíthatja ki a használatba-
vételi engedélyt, ez azonban ja-
nuártól a Szekszárdi Járási Hiva-

talhoz tartozik. Az új rendszer ki-
csit döcög, de bíznak abban a
bátaszékiek, hogy a nagyon várt
engedély hamarosan megérke-
zik és a miséket ismét a temp-
lomban tartják majd. (Átmeneti-
leg, vasárnaponként az önkor-
mányzati hivatal nagytermében
tartották az istentiszteletet.)

Szász Gábor elmondta, köz-
ben sem állt meg az élet, a tetõ-
szerkezetet vizsgálják a szakem-
berek, hamarosan eldõl, fel le-
het-e újítani, vagy le kell bonta-
ni, illetve, hogy a munkálatok
alatt a templomot látogathatják-
e a hívek. Úgy tûnik pályázati le-
hetõség is adódik, február 15-
ével az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma hirdet meg olyan tá-
mogatási lehetõséget, melyre a
Pécsi Egyházmegye is elkészíti a
beadványát a bátaszéki temp-
lom ügyében. Ha nyernének, ak-
kor nem csak a tornyot, de az
épület párkányán, sarkain, bejá-
ratánál lévõ homokkõ díszeket is
fel tudnák újítani, ezeket ugyan-
is „megrágta” az idõ foga. Köz-
ben a hívek is gyûjtésbe kezdtek,
úgy tûnik szeretett templomukra
sokan szívesen áldoznak, hiszen
szépen gyûlik az adomány is.

A torony már nem veszélyes
KATOLIKUS TEMPLOM Az új hivatal engedélyére várnak a hívek

Hamarosan ismét a templomban tarthatják a miséket
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MÕCSÉNY – A Közösségi Ház rend-
betételének befejezése, a rava-
talozó felújítása és hozzá egy
elõtetõ építése, a közösségi

utak, parkok, önkormányzati épü-
letek helyrehozatala – sorolta a

2013-ra kitûzött céljaikat Krachun
Elemér. Mõcsény polgármes-
tere leszögezte, ezek egyelõ-
re csak tervek, hiszen még

nem állítot-
ták össze és
fogadták el

a község pon-
tos költségvetését.

Ennek ellenére kese-
rûen nyilatkozott az

idei sarokszámról, amely
már kirajzolódni látszik:
az állami támogatás lé-
nyegesen kevesebb a
tavalyihoz képest. A te-
lepülés elsõ embere
szerint minden eddi-
ginél nehezebb évnek
néznek elébe.

Krachun 
Elemér 

polgármester

CIKÓ – A TETT-tõl kapott támogatás eddig
is fontos tétel volt az érintett települések
költségvetésében, de ez a plusz forrás
2013-ban még inkább felértékelõdik – vé-
lekedett dr. Ferencz Márton. Cikó elsõ em-
bere úgy fogalmazott, jelentõs forrás elvo-
nás tapasztalható az önkormányzat-
oknál, amely nem arányos a fel-
adatok kiszervezésével, az ál-
lami átvállalásokkal. Meg-
említette, hogy a Perczel
Mór Általános Iskola mû-
ködtetése, fenntartása
a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Köz-
ponthoz került, az óvóda
kivált az iskolából, azt to-
vábbra is önállóan tart-
ja fenn a község. Hang-
súlyozta, bár döntési
kompetenciájuk nincsen
az iskolát illetõen, min-
dent megtesznek annak
érdekében, hogy zökke-
nõmentesen mûködjön
az intézmény.

Dr. Ferencz
Márton 

polgármester

VÉMÉND Talpon maradás. Váradi János
keserûen nyilatkozott Véménd idei le-

hetõségeirõl az egyelõre tervezés
alatt álló költségvetést figyelembe

véve. A település polgármestere
úgy fogalmazott, jelenleg nem

látják az alagút végét, s
ha nem lenne a
TETT-támogatás,
kilátástalan hely-
zetbe kerülné-

nek. Hozzá-
tette, amióta

polgármester-
ként dolgozik

még nem ta-
pasztalt olyan

állami forrásel-
vonást, mint most.

Azon van a munka-
társaival, hogy minél
élhetõbb és szebb
környezetet teremt-
senek a véméndi
embereknek, azon-
ban ilyen feltételek
mellett ellehetetlení-
tik az önkormány-
zatok munkáját –
fûzte hozzá.

BÁTASZÉK – Azt sajnos már most, a
költségvetés tervezésénél látjuk, hogy
mindent öszszevetve komoly hián-
nyal fogunk küszködni az idei évben
– állapította meg Bognár Jenõ.
Bátaszék polgármestere kifejtette, a
napokban is tárgyalásokat
folytatott a város adósság-
konszolidációjáról, várha-
tóan ennek 40 százalé-
kát vállalja át az állam.
Megemlítette az uszo-
da fenntartását is,
amely hatalmas
terhet jelent a tele-
pülésnek. Abban
bízik, hogy minden
érintett fél bevonásá-
val sikerül ésszerû
megoldást találniuk a lé-
tesítmény üzemeltetésére.
Arra is kitért, hogy mind-
ezek mellet az idei felada-
tok között szerepel az
edzõterem felújítása, a Ci-
gányárok vízrendezésé-
nek II. üteme, az Aqua víz-
minõség-javító program, a
szennyvíztelep- és a közvi-
lágítás korszerûsítése is. Bognár Jenõ polgármesterVáradi János polgármester

Kevesebb pénzbõl gazdálkodhatnak, de min
TERVEK AZ IDEI ÉVRE A települések mûködtetéséhez, fejlesztéséhez minden eddiginél na



BÁTAAPÁTI – Akárcsak az elmúlt idõszakban, idén is azon dolgozunk, hogy minél több
olyan fejlesztést valósítsunk meg, amely az itt élõk komfortérzetét növeli – mondta el
kérdésünkre Darabos Józsefné. Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke a konkrét célokat tekintve megemlítette, a tavaly
kezdõdött vízrendezéses pályázatuk befejezése a legfontosabb feladatok egyike. De egy

szabvány szerinti játszóteret is szeretnének kialakítani, ezeken kívül még több beruházás
is szerepel a terveik között, de mivel még nincsen elfogadott költségvetésük, ezért

utóbbiakról majd a számok tükrében ad tájékoztatást. Viszont azt leszögezte,
hogy az intézmények fenntartására és a bátaapáti lakosok támogatására
idén is elkülönítenek forrást a község büdzséjében.
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FEKED – Sajnos az egyetlen stratégiánk a falu fenntartása,
amely abból adódik, hogy az állami normatíva 40-50

százalékkal kevesebb a tavalyihoz ké-
pest – vette át a szót Tillmann Pé-

ter. Feked polgármestere kiemel-
te, a TETT-es forrás nélkül nem
tudnának mihez kezdeni, kilá-
tástalan lenne a helyzetük.

Mindennek ellenére arra töre-
kednek 2013-ban is, hogy a köz-

ség ne térjen le arról az útról,
amelyet megkezdett. Va-

gyis nagy gondot
fordítson a köz-
területei szépí-
tésére és az
épületek rend-
be tételére.
Példaként a
Tájház felújí-
tását, az ön-
kormányzat fû-
tés- és belsõ vil-
lanyhálózat kor-
szerûsítését, a tu-

ristaszálló felújítá-
sát és a kultúrház-

nál lévõ terület par-
kosítását említette. A
legfontosabb feladat
pedig Feked zökke-
nõmentes mûködte-
tése – tette hozzá a
polgármester.

Tillmann Péter
polgármester

MÓRÁGY – Mivel jelentõsen kevesebb pénzbõl gazdálkod-
hatunk az állami normatíva csökkenése miatt, ezért az idei
évre vonatkozó terveinket is ehhez a megváltozott hely-
zethez kellett igazítsuk – nyilatkozta Glöckner Henrik. Mór-
ágy polgármestere hangsúlyozta, több beruházást tûztek
ki célul 2013-ra, amelyek közül igyekeznek minél többet
megvalósítani, de alapvetõen a költségvetés fogja meg-
határozni, hogy végül melyik mellé tehetik le voksukat. Az
elképzeléseik között szerepel egy piactér kialakítása, az or-
vosi rendelõ festésre szorul, az óvoda pedig
nyílászárócserére. Az önkormányzat épületének felújítá-
sát is szeretnék befejezni, akárcsak a Kossuth u. 1. szám
alatti épületük belsõ felújítását, valamint a sportöltözõ
helyrehozatalát. De a napelemes pályázatuk sikeres meg-
valósítása, a Kossuth utcai – a korábbi pályázatból kima-
radt – árokrész burkolása, illetve a temetõben építendõ
esõbeálló is a kitûzött célok egyike.

Glöckner 
Henrik 

polgármester

nél több feladatot igyekeznek megvalósítanni
gyobb segítséget jelent a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás nyújtotta támogatás

Darabos 
Józsefné 

polgármester
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Harmincéves múltja, és immár
biztos, hogy még húsz évig jö-
võje is van a paksi atomerõmû
1. blokkjának. Az üzemidõ-
hosszabbításról szóló pozitív
döntést azon a jubileumi ün-
nepségen jelentette be a nuk-
leáris hatóság vezetõje, ame-
lyet a blokk indításának har-
mincadik évfordulójára ren-
deztek.

Munkatársunktól

Dr. Rónaky József egy bõrönd
nagyságú fura berendezéssel
érkezett az MVM Paksi Atom-
erõmû Zrt. tavaly decemberben
rendezett jubileumi ünnepsé-
gére. Az Országos Atomener-
gia Hivatal fõigazgatója 1982.
december 14-én a paksi atom-
erõmû munkatársaként részese
volt a történelmi pillanatnak,
amikor megkezdte az áramter-
melést az 1. blokk. A ma már
muzeális darabnak számító su-
gárzásmérõt akkor használta.
Most, harminc évvel késõbb a
nukleáris hatóság vezetõjeként
egy örömteli bejelentést tett: el-
mondta, hogy a hatóság befe-
jezte az atomerõmû engedély-
kérelmének értékelését és úgy

döntött, hogy engedélyezi a
mûködést további húsz évre. A
felkészülés az üzemidõ meg-
hosszabbítására több mint tíz
éve kezdõdött. Fejlesztések so-
rát hajtották végre. Ez – mint a
hozzászólók szavaiból kiderült
– nem volt példa nélkül való, a
paksi atomerõmûben az üzem-
be helyezés után szinte azonnal
elkezdõdtek a biztonságot, ha-
tékonyságot, gazdaságot nö-
velõ fejlesztések.

Baji Csaba, az MVM Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. ve-
zérigazgatója rámutatott, az
elõdök bölcs döntést hoztak,
amikor az erõmû építése mel-
lett döntöttek, hiszen az bizton-
ságosan, kiszámítható módon,
olcsón, nagy tömegben termel
villamos energiát. Szólt arról is,
hogy a a célzott biztonsági fe-
lülvizsgálat bizonyította, hogy
nemzetközi szinten is kiemelke-
dõ a nukleáris biztonság. 

Hamvas István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazga-
tója hangsúlyozta, az üzemel-
tetés rendkívüli – másra nem
ruházható – felelõsséget jelent,
de az elmúlt harminc év alatt jó
gazdaként bántak a rájuk bí-
zott vagyonnal. Az atomerõmû

kezdetektõl folyamatosan a
legalacsonyabb költséggel ter-
melõ hazai erõmû, a paksi
áram ára soha nem emelkedett
az infláció mértékét meghala-
dóan. Azt is elárulta, hogy ré-
szese volt a harminc évvel ez-
elõtt történteknek, õ deklarálta
a kritikus állapot elérését, de
akkor még csak érezte, ma már

tudja, hogy ez egy történelmi
pillanat volt. Az erõmû kollektí-
vájának feladatfelvállalása
maximális, azt pedig jólesõ ér-
zéssel fogadják, ha ezt a tulaj-
donos, a politika és a szakma is
visszaigazolja. Pakson – mint ki-
emelte – minden adott ahhoz,
hogy a dolgozók nyugodt kö-
rülmények között éljenek. Haj-
dú János polgármester ehhez a
gondolathoz csatlakozott, ami-
kor elmondta, hogy minden si-
ker mögött egy társ, egy biz-
tonságot, nyugodt légkört nyúj-
tó partner kell. Ez az atomerõ-
mû számára Paks. A város és
az erõmû viszonya kiegyensú-
lyozott. 

Szabó Benjamin, az atom-
erõmû építés kormánybiztosa
és elsõ vezetõje felidézte, hogy
1942. december 2-án, amikor
fellobbant az atommáglya, az-
az a tudósok beindították az el-
sõ szabályozott láncreakciót
Chicagóban, Csámpa néhány
tucatnyi házában még petróle-
umlámpával világítottak. A
szomszédban megépült atom-
erõmû azonban lépést tart a
mûszaki fejlõdéssel és ma is a
legkorszerûbb a maga nemé-
ben. 

Hamvas István: az atomerõmû kezdetektõl folyamatosan a legalacsonyabb költséggel termelõ hazai erõmû

Jövõje is van az 1. blokknak
JUBILEUM Harminc éve termel stabilan, olcsón a paksi atomerõmû

A paksi atomerõmû 1. blokkja
1982. december 14-én kezdte
meg a folyamatos mûködést.
1987-ig további három üzem-
be helyezése követte. A hazai
villamosenergia-termelés több
mint 43 százalékát adó atom-
erõmû az elmúlt három évti-
zed során stabilan, az összes
hazai erõmû közül a legol-
csóbban látta el a magyar fo-
gyasztókat villamos energiá-
val. A blokkok teljesítményét
500 MW-ra emelték. Az el-
múlt három évtized tapaszta-
latai, a társadalmi elfogadott-
ság teszi lehetõvé a további
üzemeltetést és a bõvítést,
hangsúlyozták a hozzászólók
a decemberi jubileumi ünnep-
ségen.
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Ügyfélbarát hivatal mûködteté-
se barátságos környezetben,
rugalmas és precíz munkavég-
zéssel – ennek megteremtése
Zsalakóné dr. Studer Krisztina
legfõbb célja, aki január 1-jétõl
vezeti a Bonyhádi Járási Hiva-
talt.

Vizin Balázs

Az iroda berendezése, otthono-
sabbá tétele, a technikai feltéte-
lek megteremtése. Zsalakóné dr.
Studer Krisztina szívesen mesélt
a decemberben elvégzett fel-
adatokról, akárcsak azon né-
hány nap tapasztalatáról, ame-
lyet a Bonyhádi Járási Hivatal
vezetõjeként eddig megélt. –
Ügyfélbarát hivatal mûködteté-
se barátságos környezetben, ru-
galmas és precíz munkavégzés-
sel – világított rá a kinevezése-
kor megfogalmazott legfonto-
sabb céljára. A mostanáig ka-
pott pozitív visszajelzések arra
engedik következtetni, hogy jó
úton jár tervei megvalósításá-
ban.

Mint mondta, zökkenõmen-
tesen indult a hivatal elsõ napja
és továbbra is azon van, hogy
ez a lendület megmaradjon. Eb-
ben nagy segítségére vannak el-
hivatott munkatársai, akikkel szí-
vesen dolgozik együtt. – A Járá-
si Hivatalok a Kormányhivatal-
ok szervezeti egységeként mû-
ködnek, legfõbb feladatuk a ha-
tékony, gyors, takarékos és ügy-
félbarát közigazgatás megva-
lósítása – emelte ki szerepválla-
lásukat Zsalakóné dr. Studer
Krisztina. Hozzátette, a Járási Hi-
vatalok államigazgatási felada-
tokat vettek át a települések
jegyzõitõl. Csak azok maradtak
meg a jegyzõknél, amelyekhez
a helyi viszonyok ismerete elen-
gedhetetlen, vagy amelyekben
országosan nem egységes a
szabályozás: a helyben történõ
mérlegelési lehetõség fennáll.

Ilyenek a helyi adóval össze-
függõ igazgatási feladatok, a
birtokvédelem és a hagyatéki el-
járás is.  Az okmányirodai fel-
adatok, gyám- és gyermekvé-

delmi, családtámogatási-, szo-
ciális-igazgatási-, köznevelési-
és menedékjogi ügyek,
építésfelügyeleti- és építésható-
sági feladatok, az egyéni vállal-
kozói igazolvány engedélyezé-
se, kommunális- és állategész-
ségügyi hatáskörök, szabálysér-
tési feladatok és a helyi védelmi
bizottság vezetése tartozik a Já-
rási Hivatalok fennhatósága alá.
A bonyhádi két helyen mûködik:
az okmányiroda, a gyámhivatal,
valamint a hatósági osztály egy
része, illetve az építésügy to-
vábbra is a városházán, a föld-
szinti irodákban érhetõ el. Míg a
hatósági osztály másik része és
a hivatalvezetés a korábbi köz-
ségháza épületében kapott he-
lyet. Emellett Zombán kirendelt-
ség, Aparhanton kihelyezett iro-
da, a járáshoz tartozó többi köz-
ségben pedig települési ügyse-
géd is hozzájárul a gördülékeny
ügyintézéshez. – Tisztában va-
gyunk azzal, hogy sokakban
még nem tudatosult, hogy a Já-
rási Hivataloknak – amelyek tu-
lajdonképpen egy régi rendszert
állítanak vissza, modern, korsze-
rû formában – milyen szerepük
van a magyar közigazgatás-
ban. De meggyõzõdésem, hogy
a következõ idõszakban ez is le-
tisztul, mi minden érdeklõdõnek
készségesen segítünk, igyek-
szünk a felmerülõ kérdésekre
választ adni – hangsúlyozta.

– Az eddigi munkámhoz ké-
pest merõben új kihívást jelent
számomra a hivatal vezetése,
de úgy gondolom – amikor rö-
vid mérlegelés után elvállaltam
a megbízatást akkor is erre ju-
tottam –, hogy közel áll hozzám
ez a feladat, és mivel nagyon
szeretem a közigazgatást, ezért
egy jó kollektívával eredménye-
sek lehetünk. Alapvetõ fontossá-
gú, hogy minden eddiginél ha-
tékonyabb, takarékosabb, ko-
ordináltabb és legfõképpen
ügyfélközpontú közigazgatás
alakuljon ki. Minden erõmmel
azon leszek, hogy egy kiemelke-
dõ rangú járási hivatal mûköd-
jön a bonyhádi térségben – tet-
te hozzá.

Megtették az elsõ lépést
JÁRÁSI HIVATAL Zökkenõmentesen indult a munkavégzés Bonyhádon

”Cikón hétfõnként 08:00-11:00 óra között lát-
ja el feladatát a települési ügysegéd: Fábián
Judit. Keddenként Mõcsényben 09:45-11:15
között, Bátaapátiban 11:30-13:30 között,
míg Mórágyon 14:00-16:00 óra között.

Névjegy
Zsalakóné dr. Studer Krisztina 1978. november 26-án született
Bonyhádon. A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában
pénzügyi ügyintézõ, majd mérlegképes könyvelõként végzett. 
1998-ban állt munkába a cikói polgármesteri hivatalban gaz-
dasági felelõsként, idõközben személyügyi diplomát szerzett.
2009 áprilisában került át a bonyhádi polgármesteri hivatal-
ba, ahol személyügyi ügyintézõként dolgozott. 2011 februárjá-
ban született meg kislánya, Iringó, míg vele otthon volt, jogi dip-
lomát szerzett. A Bonyhádi Járási Hivatal élére idén januárban
nevezték ki. Férjével, valamint gyermekével Cikón él.

Merõben új kihívást jelent ez a feladat Zsalakóné dr. Studer Krisztinának
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Jelentõs megtakarítást hozhat az az új hul-
ladék elhelyezési megoldás, amelyet a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. és a pak-
si atomerõmû szakemberei dolgoztak ki.
Mint azt dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügy-
vezetõ-igazgatója elmondta, azt szem elõtt
tartva, hogy a biztonsági szintet megõriz-
zék, folyamatosan keresik a gazdaságo-
sabb, hatékonyabb tárolást eredményezõ
megoldásokat a bátaapáti Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolóban. Több ilyen el-
képzelést „egybegyúrva” 19-rõl közel 50%-
ra emelkedhet a tárolótérben elhelyezett
hulladék aránya. Ez természetesen azzal
jár, hogy nem lesz szükség az eredeti el-
képzelésekben és engedélyekben szerep-
lõ 17 kamra megépítésére. Az, hogy végül
mennyi kamrát alakítanak ki a mórágyi
rögben, még sok mindentõl függ, például
az atomerõmû bõvítésétõl. Befolyásolja a
szükséges tárolókapacitást az is, hogy a le-
szerelési hulladékok közül a nagyon kis ak-
tivitásúakat ebben a földalatti létesítmény-
ben, vagy egy felszíni tárolóban helyezik
majd el. A mostani számítások szerint négy
kamra épül meg. Az újonnan kialakítandók
eltérnek a már meglévõ kettõtõl, amelyek

közül az elsõt december 5-én adták át.
Ezek szelvénynagysága 96 négyzetméter,
az újaké 110 lesz. Engedélyezésük már fo-
lyamatban van. Arra is kitért, hogy ezek-
ben az új kamrákban már nem beton-, ha-

nem fémkonténerekbe elhelyezett hordók
kerülnek. A szükséges betonréteget termé-
szetesen kiépítik, azaz minden kamra tar-
talmát a megfelelõ vastagságban „becso-
magolják”, de kiiktatják azt a felesleges ré-
teget, ami két betonkonténer egymás mel-
lé helyezésével keletkezik. A hatékonyabb
térkihasználás másik eszköze az, hogy az
eddigiektõl eltérõen nem inaktív, hanem
aktív cementpéppel töltik majd ki az ürege-
ket. Így érik el, hogy a biztonságot garan-
táló réteggel elszeparált tárolótérben kö-
zel 50 százalékos legyen a hulladék ará-
nya.

Dr. Kereki Ferenc kiemelte: természete-
sen ezeket a megoldásokat „végigfuttatták
azon a szakértõi soron”, amelyen az ere-
deti terveket is, hogy igazolják a biztonság
meglétét, és ugyanazt az engedélyezési
procedúrát is végigviszik. Mindeközben a
munkákat is igyekeznek optimalizálni, ezért
például az új kamrák engedélyezését ha-
ladéktalanul elindították. Az ügyvezetõ ar-
ra is kitért, hogy az újítás 19 milliárd forint
megtakarítást eredményezhet. A hulladék
elhelyezés költségeit a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból fedezik. ■

Rendkívül sok munkát tartogatott és ered-
ményes volt a 2012-es év az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) számára. Si-
kerrel zárult a fukusimai események nyo-
mán elindított célzott biztonsági felülvizsgá-
lat, megnyílt Bátaapátiban a radioaktív
hulladékokat befogadó tároló földalatti tá-
rolótere, a hatóság – megvizsgálva az
atomerõmû által egy évvel korábban be-
nyújtott kérelmet – engedélyezte az egyes
blokk tovább üzemelését – sorolta az el-
múlt év legjelentõsebb eseményeit dr.
Rónaky József hozzáfûzve, hogy eközben
a hazai nukleáris létesítmények biztonsá-
gosan mûködtek. Az OAH fõigazgatója
azt mondta, 2012 a hatóság egyik legne-
hezebb, egyben legsikeresebb éve volt. 

Hangsúlyozta, 2013-ban sem fognak öl-
be tett kézzel ülni. Várják a kettes paksi
blokkra vonatkozó üzemidõ hosszabbítási
engedélykérelmet. 2014 augusztusában
lesz 30 éve, hogy a reaktor termel, egy év-

vel ez elõtt esedékes a kérelem benyújtá-
sa. Aktuális lesz idén a Budapesti Kutató-
reaktor idõszakos biztonsági felülvizsgá-
lata is, nyáron pedig egy nagyszabású
nemzeti balesetelhárítási gyakorlatot ren-
deznek. Folytatódik a radioaktív hulladé-
kok és kiégett fûtõelemek kezelésére vonat-
kozó nemzeti program készítése, illetve sa-
ját kérésére átesik az OAH egy nemzetkö-
zi vizsgálaton, ami a nukleáris védettségi
rendszer javítását célozza. 

Dr. Rónaky József nem kívánta kom-
mentálni azt a tervezett lépést, amely az
Országos Atomenergia Hivatal és más ha-
tóságok – köztük a Magyar Energiahiva-
tal – összevonására vonatkozik. Mint
mondta, ez a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium javaslata, amelyrõl jelenleg szakmai
egyeztetés folyik. Ez azonban nem nyilvá-
nos vita. Azt hozzátette, hogy ebben a vi-
tában kikérték véleményüket, amit részle-
tesen ki is fejtettek. ■

Nagyobb kamrákba, több hulladék kerülhet
HATÉKONYSÁG Új elhelyezési megoldásokon dolgoznak az RHK szakemberei

Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ-igazgató

Nem beszélt az összevonás tervérõl
OAH Az energiaellátás szempontjából nagy jelentõségû az üzemidõ-hosszabbítás

Dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója


