Az Izotóp Tájékozató Társulás Hírlevele

Különkiadás
Az RHK Kft. közreműködésével támogat az NFM
Életbe léptek a társulások idei támogatási szerződései
Négy önkormányzati társulás segíti az RHK
Kft.-t abban, hogy a telephelyeinek közelében
élők megismerjék tevékenységét, a radioaktív
hulladék kezelésével kapcsolatos munkát. A
társulások vezetői rendszeresen tanácskoznak
a cég képviselőivel, hogy megismerjék az
időszerű munkálatokat és egymásnak is beszámoljanak tevékenységükről.
Február 23-án volt idén az első ilyen találkozó, amelyen a 2015-ben tervezett tájékoztató programokról is szó esett. Ugyancsak itt
írta alá a négy szervezet elnöke az éves támogatási szerződést is, amely biztosítja a kommunikációs munka anyagi hátterét.
Mivel az RHK Kft. kiemelt figyelmet fordít
a telephelyei környezetében élők tájékoztatására, ezért a hiteles és naprakész információk
folyamatos átadására törekszik. Ebben segítik
őt a térségi társulások, az ITT (Izotóp Tájékoztató Társulás), az NYMTIT (Nyugat-

mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás), a TEIT
(Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás) és a TETT
(Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás).
Hogy ezt a vállalt feladatukat elvégezhessék,
ehhez a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból biztosított támogatás nyújt fedezetet.
A törvényi és jogszabályi változásokat követően 2014 után az idei szerződéseket is az
RHK Kft. közreműködésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) kötötték a
társulások.
Az aláírásokat követően a tanácskozáson a
résztvevők sorra vették a legfontosabb várható eseményeket, az egyes térségek gyerekprogramjait és nagy rendezvényeit, illetve az
RHK Kft. vezetőjétől első kézből értesülhettek a társaság terveiről.

Mint elhangzott, a társulások idei évének
legfontosabb eleme a kétévente rendezett
közvélemény-kutatás lesz, amelyet várhatóan
március közepén kezdenek a szakemberek az
ITT térségében, és áprilisban fejeznek be a
Nyugat-Mecsekben.

Edelman György és Dr. Kereki Ferenc aláírják a
2015. évi támogatási szerződést

Idén is kap tájékoztatásra támogatást az ITT
A települések közötti együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet a március 3-i
ITT-ülés vendége, dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezető igazgatója.
Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) tagtelepüléseinek társulási tanácsa azért gyűlt öszsze, hogy elfogadja az Edelman György elnök
által aláírt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) kötött idei támogatási szerződést. Ezt követően pedig az öt tagtelepülés
polgármestere aláírta az ehhez tartozó
alszerződéseket.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
biztosított támogatás célja, hogy a szerződésben közreműködőként szereplő RHK Kft.
telephelyein folyó szakmai munkát a térségben élők minél jobban megismerhessék. Az
ITT esetében a püspökszilágyi Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló működésének
bemutatása a legfőbb cél.
A támogatási alszerződések keretében a
tagtelepülések a tájékoztatási feladatok mellett fejlesztésre szintén vállaltak kötelezettséget 2015-re is. A március 3-án aláírt
alszerződéseket az érintett önkormányzatok
előzetesen megkapták és a képviselő-

testületek határozatban döntöttek arról, mire,
Az ülésen a társulási tanács a tagok beadvámekkora összeget használnak majd fel.
nya alapján a társulási megállapodás több
Fontos, hogy a kiemelten kezelt tájékoztatá- pontjának pontosításáról és bővítéséről is
si kötelezettség feladatait is rögzíti a szerző- döntött.
dés, és a támogatás a szükséges programok
anyagi forrását is tartalmazza.

Március 3-án aláírták a támogatási alszerződéseket

Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

ITT

Különkiadás
Megint jönnek, kopogtatnak
Közvélemény-kutatás az ITT tagtelepülésein

Tíz éve annak, hogy az első kérdezőbiztosok megjelentek a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) megbízásából Püspökszilágy térségében. A kutatás,
amit minden második esztendőben elvégeztet a társaság, arra
keresi a választ, hogyan változtak a helybeliek ismeretei a radioaktív hulladékokkal kapcsolatban, miként vélekednek a térségükben működő, nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladék kezelését végző Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóról (RHFT-ről), illetve a telephely környezetében
élők tájékoztatását segítő önkormányzati társulás, az Izotóp
Tájékoztató Társulás (ITT) munkájáról.
Ez a véleményfelmérés fontos visszaigazolás a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. számára, hiszen ebből látható, tevékenységét mekkora bizalom övezi a környéken élők körében,
mennyire sikeres a tájékoztató tevékenység, és hogy megfelelőe az együttműködés a cég, meg a helybeliek érdekeit képviselő
ITT között. A nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka ugyanis nem képzelhető el az érintett terület lakosságának bizalma
nélkül.
A korábbi évek azt mutatták, hogy az Izotóp Tájékoztató Társuláshoz tartozó települések lakosai kimagasló általános ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hulladékokról, és folyamatosan nőtt körükben a püspökszilágyi, nem atomerőművi eredetű
radioaktív hulladékok tárolására 35 éve létrehozott tároló elfogadottsága, valamint az ITT ismertsége-elismertsége is.
Az idei közvélemény-kutatás várhatóan március közepén indul. Ekkortól várható, hogy a kérdezőbiztosok bekopogtatnakbecsöngetnek a véletlenszerűen kiválasztott portákra Kisnémediben, Őrbottyánban, Püspökszilágyon, Váchartyánban és Váckisújfalun. Újfajta gyakorlat, hogy a mintegy 800 megkérdezett
a 20-25 perces interjú során maga is tehet fel majd kérdéseket.
A válaszok a Hétközlap hasábjain és a társulás honlapján lesznek majd olvashatók.

Az RHFT új beléptető épülete

Az RHFT bejáratánál a környék településein készült művészi fotók
fogadják a látogatókat

Az RHFT telep madártávlati képe
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