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Itt a térség érdeke érvényesül
Kifejezetten jó, szövetségesi, mondhatni baráti kapcsolatban dolgoznak együtt a társult települések
vezetői a TEIT-ben — fogalmazott dr. Filvig Géza elnök a társulás elmúlt évét értékelve. Szavai szerint a jó cél
érdekében mindenki összefog, s belátja, hogy itt nem az egyéni települési érdekek érvényesülnek, hanem
a közösség és a térség érdeke.
Ez a TEIT Hírek idei első száma, így ez a
fórumon is alkalom az elmúlt esztendő
értékelésére. Milyen év áll a 16 települést
tömörítő TEIT mögött?
2021 kezdetén a pandémiás helyzet kö
zepén voltunk, nem tarthattunk közgyű
lést, így elnöki határozatokkal működött
a társulás. Természetesen a TEIT telepü
lések polgármestereivel egyeztetve állítot
tuk össze a költségvetést. Tavasz végén,
nyár elején enyhült a helyzet, tarthattunk
ülést és a külföldi tanulmányút is meg
valósulhatott. A pandémiás helyzet elle
nére eleget tudtunk tenni a szerződéses
kötelezettségeinknek. Felerősödött az
online tér használata, amiben jelentős
szintet lépett a társulás. Sikeres TEIT na
pot tartottunk Madocsán, be tudtak mu
tatkozni partnereink, be tudtuk vonni a
lakosságot, a fiatalokat, gyerekeket.
Február 10-én Faddon tartották idei
első ülésüket, ahol a legfőbb napirend a
2022-es költségvetés volt. Mekkora összegből gazdálkodhat a társulás 2022-ben?
A TEIT támogatásának mértéke évek óta
nem változott, nem követi az inflációt,
2022-ben is 326 millió forint a bevételi
és kiadási főösszeg. A szerződéses vállalt
kötelezettségeket így egyre nehezebben
tudja teljesíteni a TEIT, úgyhogy dolgo
zunk a forrásaink növelésén. Ez igaz a
településfejlesztési résznél is, a településve
zetők érzik, hogy egy bizonyos összegből
egyre kevesebb, kisebb mértékű produktu
mot tudunk megvalósítani a településeken.
A tervezés során már számolhattunk a Köz
ponti Nukleáris Pénzügyi Alapból, az In
novációs és Technológiai Minisztériummal
kötött támogatási szerződésből származó
ötvenmillió forinttal. A társulási tanács
egyhangúlag elfogadta a költségvetést.
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ménykülönbségek – mindenki a saját
munkaterületére koncentrál –, de ezek
összegészében mind azt a célt és azt a
törekvést mutatják, hogy mindenki jobbá
akarja tenni az együttműködést, haté
konyságot. Úgyhogy azt gondolom, hogy
korrekt, jó viszonyban dolgozunk.

van rá, jól működik, jól tudja segíteni a
partnereit. Úgyhogy azt gondolom, hogy
hosszú távon fenn kell tartani, és megfe
lelő színvonalú munkával erősíteni ezt a
létjogosultságot.

partnereken is múlik, amit egy kicsit meg
nehezített a pandémiás helyzet, például
az atomerőműben hosszú ideig látogatá
si tilalom volt, a biztonságos üzemeltetés
érdekében külső személyek nem látogat
hatták. Keressük azokat az eszközöket,
Amikor 2019 októberében a TEIT elnöke amikkel mindinkább be lehet vinni a
lett, azt nyilatkozta a KALOhíreknek,
háztartásokba az információkat. A Ma
Harminc év hosszú idő, ez idő alatt sok
hogy valamivel innovatívabb TEIT-ben
docsán megtartott TEIT-napon próbál
minden változott. Igaz ez a TEIT céljaira, gondolkodik. Hol tart ezen az úton?
tuk ki először, hogy az előadások témá
működésére?
jából állítottuk össze a középiskolásoknak
Közvetlen embernek tartom magam, még szóló kvízjáték kérdéseit, ami arra ösztö
Ez a harminc év nagy felelősséget is ró egy kicsit közvetlenebbül mutatnám be nözte őket, hogy figyeljenek az elhang
azokra, akik a társulásban dolgoznak, de a működéseket, e tekintetben vannak tö zottakra, így hatékonyabban eljutottak
igazolja létjogosultságát, azt, hogy szükség rekvések, eredmények. Mindez nyilván a hozzájuk az információk.

Elfogadták a költségvetést
Idei első, Faddon tartott ülésén fogadta el 2022-re vonatkozó költségvetését a Paksi Atomerőmű és a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója működéséne működésének civil kontrolljára létrehozott, mára 16 tagú
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás.

dr. Filvig Géza

Milyen tevékenységekkel tud eleget tenni a
támogatási keretszerződésben meghatározott főbb feladatoknak a TEIT?
Két helyszíni ellenőrzést végzünk a Kié
gett Kazetták Átmeneti Tárolójában, va
lamint egyet a Paksi Atomerőműben
minden évben. Előzetesen egyeztetjük,
hogy mikor és milyen területet kíván
vizsgálni az ellenőrző bizottság. Szer
ződéses kötelezettség a lakossági tájékoz
tatás, amihez térségi médiafelületeket is
használunk médiaszerződések keretében
mind a kalocsai, mind a paksi térségben.
Egyre erősebb a társulás kommunikáci
ója az online térben, van weboldalunk
és jelen vagyunk a közösségi médiában
(Facebook, Instagram). Míg 2021 év
elején egy Facebook-posztnak 200-250
elérése volt, 2022 elejére ezt fel tudtuk
vinni 3500-4000-re. Hagyományos prog
ramunk a TEIT nap, amit idén Pakson
rendezünk 30 éves Jubileumi TEIT nap

elnevezéssel, és lesznek év közben prog
ramok gyerekeknek. A TEIT 2022-ben
önálló közmeghallgatást tart, ahol átfo
góan tájékoztatja a lakosságot az aktuá
lis eseményekről. További feladat a TEIT
Hírek kiadvány megjelentetése legalább
kéthavonta, valamint önálló videohírek
szerkesztése. A társulás három fővel részt
vesz a GMF közgyűlésén, ami Szlovéni
ában lesz.
Milyen a kapcsolat a TEIT-en belül,
illetve a társulás és a partnerek között?
A polgármester kollégákkal kifejezetten
jó, szövetségesi, mondhatom, hogy baráti
jellegű a kapcsolatunk. Mindenki a jó cél
érdekében fog össze, itt nem az egyéni
települési érdekek érvényesülnek, hanem
a közösség és a térség érdeke, amit min
denki belát. A partnerekkel is nagyon jó az
együttműködés, együtt gondolkodás.
Nyilván alkalmanként vannak véle

A társulás elnöke, dr. Filvig Géza előre
bocsátotta: a TEIT vállalt feladatai fe
jében kapott támogatási összege hosszú
évek óta nem változott. A feladatok kö
zött elsődleges a lakosság tájékoztatása a
kiégettüzemanyag-tároló működéséről,
bővítéséről, valamint az ezzel összefüggő
fontosabb eseményekről. A TEIT a koráb
ban is használt kommunikációs csatornák
– televíziók, térségi és helyi tájékoztató

eszközök, kiadványok – útján továbbítja
az információkat a települések vezetői és
a lakossága részére, illetve évente legalább
egyszer közmeghallgatást tart. A társulás
saját kiadványt készít TEIT Hírek cím
mel, amit eljuttat a lakossághoz. Évente
legalább kétszer lakossági tájékoztató
programok – TEIT Nap, játékos szel
lemi vetélkedő – szervezését is vállalta a
társulás.

A TEIT ebben az esztendőben ünnepli
alapításának harmincadik évforduló
ját, az ebből az alkalomból szervezett
nagyrendezvényre a költségvetésből
hárommillió forintot különítettek el. A
jubileumi program helyszíne Paks lesz.
A társulási tanács tagjai a költségvetést
egyöntetű szavazás mellett, 326 millió
37 ezer forint bevételi és kiadási főösszeg
gel elfogadták.
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Megkönnyíti a gazdálkodást a
pluszforrás

Az energetikai szektor egyelőre
nem érintik a szankciók

Évről-évre három forrásból áll össze a TEIT bevétele, aminek egy részét közös feladatok ellátására fordítják, a többit a települések használhatják fel szigorúan szabályozott keretek között tájékoztatási feladataik
ellátására, illetve működésre vagy fejlesztésre. Körkérdésünkre rövid összegzést adtak a településvezetők
a tavalyi forrásfelhasználásról.

Az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktus kirobbanása óta több szankciót vezetett be az Ame
rikai Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszországgal szemben. Többször felmerült az energiaellátást
érintő korlátozások bevezetése is, de erre lapzártánkig nem került sor. A Paks II. beruházást sem érintik a
szankciók, a munka folyamatos a projektben.

– Működésre fordítjuk a TEIT forrást – mondta Fülöp János
Fadd polgármestere hozzátéve, hogy bekerül a költségvetésbe,
így megnöveli az önkormányzat mozgásterét. Az így felszaba
duló összeget zömében pályázatokhoz használják önerőként.
2021-ben a Magyar Falu Programban nyert a község urnafal
kialakításához támogatást, a kerítést, térkövezést már saját for
rásból kellett finanszírozni, amire – hála a pluszbevételnek –
jutott pénz.

Nemcsak a gázellátást, hanem az atom
erőművek működését és a Paks II. pro
jektet is érintenék az energetikára vonat
kozó intézkedések. A magyar kormány
következetesen kitart azon álláspotja mel
lett, hogy erre nem kerülhet sor, mint
ahogyan abban sem változott a szándék,
hogy megvalósítják a paksi atomerőműberuházást az ország energiaellátásának
garantálása és az olcsó áram biztosítása
érdekében.
A Magyar Nemzet írt arról Süli Jánost
idézve, hogy a háború miatt hozott szank
ciók nem érinthetik az Oroszországból
érkező energiaszállításokat, ez az európai
gazdaság és az európai fogyasztók érdeke
is. A Paksi Atomerőmű kapacitásának
Az energiaellátást érintő korlátozásoknak fenntartásáért felelős miniszter hozzátette,
– mint a Századvég március 8-án írta – hogy a projektben folyamatos a munka,
katasztrofális következményei lennének a szerződésben vállalt kötelezettségeit
az Európai Unió és Magyarország gaz mindkét fél szem előtt tartja. Süli János
daságára. A gáztárolók töltöttségi szintje a Magyar Nemzetnek március 7-én adott
rekordalacsony: mindössze néhány hét interjújában arra is kitért, hogy a nem
fogyasztását lenne képes fedezni. A saját zetközi együttműködés az atomenerge
és nem orosz külső forrásokból, illetve a tikában különösen fontos. – Az is a
tárolókban rendelkezésre álló földgázból nemzetközi nukleáris együttműködés
részben a nyári kereslet biztosítható, de eredménye, hogy a szlovák kollégák – az
a tárolók újratöltése és a következő fűtési Ukrajnát sújtó háború és a légtérzár elle
időszak fokozott fogyasztása nem.
nére – Oroszországból légi úton kaptak

Tengelicen a tájékoztatást szolgálta a TEIT tagságnak köszön
hető pluszbevétel. A havonta megjelenő önkormányzati lap
finanszírozása mellett működésre, egészen pontosan az orvosi
rendelő és a vállalkozók háza fenntartási költségeire fordí
tották a pénzt, illetve 10 millió forintból elvégezték TengelicSzőlőhegyen a művelődési ház belső felújítását – tájékoztatott
Gáncs István.

– Alulfinanszírozott település vagyunk, még szerencse, hogy van
ilyen támogatás – húzta alá.
Madocsa a közvilágítást fizeti a TEIT forrásból, de ez tette le
hetővé azt is, hogy légcsatornás klímaberendezést szereljenek
be a faluház két helyiségébe. Baksa Ferenc kiemelte, minden
héten van program, gyakran tartanak önkormányzati rendez
vényeket, illetve a helybélieknek bérbe adják, fontos volt ezért
a komfortemelés.
Pakson a működési célokon túl a gyermekintézmények kor
szerűsítését, egészen pontosan az óvodaudvarok szisztematikus
felújítását szolgálja a pluszbevétel. Szabó Péter elmondta, hogy
a Munkácsy és Vörösmarty utcai tagóvodák játszóudvarai már
elkészültek, a sort a tervek szerint az idén a Kishegyi utcai in
tézménnyel folytatják.

Kalocsa számára fontos a nukleáris létesítmények közelsége
Foktőn – Bakai Károly tájékoztatása szerint – egy Magyar Falu
okán kapott bevétel, s különösen az volt a Coviddal terhelt
Programban támogatott útfelújtáshoz használták fel az összeg
2021-es esztendőben. A költségvetést növelő összeg segíti
egy részét, így sikerült szélesíteni a községbe vezető úgynevezett
az önként vállalt feladatok finanszírozását. A nagyságrendet
tsz-bekötő utat. A fennmaradó összeget egy JETA pályázatból
érzékelteti, hogy teljes egészében fedezi például az uszoda
finanszírozott fejlesztésnél használták fel: a régi tornaterem és
fenntartási költségeit, vázolta dr. Filvig Géza. – Úgy is tekint
szolgálati lakás kap így új funkciót, fittness terem és nyugdíjas
hetjük, hogy enélkül nem tudnánk ezt a szolgáltatást biz
klub lesz a helyén.
tosítani – fogalmazott.
– Első számú vezetőként az a dolgom, hogy minden forrást
Géderlak is igyekezett jól sáfárkodni a rá eső összeggel, a temető
mozgósítsak Dunapataj lakói érdekében. A TEIT tagságból ke
ben egy betonutat építettek ki, így használatba tudják venni a
vesebb jut, mint amit reméltünk, de minden fillérnek nagyon
sírkert most még üresen álló részért, tervezésre, közterület fej
örülünk, amit az itt élők javára fordítunk – reagált lapunk
lesztésre is jutott forrás, illetve – hasonlóan a többi településhez
körkérdésére Dusnoki Csaba. Hozzáfűzte, tavaly az Ady Endre,
működére. Bedi Gyula tájékoztatása szerint Uszódon a TOPaz Erzsébet és a József Attila utcai útszakaszok felújítási munkái
os pályázat keretében készülő bölcsőde megvalósítását igyekez
ra elnyert pályázati összeget egészítette ki a biztosított forrás.
tek minden pluszforrással elősegíteni. A 2021-es és 2022-es
Pusztahencsén a Temető utca útburkolatát újították fel és TEIT-források is ezt a célt szolgálják. A nyolc fős minibölcsőde
egy tágas parkolót alakítottak ki, a fennmaradó részt pe műszaki átadása már meg is történt, szeptemberre szeretnék
dig működésre fordítja a település, így nem kell garasos megszerezni a működési engedélyt.
kodni. Számunkra ez biztonságot jelent – fogalmazott Bán
István. Hol egy kisebb beruházás – például konyhai feljáró Dunaszentbenedek a 2021-ben kapott fejlesztési célú pénzesz
megvalósítását teszi lehetővé, hol szociális célokat szolgál az közből hulladékgyűjtő edényeket és kerti padokat vásárolt a
így felszabadult összeg. Dunaszentgyörgy szintén működési település közterületeire, illetve a Dózsa György utca, Rákóczi
költségeit finanszírozta és bérköltségre fordította a pluszbe utca és Petőfi utca útfelújítására fordította – tájékoztatott
vételt 2021-ben. Györköny és Gerjen a TEIT-tagságnak köszön Kapitány István Attila alpolgármester.
hető támogatást a korábbiakhoz hasonló módon ugyancsak Ordason a faluképet vonzóbbá tevő beruházások szolgálatába
működésre fordította. Hasonló a helyzet Bátyán is. Mint állították a beérkező pluszforrást, önkormányzati épület, illetve
Fekete Csaba mondta, íly módon sikerült betömni a lyukakat. utak felújítását szolgálta.
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nukleáris üzemanyag-utánpótlást az
atomerőműveikhez. Egy paksi fórumon
e témában azt mondta, hogy mint is
mert, a nukleáris fűtőanyagot Ukrajna
is Oroszo rszágból vásárolja függetle
nül attól, hogy nyolc éve áll a két ország
konfliktusban.
A Kormányzati Tájékoztató Központ
március 9-i közleménye szerint az Eu
rópai Unióban éles vita bontakozott ki az
Oroszországot sújtó jövőbeni büntető
intézkedésekkel kapcsolatban. Vannak,
akik az energiaszektort is bevonnák a
szankciók körébe. Ez – mint írják –
hazánknak aránytalanul nagy károkat
okozna. A magyar kőolajimport 64
százaléka Oroszországból érkezik. A
magyar gázfelhasználás 85 százaléka
orosz import. Ennek jelentőségét jól
érzékelteti, hogy a magyar háztartások
85 százaléka használ gázt. A közlemény
szerint amennyiben az atomerőmű által
megtermelt áramot máshonnan kellene
beszerezni, a családok rezsiköltsége a
négyszeresére emelkedne, ezért a magyar
kormány a nemzetközi fórumokon a le
hető leghatározottabban ellenezni fogja
a szankciók kiterjesztését az energiaszek
torra – fogalmaz a tájékoztató.

Keresse a TEIT híreit a Facebookon is

FACEBOOK.COM/teitkalocsa
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A TEIT településen élők is
segítséget nyújtanak
Az ukrajnai konfliktus elhúzódása miatt Európa újkori történelmének legnagyobb humanitárius válságát
éljük meg. Példátlan összefogásnak lehetünk tanúi országszerte, a nehéz helyzetbe került embereken a
TEIT tagtelepülések önkormányzatai és lakói is igyekeznek segíteni.

Tengelic még 2016-ban kötött testvér
települési megállapodást a Kárpátalján
fekvő kevesebb mint kétezer lakosú Szőlős
gyulával, amely békeidőkben is rászorult
a segítségre. A tengelici önkormányzat
– ahogy Gáncs István polgármester be
számolt róla – az évek során sok jó ügy
mellé odaállt óvodaépítéstől orvosi ren
delő felszerelésén át digitális tábla beszer
zéséig. Nem volt kérdés, hogy ezt most is
megteszik. A szokásos csatornákon közzé
tett felhíváson túl szinte házról házra járva
kérték a tengelicieket a testvértelepülés
támogatására. A nagy gonddal összeállí
tott rakománnyal három autót töltöttek
színültig, s vitték el Kárpátaljára. Gáncs
István visszaérkezésük másnapján mondta
el lapunknak, hogy elkeserítő a helyzet,
amit tapasztaltak. A férfiak többsége
külföldön dolgozik, így főként a gyere
kek és a róluk gondoskodó nők, idősek
és betegek maradtak a faluban. Sok min
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denben hiányt szenvednek, de nem ez
volt a legmegdöbbentőbb tapasztala
ta, hanem az, hogy az emberek félnek.
– Elsősorban nem a háborútól, hanem a
szélsőséges megnyilvánulásoktól – foglal
ta össze. Azt is elmondta, hogy Tengelicre
már érkeztek is háború elöl menekülők,
néhány asszony gyerekekkel, akiknek
az elhelyezését, ellátását megoldották.
A művelődési házat, sportcsarnokot pedig
igyekeznek úgy felkészíteni, hogy akár
80-100 embernek átmeneti szállást tud
janak biztosítani.
Uszód két szálláshelyet ajánlott fel, eze
ken együttesen húsz főt tudnak elhe
lyezni szükség esetén. Bedi Gyula pol
gármester azt mondta, ha erre sor kerül,
számítanak az ellátásban, élelmezésben
a helybéliekre mivel főzőkonyhájuk
nincs. Az önkormányzat éppen ezért
gyűjtést még nem is szervezett, viszont
a polgárőrség csatlakozva az országos

szervezethez igen. Arról, hogy hova lehet
vinni felajánlásokat, miként lehet segíte
ni, részletes tájékoztatást juttatott el az
önkormányzat az uszódiakhoz.
– Mi nem tudunk elhelyezni, elszállásolni
menekülteket, nincs helyünk – vázolta
Bakai Károly Foktő polgármestere a hely
zetet. A könyvtárban gyűjtöttek tartós
élelmiszereket, higiéniai termékeket, amit
személyes kapcsolatok útján kiválasz
tott határmenti településre juttatnak el.
Bakai Károly szerint így célzottan tudják
segíteni azokat, akik a határ közelében
igyekeznek átvészelni a nehéz időszakot,
de a tervük az, hogy visszatérnek ottho
nukba.
Kalocsa szociálisan érzékeny, nagy
hangsúlyt helyeznek a helyben élő bármi
lyen ok miatt hátrányba került rászoru
lók támogatására. Mint dr. Filvig Géza
mondta, a mostani helyzet speciális,
nagyobb összefogást igényel. Az önkor
mányzat által hirdetett akció keretében
a mindenki számára könnyen megkö
zelíthető Info Pontra várták, várják az
adományokat, amit a Máltai Szeretet
szolgálaton keresztül kívánnak célba jut
tatni.
A menekültek támogatása érdekében
gyűjtést szervezett Gerjen önkormány
zata, valamint a helyi általános iskola
is. Az összegyűjtött adományok – háló
zsákok, takarók, tartós élelmiszer, tisz
tálkodó szerek, ruhák – a Magyar
Pünkösdi Egyház Szeretet Szolgálata és
civil szervezetek segítségével kerültek a
rászorulókhoz. Bátyán is egy emberként
mozdultak az önkormányzat felhívására
1,2 millió forint gyűlt össze nagy hirtelen.
Fekete Csaba polgármester azt mondta,
felvették a kapcsolatot az Ökomenikus
Segélyszervezettel és az ő kéréseik alapján
összeállított teherautónyi árut a szervezet

biatorbágyi központjába szállították. A
beszerzést nagy gonddal végezték, hogy
minél több jusson a rászorulóknak. Egy
szolgálati lakást is igyekeznek rendbe
hozni, hogy ott szükség esetén tudják
fogadni azokat, akik arra kényszerültek,
hogy elhagyják az otthonukat. Ordason a
szociális bérlakások mindegyikében csalá
dok laknak, így befogadni senkit nem
tudnak, de a segítőszándék itt is megvan.
Ennek eredményeként gyermekruhák,
tisztálkodó szerek, készpénz gyűlt össze,
amit eljuttattak a rászorulókhoz.
Györkönyben is indult gyűjtés, a helyiek
adományait közeli gyűjtőpontokra vitték,
illetve Uzdra valamint Vajtára, ahol ukrán
polgárokat helyeztek el. Braun Zoltán
polgármester arról számolt be, hogy az in
tézmények is kiveszik a részüket a gyűjtés
ből arra törekedve, hogy olyan holmikat
juttassanak el a megfelelő helyre, amire
valóban szükség van. Az önkormányzat
nak felfüggesztette a tulajdonában lévő
ingatlanokat, hogy szükség esetén átme
neti szállást tudjanak biztosítani a háború
elöl menekülőknek. Braun Zoltán csalá
di vállalkozásban működő panziójában
három kijevi családnak nyújtottak már
időlegesen segítséget és jelenleg is vannak
elszállásolva ukrán menekültek.
Nem úgy Pakson, ahol az önkormány
zat szálláshelyei nagyjából megteltek.
– A cseresznyési erdei iskolában már több
mint negyvenen vannak és a Prelátusban
is szállásoltunk el ukrán állampolgárokat,
akik külföldi nyaralásukról nem tudtak
hazatérni – mondta el Szabó Péter. Ellá
tásukban a Kistérségi Szociális Központ
és az Életfa Idősek Otthona közreműkö
dik. A Kárpátalján fekvő testvértelepülés,
Visk is kapott „gyorssegélyt”, hiszen a
Kelet-Ukrajnából érkezők ellátása nagy
gond számukra. A paksi önkormányzat
2,5 millió forintos keretet biztosított erre
a célra, amiből be is szerezték és el is szál
lították mindazt, amiben hiányt szenved
nek. Paks Város Önkormányzata a Paksi
Atomerőmű Zrt., a Paks II. Zrt., az Atom
erőmű SE, a Paksi FC, a PIP Nonprofit Kft.
és a PADOSZ Segítsünk együtt Visknek!
elnevezéssel indított közös kampányt,
emellett a város több intézményében is
fogadtak adományokat, amit a Máltai
Szeretetszolgálat útján juttatnak célba.

– Per pillanat nincs helyünk, de igyekszünk
megoldani. A Magyar Falu Programban
ingyenes vagyonigényléssel visszakapott
volt nevelőotthon kulcsait megkaptuk,
ott tudunk majd fogadni menekülte
ket – kezdte a helyzet értékelését Fülöp
János Fadd polgármestere. A hozzávető
leg 800 négyzetméteres épület nincs túl
jó állapotban, de azonnal megkezdték az
állagmegóvást, lakhatóvá tételt biztosító
munkát a fűtés-, illetve villanyszerelők,
az üveges és a festők. A Magyar Honvéd
ségtől 60 ágyat, matracot sikerült szerezni
és az önkormányzat megkezdte a bútor
felajánlások összegyűjtését is. – Hosszú
távon itt idősek otthonát akarunk kiala
kítani, de most igyekszünk lakhatóvá
tenni, hogy fogadhassunk menekülteket
– tette hozzá. Tizennyolc menekült étkez
tetésében vállalt szerepet az önkormány
zat cikkünk születésekor: egy anya két
gyermekével egy bérelt házban várja sorsa
jobbra fordulását, illetve a községhez tar
tozó Domboriba hordanak 15 főnek ebé
det. Hónapok óta itt vannak elszállásolva
Kárpátalján élő, Baján dolgozó munkások.
Néhányukhoz most a háború elől me
nekülve családjuk is csatlakozott, így több
mint húszan élnek most a házban. Volt
gyűjtés is, amely nyomán 2,5 millió fo
rintot juttattak Tarpára pénzben, illetve
adományokban, foglalta össze Fülöp
János. Pusztahencse önkormányzata a

kultúrházban tudna befogadóhelyet biz
tosítani, aminek nem ez a funkciója, de jó
vizes blokkja van, így Bán István polgár
mester szavai szerint ideiglenes elszállá
solásra alkalmas lehet. Adományokat
célirányosan gyűjtöttek a Bikácson és
Sárszentlőrincen elszállásolt ukránoknak.
– Ameddig nálunk nincsenek menekültek,
a környező településen elhelyezetteknek
gyűjtünk célirányosan, felesleges dolgokat
nem szeretnénk vinni – hangsúlyozta Bán
István.
– Ez egy elhúzódó dolog lesz, sajnos –
még ha vége is lesz a háborúnak – a
probléma nem fog másnapra megol
dódni – értékelte a helyzetet Dusnoki
Csaba. Dunapatajon – mint hozzátette
– van egyesületi, önkormányzati és civil
szándék is, de úgy ítélték meg, hogy nem
kell elkapkodni, mert az elején sokan
mozdulnak, de várhatóan az adomá
nyozó kedv alább fog hagyni, később még
nagyobb lehet a szükség. Az adomány
vonalra sokan adakoztak, az előkészületek
mindenben megtörténtek, Dunapataj
szállítást, elszállásolást, étkeztetést is tud
vállalni – foglalta össze Dusnoki Csaba.
Dunaszentbenedeken a református egy
ház gyűjtött a menekülteknek. Szállás
nincs a községben, szükség esetén étkezést
vállalnának, de nem volt még igény rá.
Madocsa nem egy nagy szervezet útján,
hanem célzottan akart segíteni, ezért
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Baksa Ferenc polgármester bölcskei
kollégájával együtt határközeli település
ekkel vette fel a kapcsolatot. Az ő kéréseik
alapján gyűjtöttek három napon át, majd
útnak indultak Lónyára, ahol azt tapasztal
ták, hogy nagyon szervezetten fogadják,
szortírozzák az adományokat. A raktárak
telítve voltak akkor, de örömmel fogadták
a kérések alapján összegyűjtött holmit. A
„szokásos” dolgokon felül például hűtőt kér
tek és a gyerekek biztonságos szállításához
autósüléseket, ülés magasítókat.
Géderlak polgármestere a Magyar Vörös
kereszttől kért tájékoztatást arról, hogy
mire és hol van szükség. Mint Katona
György elmondta, a határokon hegyek
ben áll az összegyűlt holmi, így ők inkább
az ország belsejében elhelyezettekre kon
centrálnak. – A Vöröskereszt is nyugalom
ra intett, arra számítanak, hogy elhúzó
dik a krízis. Mi készen állunk, megvan a
módja, a helyszíne a gyűjtésnek, csak a
dátum hiányzik a szórólapról, amit min
den háztartásba eljuttatunk – foglalta
össze Katona György.

TEIT

Kalocsán átadták az új óvodát
Új óvoda átadására 1975 óta nem volt példa Kalocsán, és míg korábban álomnak tűnt mindez, ez az álom
mostanra valósággá vált.

Kirányákné Balogh Mária polgármester
arról számolt be, hogy Dunaszentgyör
gyön a szándék megvan, de a lehetőség
nincs, hogy befogadjanak menekülteket,
a faluházban nincs megfelelő komfort.
A segítőszándékot igazolja, hogy egy nap
alatt annyi mindent összegyűjtöttek, hogy

Elindult az 52-es és 54-es út felújítása
Március elején átadták a munkaterületet, meg
kezdődtek az 52-es és az 54-es számú utak felú
jításának munkálatai. Bács-Kiskun megye köz
lekedésének egyik fő szakasza az 52-es főút,
amely a Duna-menti települések irányából
Kecskemét felé a legforgalmasabb út. Az egy
re komolyabb járműforgalom nem csak az út
burkolatra eső terhelést fokozza, de a gyűjtőút
ra kanyarodást is egyre nehezebbé teszi. A
beruházás keretében nemcsak a burkolatot
javítják több ütemben, de Kecskemét és Solt
között négy körforgalmi csomópontot is kiala
kítanak majd. A beruházás keretében több csa
tornahíd újjáépítését és cseréjét is elvégzik a
kivitelezők. Az utak felújítását három szakaszra
bontva valósítják meg, de a munka folyamatos
lesz.
Számos további felújítás tervben van BácsKiskun megyében, Kecskemét-Kalocsa térsé
gében, így megjelennek majd a munkagépek
több alsóbbrendű útszakaszon is.
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a háború kitörése után szinte azonnal két
busznyi adománnyal útnak is indultak
Fényeslitkére. Akkor még szinte több volt
a segítő, mint a menekült. – Nagyon sok
volt az adomány, nagyon hálásak voltak,
azt mondták, nagyon hasznos dolgokat
vittünk – idézte fel a polgármester.

– Aki óvodát épít, az a jövőt építi! – kezdte
Dr. Filvig Géza, Kalocsa város polgármes
tere. Elmondta, hogy az új óvoda 538
millió forintból épült meg, 2017-ben az
akkori városvezetés 150 férőhelyes óvo
dát tervezett, ez különböző okok miatt
75 férőhelyre csökkent. A közbeszerzési
eljárás során 138 millió forint forráshi
ánnyal kellett szembesülnünk. Végül
egyedi kormánydöntéssel megkapták a
hiányzó összeget. Így megvalósulhatott
a beruházás és a gyermekek birtokba
vehették a vadonatúj intézményt. A vá
rosvezető hangsúlyozta, a munka nem
állt meg. A legfontosabb feladat, hogy a
gyermekeket ellátó intézmények soha
többé ne kerüljenek olyan méltatlan hely
zetbe, mint az elmúlt években.
Kalocsán két óvoda épülete került szinte
életveszélyes állapotba, az egyiket be is kel
lett zárni. Emiatt a gyermekeket a többi
tagóvodában osztották el ideiglenesen
elhelyezésre. A városvezetés a múltból
tanulva most nagy hangsúlyt fektet az
óvodai és bölcsődei épületek fejlesztésére,
újítására. Ez év elején két pályázatot is
benyújtottak. Az egyikből kívánják fe
dezni a már meglévő épületek karban

tartását, bővítését, míg a másik pályázat
pozitív elbírálása esetén az új óvodát
bővítenék az eredetileg tervezett további
75 férőhellyel.
Az átadón Katus Györgyné, Kalocsa Város
Óvodái és Bölcsődéje intézményvezető
je elmondta, az új épületben három, 75

négyzetméteres csoportszoba, tágas öltö
zők, igényes mosdók, tornaszoba, fejlesz
tő szoba, és egy könyvtár áll a gyerekek
rendelkezésére. Az emeleten kaptak
helyet a nevelői szobák, irodák, az épü
letben modern tálalókonyhát és szoci
ális helyiségeket alakítottak ki. A Petőfi
utcai óvoda átadásával jelentősen javul
a köznevelési feladatellátás a városban,
de további fejlesztésekre van szükség,
melynek a munkálatai már megkezdőd
tek. Az intézményvezető asszony a továb
biakban köszönetét fejezte ki mindazok
nak, akik támogatták a megvalósítást.
Végül megköszönte a szülőknek, és a
Kalocsai Vagyonhasznosító Kft-nek,
akik a költözködésben nyújtottak nagy
segítséget.
Az épületet Fülöp Ernő főszékesegyházi
plébános, apát, kanonok áldotta meg.
A vendégek az óvoda belső bejárását,
megtekintését követően óvodások által
előadott műsort tekintették meg. A szer
vezők arra is gondoltak, hogy a gyerekek
számára is emlékezetessé tegyék ezt a na
pot, ezért lufihajtogató bohóc szórakoz
tatta a kicsiket.
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A véleményekre építenek
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) megbízásából készített közvélemény-kutatáshoz ezer
fő személyes megkérdezésével gyűjtött adatokat a Kutatópont Kft. a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
(KKÁT) térségében.

Honti Gabriella

– Az RHK Kft. tájékoztatási tevékeny
ségének célja, hogy megteremtse a társa
dalmi elfogadottságot a Társaság fela
datai iránt. Ehhez elengedhetetlen az,
hogy tudjuk, a munkánkkal érintett
települések lakosai mit gondolnak rólunk,
hogyan viszonyulnak hozzánk. A köz
vélemény-kutatások lehetőséget terem
tenek arra, hogy statisztikailag is rögzítsük
az emberek attittüdjét, annak változásait
az évek folyamán, így a későbbiekben
az ő véleményükre építhetjük fel kom
munikációs stratégiánkat – elemezte a
módszert Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs osztályvezetője.
A szeptemberben zajló lekérdezés során
20 perces kérdőívet válaszoltak meg a
résztvevők. A célcsoportot a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfej
lesztési Önkormányzati Társulás (TEIT)
tagtelepüléseinek (Kalocsa, Paks, Tengelic,
Géderlak, Gerjen, Ordas, Foktő, Duna
szentgyörgy, Dunaszentbenedek, Uszód,
Fadd, Bátya, Pusztahencse, Madocsa,
Györköny, Dunapataj) azon lakosai al
kották, akik betöltötték a 18. életévüket.
A tároló ismertsége 65% a tevékenységével
érintett lakosok körében. – Nem változott
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ez a szám 2018 óta, markánsan nem tud
juk növelni a KKÁT ismertségét, ami nagy
valószínűséggel annak tudható be, hogy
a legtöbben egyszerűen a Paksi Atom
erőmű részeként kezelik – vonta le a követ
keztetést az eredmények kapcsán Honti
Gabriella. Az elfogadottság ezzel szemben
nagyban nőtt, hiszen a 94%-os eredmény
10%-os növekményt jelent az előző fel
méréshez képest. – A tároló elfogadottsága
olyan kiemelkedő értéket mutat, amely
nemzetközi szinten is példaértékű. Persze
a tisztánlátás végett ki kell emelni azt a
körülményt, hogy a Paksi Atomerőmű kö
zel 40 éves üzemelése alatt a környék lakosai
hozzászoktak a nukleáris ipar jelenlétéhez,
kevesebb ellenérzést váltanak ki belőlük
az iparághoz kapcsolódó beruházások,
fejlesztések – árnyalta az eredményt az osz
tályvezető. A kommunikációs szakember
fenti véleményét erősíti a jelenlegi köz
vélemény-kutatás is, hiszen a megkér
dezettek 89%-a támogatja a nukleáris
erőművekben történő energiatermelést.
A tároló biztonságos üzemelésének
kérdéskörében is javultak az eredmények,
mindössze a válaszadók 7%-a nem tartja
biztonságosnak a létesítmény működését
– 3 évvel ezelőtt még 10% volt ez az érték.
– Bár úgy tartja a fáma, hogy vannak, aki
ket képtelenség meggyőzni valamiről, en
nek ellenére az a célunk, hogy még tovább
csökkentsük a kétkedők számát. Amíg csak
egy embert találunk, aki inkább negatív
érzelmekkel rendelkezik tevékenységünk
iránt, vagy ne adj isten fél, addig nekünk
van feladatunk! – hangsúlyozta a kedvező
eredmények ellenére az osztályvezető.
Azon kevesek, akik aggodalmukat fejezték
ki a tároló működése kapcsán, a tárolás
során fellépő esetleges kibocsátásokban,
sugárzásban, illetve a kiégett üzemanyagkazetták szállításában látnak kockázatot.
– Lehetősége volt a megkérdezetteknek
megfogalmazni félelmeiket, gondolatai
kat, és természetesen, ha már megkérdez
tük erről őket, akkor válaszolni is fogunk

a felmerült kérdésekre. A következő
lapszámokban tervezzük egy átfogó cikk
megjelenését, amely körbejárja azokat
a kérdésköröket, ahol a legtöbb kérdés
merült fel – emelte ki Honti Gabriella.
A kommunikációs eszközök bővítésének
kérdése is folyamatosan porondon van az
RHK Kft.-nél, amely törekvés a kutatás
folyamán is tetten érhető. A térségben
azonban nem mutatkozott igény arra,
hogy újabb platformokon, megújult
formában kapcsolódhassanak be a lakosok
a tájékoztatási folyamatokba. – A jelenleg
működő stratégiánk úgy tűnik elégséges
a TEIT települések körében. A megkér
dezetteknek kevesebb, mint fele tartana
igényt például arra, hogy a közösségi
médián keresztül is tájékozódhasson a
KKÁT-val kapcsolatos aktualitásokról.
Azonban ez az érték más, a tevékenysé
günkkel érintett társulások esetében sok
kal magasabb volt, ezért már november
ben elindítottuk Facebook oldalunkat,
amelyen Radioaktív Hulladékokat Ke
zelő Kft. néven vagyunk megtalálhatók
– hangsúlyozta a szakember.
A kérdőív összeállításában a profi szakem
berek mellett a TEIT tagtelepülések
képviselői is részt vettek, így az ellenőrzé
si és információs célú önkormányzati
társulással kapcsolatosan is számos
kérdést megfogalmaztak. – Tájékoztató
tevékenységünk egyik alappillérét jelen
tik az információs célú önkormányzati
társulások, hiszen az atomtörvény biz
tosította lehetőséggel élve, segítségükkel
is kommunikálunk a feladatainkkal érin
tett térségekkel. Éppen ezért magától
értődő, hogy az ő munkájukkal kapcsolat
ban is adatokat gyűjtünk és kielemezzük
azokat – emelte ki Honti Gabriella. Kis
mértékben nőtt a társulás ismertsége a tér
ségben, a felmérésben résztvevők 61%-a
ismeri a TEIT-et és több mint kétharma
da hasznosnak tartja a munkáját. Arra a
kérdésre, hogy „Szükségesnek tartaná-e,
hogy bővebb tájékoztatást kapjon a TEIT

tevékenységéről?”, a válaszadók 87%-a
nemmel felelt, ami tovább erősíti azt a
megállapítást, hogy a jelenleg is alkalma
zott kommunikációs stratégia megfelelő
arra, hogy kielégítse a lakosság információ

éhségét, így biztosítva a kellő mértékű
elfogadottságot.
A kommunikációs vezető szerint olyan
eredmények születtek, amelyek a nuk
leáris szakmában igen jónak, több eset

ben kiemelkedőnek számítanak. Ennek
ellenére úgy gondolja még többet kell fe
jlődniük, mert mint fogalmazott: Bár a
tökéletességet, a 100%-ot soha nem lehet
elérni, de mindig törekedni kell rá!

Naprakész információt kaptak
a polgármesterek
Megtartotta szokásos negyedéves beszámolóját a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás polgármesterei részére.

Bara László, az RHK Kft. üzemvezetője arról adott tájékoz
tatást, hogy elvégezték az első negyedévre ütemezett úgynevezett
kiskarbantartási munkálatokat a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában (KKÁT). Többek között sor került a beszállítóko
csi csapágycseréjére, illetve cserélték a sugárzásálló kamerát is,
amivel a betárolást kísérik figyelemmel. Az elmúlt időszakban
kidolgoztak egy új karbantartás-nyilvántartó szoftvert, amit az
őszi nagykarbantartáson már használni szeretnének. Folyamat
ban van az átrakógép kesztyűs manipulátorának rekonstrukciója,
a nitrogén monitoring rendszer átalakításának tervezése, vala
mint az egységes mérőrendszer kommunikáció kialakításának
tervezése.
Honti Gabriella, az önálló kommunikációs osztály vezetője
naprakész információkkal szolgált a két radioaktív hulladékot
fogadó telephely tevékenységéről, a betárolt hulladékmennyi
ségről és az idei tervekről. Kiemelte, hogy a kibocsátási értékek
az éves határérték alatt maradtak, ami nagyon fontos visszacsa
tolás a biztonságos működésre vonatkozóan.
Mint elmondta, folynak a nagy aktivitású hulladék elhelyezését
szolgáló kutatások a Nyugat-Mecsekben. – Alapvető, hogy ne
hagyjunk felesleges terhet a jövő generációra, hiszen mi élvezzük

most a nukleáris áramtermeléssel járó előnyöket – fűzte hozzá.
Elmondta, hogy három fúrást végeztek el, a következő etapban
pedig hatot terveznek. A következő szakaszra vonatkozó prog
ram része lesz egy közmeghallgatás is.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának most folyó bővítése is
szóba került. A moduláris létesítmény épülő 25-28. számú kam
ráiban már az új, hatékonyabb, gazdaságosabb tárolási módot
alkalmazzák.
Dr. Filvig Géza elnöke élve a találkozás adta lehetőséggel
beszámolt arról, hogy a TEIT elfogadta idei munkatervét,
költségvetését. Rövid tájékoztatást adott a kommunikációs
feladatokról hangsúlyozva, hogy a társulás legfőbb célja a biza
lom fenntartása, építése a lakosság körében mind a tároló, mind
az atomerőmű tekintetében. Aláhúzta, hogy ennek érdekében
továbbra is fontos az intenzív együttműködés a nukleáris létesít
mények és a társulás települései között.
Gáncs István alelnök arról tájékoztatta az RHK Kft. képviselőit,
hogy május 27-én Pakson tartanak TEIT Napot. Ez alkalom
mal ünneplik a társulás alapításának 30. évfordulóját. – Az ese
ményen számítunk az RHK Kft. aktív részvételére is – emelte
ki a szervezet alelnöke.
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PAKS II.

ATOMERŐMŰ

Prima Díjjal ismerték el
Lenkei István munkáját
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei elnöksége Prima Díjat adományozott
a Paks II. Zrt. vezérigazgatójának. Lenkei István pályafutása kezdetétől az energiaszektorban dolgozik, öt
éve a két új blokk megépítésével megbízott vállalat vezetője.

Lenkei István

A művészet, a kultúra, a tudomány me
gyei kiválóságait, a magyar értelmiség
szellemi eredményeit ismeri el Prima
Díjjal a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége. A Tolna megyei
elnökség 2021-ben tizenhatodik al
kalommal díjazta a szakmájukban ki
emelkedő, példamutató teljesítményt
nyújtó megyei szereplőket. Az elis
meréseket a járványügyi korlátozások
miatt 2022 márciusában vehették át a
díjazottak, köztük Lenkei István. A
Paks II. Zrt. vezérigazgatója a szekszár
di Babits Mihály Kulturális Központban
tartott ünnepségen elsőként feleségének
mondott köszönetet, aki pedagógusként
nem csak tanítványaiért dolgozott szívvellélekkel negyven éven át, hanem számára
is biztos és nyugodt hátteret biztosított ez
idő alatt. Ezt követően azt emelte ki, hogy
bár személyesen kapta a díjat, abban min
den jelenlegi és korábbi kollégájának a
munkája megtestesül.
Lenkei István pályafutása során nem tett
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kitérőt, ahogy fogalmazott, útja egyenes
volt mindvégig. Műszaki vénája apai
örökség, atomenergia iránti érdeklődése
pedig a középiskolás évekből származik.
Császártöltésen nőtt fel, a pécsi Ziper
nowsky Károly Szakközépiskolában
érettségizett, ahol olyan tanára is volt,
aki Paksra kiválasztott ügyeletesmérnökjelölt volt és sokat beszélt nekik a leendő
atomerőműről. A Műegyetemre jelent
kezve az első nappali tagozatos atom
erőműves szak egyik hallgatója lett. Tízen
végeztek, s gyakorlatilag mindannyian
Paksra kerültek.
1979. szeptember 1-jén érkezett Paksra,
ahol akkor „nőtt ki a földből” az atom
erőmű, aminek lehetőségük volt minden
zegzugát megismerni, illetve Novovo
ronyezsben gyakorlati ismeretekre szert
tenni. Ezzel a tudással felvértezve vett részt
mint ügyeletes mérnök az első két blokk
indításánál. – Mai napig azt mondom a
kollégáimnak, hogy az ügyeletes mérnöki
munka a szakma csúcsa. Ez nagyon szép

időszaka volt az életemnek – fogalma
zott. Nyolc év ügyeletes mérnökség után
rendszertechnikai főosztályvezető lett,
majd végigjárta a ranglétra különböző
fokait műszaki és egyéb területen. Sok
szakmai kihívást jelentő, innovatív pro
jektben dolgozott, ezek egyike volt az
új blokkok előkészítési munkája, amit
2007-ben egy nagyon szűk körrel kezd
tek el. – Persze volt előzménye, mert két
etapban is voltak elképzelések két további
blokk építésére. A terület, ahol a Paks II.
fog épülni, gyakorlatilag elő volt készítve –
részletezte. Foglalkozott a Teller-projekt
tel, a Lévai-projekttel, aminek vezetője is
volt, akárcsak a cégen belül később létre
jött bővítési igazgatóságnak.
Amikor 2017-ben, miniszteri kinevezése
után Süli János felkérte a vezérigazgatói
teendők ellátására, gyakorlatilag gon
dolkodás nélkül mondott neki igent, mert
nagyon inspirálta az, hogy pályafutása
végén részt vehet az általa is előkészített
atomerőmű építésében. – Ez egy olyan
kiváló lehetőség, amire őszintén szólva
nem számítottam – fogalmazott. Azt is
elárulta, hogy nagyon várja az első beton
öntését, de abban nem biztos, hogy 202930-ban, a blokkok hálózatra kötésénél
ott lesz, mert úgy gondolja, amikor el
jön a pillanat, át kell adni a stafétát az
utódoknak. A fiatalok, az új csikócsapat
már most is komoly szerepet játszik a Paks
II-ben és kiválóan együttműködnek azok
kal a kollégákkal, akik a Paks I-ben vagy
az iparág más területein szereztek sok-sok
éves tapasztaltot. – Azt kell mondanom,
hogy a fiatal kollégák szakmailag és a mai
technikát figyelembe véve briliáns dol
gokat tudnak. Az idősebbek a tapaszta
latot teszik hozzá. Úgy gondolom, hogy
ezzel a kombinációval sikerre fogunk
jutni a blokkok építésében – mondta
Lenkei István.

Nyári szakmai gyakorlat
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fontosnak tartja, hogy a tevékenységi körével összefüggő szakirányokban a
felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlatra történő fogadásával is támogassa a felsőoktatást, így az
előző évekhez hasonlóan 2022-ben is fogad nyári szakmai gyakorlatra hallgatókat.
A vállalat az érvényben lévő jogszabályok [a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (NFt.), a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.),
valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felső
oktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.)
Kormányrendelet] előírásainak megfelelően
foglalkoztat hallgatókat szakmai gyakorlaton.
A korábbi tapasztalatok alapján fontosnak tartjuk,
hogy az érdeklődőket tájékoztassuk a nálunk történő
hallgatói szakmai gyakorlatvégzés feltételeiről, és a
tennivalókról.
A jogszabályi előírások figyelembevételével a szakmai
gyakorlat alapja a felsőoktatási intézménnyel kötött, az
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. által is jóváhagyott,
„saját” formátumú együttműködési megállapodás.
A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókkal
hallgatói munkaszerződést kötünk, összhangban a
Munka Törvénykönyve (Mt.) előírásaival.
A jogszabályok szerint a szakmai gyakorlat a felső
oktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely által
közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet
a képzési és kimeneti követelményekben meghatáro
zottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak,
illetve a szak tantervének megfelelően kell tervezni,
szervezni és értékelni. Ehhez társaságunk a felső
oktatási intézménytől programjavaslatot kér, melynek
tartalmát szükség esetén társaságunk fogadó
szakterülete egyezteti a felsőoktatási intézménnyel.
Kérjük, hogy a jelentkezés megküldése előtt
figyelmesen olvassa el az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást! (Adatkezelési tájékoztató személyes
adatok kezeléséről és a Hallgatói tájékoztató)
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
•
•
•

Rövid szakmai önéletrajz,
Adatlap (elérhető a Paksi Atomerőmű weboldalán),
Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez ny
omtatvány (elérhető a Paksi Atomerőmű
weboldalán) kitöltve és aláírva.

A fenti dokumentumokat elektronikus úton
Németh Jánosné részére (nemethjne@npp.hu) kérjük
megküldeni.

A nyári szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseket
2022. április 15-ig tudjuk befogadni.
A jelentkezések elbírálási határideje: 2022. május 20.
Az elbírálás eredményéről minden pályázót
elektronikus levélben értesítünk.
Ezt követően oktatási szervezetünk felveszi
a kapcsolatot a kiválasztott hallgatók felsőoktatási
intézményeivel az együttműködési megállapodás
megkötése céljából.
Szakmai gyakorlat legkorábbi kezdési időpontja:
2022. július 11.
A hallgatói szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele
a felsőoktatási intézmény által aláírt együttműködési
megállapodás, valamint az általuk készített program
javaslat megadott határidőig történő megküldése
társaságunkhoz.
A hallgatói munkaszerződés megkötéséhez szükséges
egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamint
rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet társasá
gunk intéz. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal
kapcsolatos információkat és a rendőrhatósági
engedély igényléssel kapcsolatos tudnivalókat az
értesítéssel együtt megküldjük a hallgatók részére.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot társaságunk
lebonyolítja, annak díja bennünket terhel.
Társaságunk szerződéses autóbuszjárataival biztosítja
a munkába járást, melynek költségét az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vállalja.
A hallgatók a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelő díjazásban részesülnek.
A hallgatóknak a gyakorlat idejére a szállásról saját
maguknak kell gondoskodniuk.
A gyakorlat megkezdése előtt minden hallgatónak
részt kell vennie a kétnapos Belépőképzés
tanfolyamon, majd azt követően sikeres vizsgát kell
tennie ahhoz, hogy az atomerőmű területén önállóan
közlekedhessen, illetve konzulense irányításával
munkát végezhessen. A képzés költségét az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viseli.
Szükség esetén további információ kérhető
a 75/508-659-es telefonszámon Németh Jánosné
oktatásszervezőnél, vagy a nemethjne@npp.hu
e-mail-címen.
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Környezetbarát járművek
a közösségek szolgálatában
Március elején alacsony károsanyag-kibocsátású hulladékgyűjtő járműveket állítottak munkába Pakson.
Ezzel egy újabb lépést tett a település a zöldvárossá válás felé. 2021 eleje óta helyben környezetbarát elektromos buszokkal szállítják az utasokat.

Átadták a városi közlekedést biztosító
elektromos autóbuszok szervizcsarnokát
és a Paksi Közlekedési Kft. irodaépületét
március elején. Ez újabb jelentős lépés
volt a közösségi közlekedés komplex in
frastrukturális hátterének megteremté
sében, ami fontos célja volt az önkor
mányzatnak, mondta el Szabó Péter
polgármester. Az első mérföldkő 2021
januárban volt, amikor magához vonta az
önkormányzat a feladatellátását és tíz
elektromos buszt állított munkába. Ezek
közül négy a kisebb mérete révén olyan
utcákba is eljut, ahol korábban nem
volt lehetőség a buszközlekedésre. Ezzel
a lépéssel megháromszorozódott a
tömegközlekedés lefedettsége és a járat
sűrűség. A közösségi közlekedést azzal
a céllal újították meg, hogy a kényelem
feladása nélkül kiváltsa az autózást, és
ezáltal enyhítse a város zsúfoltságát és
csökkentse a levegőszennyezést. A város
mobilitási terve a fenntarthatóságot szem
előtt tartva, az összes közlekedési mód
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átfogó, egymással is öszszefüggő fejlesz
tését célozza, melynek során előnyben
részesíti a környezetbarát megoldásokat
és segíti azok térnyerését.
Az 1,7 milliárd forint IKOP-os forrás
ból nemcsak a tíz járművet szerezték be,
hanem az elektromos meghajtású autó
buszok töltőállomásai is elkészültek az
M6 autópálya Paks-déli kijárat és a nagy
dorogi leágazó melletti járműtelepen. A
PIP Közép-Duna-Menti Térségfejleszté
si Nonprofit Kft. által nyújtott támoga
tásból tette meg az önkormányzat a kö
vetkező lépést: a 2020 év végén elnyert 712
millió forint támogatásból szervizcsarnok
és irodaépület épült, elkészült a járműte
lep telepi infrastruktúrája, közlekedési
felületei, illetve felszerelték a csarnokot.
– A beruházás megvalósításával a paksi
közösségi közlekedés európai szintű fej
lesztése zárult le – hangsúlyozta Szabó
Péter.
Munkába állítottak idén három új, ala
csony károsanyag-kibocsátású hulla

dékgyűjtő teherautót és elkészült a
Paksi Regionális Hulladéklerakón az
új járműveket kiszolgáló villamos és
CNG töltési rendszer. Valamennyi
jármű CNG gázüzemű, felépítményük
elektromos meghajtású, ezeket Pakson
és hat környező településen használja
a szolgáltató. Az Innovációs és Techno
lógiai Minisztérium által kibocsátott
támogatói okirat alapján a VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. által biztosított 107 millió
forint önerő mellett 539 millió forint
támogatás felhasználásával valósult meg
a beruházás. A támogatás a Zöld Gaz
daság Finanszírozási rendszere keretében
vált lehetségessé, egyedi elbírálás alapján.
– A projekt üzenete és jelentősége tükrözi
a támogató és a térségi közszolgáltatás
célkitűzéseit. Csökkenteni kívánjuk a
környezeti terhelést, és a lehető legala
csonyabb, közel, vagy akár nulla káros
anyag-kibocsátású technológiai meg
oldásokkal kívánjuk kiváltani, illetve
bővíteni a jelenlegi infrastruktúrát. Az
újonnan beszerzett járművek és a kap
csolódó töltőinfrastruktúra e célt szolgál
ja és lényegesen csökkenti a környezeti
terhelést – mondta a járművek hivatalos
munkába állításakor a szolgáltató Vertikál
Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke,
Ferencz Kornél.

PAKS-KALOCSA
A vírushelyzet miatti korlátozások visszavonását
követően – 2022 áprilisától – újra lehetőség nyílik
betekinteni Magyarország jelenlegi legnagyobb
hídépítési projektjének mindennapjaiba. A civil és
szakmai érdeklődők számára egyaránt lehetőség van
erre a Kalocsa-Paks Új Duna-híd Látogatóközpont
által meghirdetett időpontokban. A hídépítés rész
leteit, aktualitásait civil érdeklődők számára egymásfél órás, szakmai szervezeteknek 1,5-2 órás prog
ram keretében mutatják be.

Forrás: magyarepitok.hu

FADD
Évtizedes problémát hivatott orvosolni az a faddi
önkormányzat által koordinált kezdeményezés,
amelynek célja egy közös ebrendészeti telep létreho
zása. Tizenöt önkormányzat – köztük több a TEIThez tartozó település – szövetkezett a közös feladat
ellátásra. A létesítmény tervei elkészültek, a terve
zői költségbecslés és feltételes közbeszerzés alapján
260 millió forintba kerülne a kóbor állatok befogását
és elhullott állati tetemek előírások szerinti elhe
lyezését biztosító korszerű telep. – Forrás egyelőre
nincs, de igyekszünk előteremteni – tájékoztatott
Fülöp János Fadd polgármestere.

BÁTYA
Szomszédolóval ünnepelték Bátyán a hosszú pan
démiás időszak utáni nyitást. A helyi identitást erő
sítő est elsődleges célja a szomszédos települések
hagyományainak egymással megismertetése, illetve
a közösségek együtt szórakozása volt. Dusnok, Fajsz
és Foktő vendégeskedett a bátyai Faluházban, ahol
színvonalas műsorokkal is bemutatkoztak. Színpadra
állt Dusnokról a Biser Tánccsoport, a Zabavna Indus
trija Zenekar és a Dusenici Horvát Énekkar, a fajszi
Szilas Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Foktőt
pedig a hagyományőrző néptánccsoport, az énekkar
és az amatőr színjátszókör képviselte. Az egybegyűl
tek emellett a bátyai Rozmaring Népdalkör előadását
is élvezhették. A közös vacsora után hangulatos tánc
házzal zárult az esemény, amelynek vendége volt
Font Sándor országgyűlési képviselő is.
FOKTŐ
Fergetegesen sikerült az idei nőnapi műsor. Ez volt
az első program a felújított művelődési házban. Szép
Bence a rádiókabaréból és a tévéből ismert standup humorista és bűvész szórakoztatta a körülbelül
százhúsz fős publikumot, a Foktői Vegyeskórus slá
gereket énekelt, a helyi Mikroszínpad pedig bemutat
ta Nóti Károly: A motor című bohózatát.
GYÖRKÖNY
Két szolgálati lakást alakít ki az önkormányzat a
korábbi tornaszobának helyet adó épületben, mivel
elkészült az új, amit lapunk megjelenésének idején
avatnak fel. Ez a beruházás annak az évek óta tartó
törekvésnek az újabb állomása, amelynek célja,
hogy a község ingatlanállományának állapotát, ezzel
együtt a faluképet javítsák. Az önkormányzat szisz
tematikusan felkutatja, felvásárolja a rossz állapotban
lévő öreg házakat, hogy rendbe hozva, korszerűsítve
el- vagy bérbe adja. Az eladásból befolyó összeget
újabb épületek megvásárlására fordítják.
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