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Bõvíti létesítményeit az RHK Kft.
aktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) létesítményfejlesztési és tárolókapacitás-b
bõvítõ programjai – hangzott el a cég
decemberi évértékelõ sajtótájékoztatóján.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ igazgató
elmondta, a társaság szakemberei eddig
összesen 4059 hordó kis és közepes
aktivitású hulladékot szállítottak le a
bátaapáti felszín alatti tárolóba, és
jelenleg 8347 elhasznált fûtõelem
biztonságos elhelyezésérõl gondoskodnak a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában, Pakson. A hazánkban keletkezõ nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-m
mecseki
kutatási program pedig újabb fontos
állomásához érkezett.
Nemcsak az RHK Kft., a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) is összegezte a 2015-ö
ös esztendõt. A településvezetõk – Barta Erzsébet polgármester meghívására – a Véménd
melletti Mészkemencei Vendégházban tanácskoztak, ahol elsõként dr. Kereki Ferenc szólalt fel. Korrektnek és kiegyensúlyozott-

A szakemberek eddig összesen
4059 hordó kis és közepes
aktivitású hulladékot
szállítottak le a
bátaapáti
felszín alatti
tárolóba
FOTÓ: RHK KFT.

BUDAPEST-BÁTAAPÁTI A kívánt ütemben haladnak a Radio-

nak nevezte az RHK Kft. és a TETT kapcsolatát. Valamennyi munkatársa nevében megköszönte a konstruktív munkát. Hasonlóképpen vélekedett Darabos Józsefné is. A társulás elnöke szerint a jövõben is csak akkor érhetnek el sikereket és eredményeket, ha a
nyílt, õszinte párbeszédet tartják szem elõtt.
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Fontos lépések és fejlesztések
KÖZMEGHALLGATÁS Napelemes rendszert épít Véménd
A nap energiáját
árammá alakító, környyezetbarát rendszerrel szerelnék fel
Véménd önkormányyzati épületeit – derült
ki a helyyi önkormányyzat novemberi éves
közmeghallgatásán.
Munkatársunktól
Számos sikeres pályázatot tudhat magáénak
Véménd idén – mondta polgármesteri beszámolójában
Barta Erzsébet, a település elsõ embere, aki az elmúlt egy
év eredményeit ismertette a
novemberi közmeghallgatáson.
Véménd több mint 30 millió forint pénzügyi támogatást kapott a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit
Kft.-vel való együttmûködés
értelmében idén, amely nagy
segítséget jelentett a településnek.
Az önkormányzat és a hivatal mûködésére is jelentõs
összeget kellett a pénzügyi
támogatásból felhasználni –
tette hozzá Barta Erzsébet.
Utóbbi körülményt jövõre áttekinti majd az önkormányzat a mûködési költségek észszerûsítése érdekében. A polgármester a település tulajdonában lévõ ingatlanok
energetikai korszerûsítésére
vonatkozó terv kapcsán elmondta, a szándékaik szerint
a jövõre megnyíló Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázati lehetõségeit kihasználva napelemes rendszerekkel szerelnék fel az érintett épületeket.
A véméndi munkálatokban összesen 51 fõ vett részt,
a létszámot további 20 fõvel
bõvítették novembertõl –
derült ki a település 2015-ös
közfoglalkoztatási programjának ismertetésébõl. Az
újonnan munkába állók ja-
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ILLUSZTRÁCIÓS FOTÓ.

nuártól új, állatgondozói
képzésen is részt vehetnek.
Barta Erzsébet szerint a
közfoglalkoztatási program
nyújtotta megtakarítási lehetõségeken túlmenõen a faluban eddig segélybõl élõk jelentõs része már munkából
szerzi a jövedelmét. A
Véméndi Iskola konyhájába is
helyi termékek kerülnek, amit
maguk állítanak elõ.

„Az idei megtakarításokból,
pénzügyi adományokból és
pályázati forrásból jövõre több
millió forint értékû egészségfejlesztési beruházás valósul
meg Véménden.”

Kisbusz, kerékpárút, szobor, sószoba
Véménd önkormányzzata idén egy 18 fõss kissbusszt is vássároltt pályázzati segíttséggel, jövõre állíttják fel Maka
ay Ida
a költtõnõ szobrátt, illettve elkésszülttek a településs 2016-o
os tervei is. Elssõdlegess
cél jövõre a templom tettõsszerkezzettének felújjíttássa, az ehhezz
szüksségess pályázzati forrássok felkuttatássa folya
ama
atba
an van. A
településsen elhelyezzettt kegy- és emlékttárgya
aka
at is felújjíttják a
jövõben, illettve megoldotttá válik mélttó gondozzássuk is.
Jövõre folyttatódna
ak a Péccsvára
ad–Báttaszék vasúttvona
al nyomvona
alán építtendõ kerékpárútttal kapccsola
atoss egyezztettéssek. A
projjektt kiemeltt jelenttõsségû a térsség 16 településse számára
a. A z
idei megttaka
aríttássokból, pénzzügyi adományokból és pályázza ti forrássból jövõre több millió forintt érttékû egésszségffejjlessztési beruházzáss valóssul majd meg. A tervek szerintt Véménden az
Idõssek Napközzi Otthonába
an egy sósszobátt ala
akíttana
ak ki, amitt
a településsen élõk – idõssek és fia
atalok egya
arántt – kedvezzményessen használha
atna
ak majd. A térsségben jellemzzõen csak a várossokba
an van lehettõsség ilyen szolgálttatáss igénybe véttelére,
egy sótterápiáss helysség kia
ala
akíttássa ezértt indokoltt és vonzzerõtt
jelentt majd a faluna
ak – emeltte ki a polgármesster.

Tájékoztató
az NRHT-ról
Ba
artta Erzzsébett után
Ba
agdy Lásszló, a TETT
La
akosssági Ellenõrzzõ
Csoporttjána
ak szakma
ai vezzettõjje tarttottt
rövid besszámolótt a
Nemzzetti Radioa
akttívhulla
adék-ttároló mûködéssérõl, majd la kosssági kérdéssekkel
éss java
asla
atokka
al folytatódottt a progra
am,
amelynek résszlettess
össszeffogla
alójjátt a
www.vemend.hu olda
alon is elolva
asha
at ják.
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Nagy öröm a kis óvoda
KERESZTES ANITA – A gyermekek érdekei határozzák meg a szakmai munkát
– Lelkessen és sok új ötletttel vetetttem bele maga
am a munkába
a, és rögttön egy óriássi problémáva
al találkozztam. Egy hétt
ala
att kellettt új óvó nénitt találnom, ami a mai szakemberhiánytt tekinttve nem voltt egysszerû. Végül sikerültt egy kissdorogi, gya
akorlottt kollégátt szerezznem – összegezzte munkájja elsõ napjjaitt Keressztess Anitta, aki
idén augussztusstól irányíttja a
Cikói Óvodátt és Egysségess
Óvoda
a-B
Bölccsõdétt.
Munkatársunktól
CIKÓ – A legfontosabb feladat a
szervezeti kultúra tudatos átalakítása, finomítása, illetve a szülõkkel való együttmûködés erõsítése, a partnerközpontú szemléletmód további fejlesztése –
mondja Keresztes Anita, a Cikói
Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsõde augusztusban kinevezett vezetõje. A célok érdekében az intézményvezetõ számos újdonsággal rukkolt elõ,
amit már vezetõi pályázatában
is rögzített.
Anita elsõdleges céljának
olyan óvodai légkör kialakítását tartja, ahol tudatos, szervezett és minden esetben a gyermekek érdekeit figyelembe vevõ szakmai munka folyik.
Olyan helyet kíván teremteni,
ahol a gyermekek és szüleik,
valamint az óvoda dolgozói
egyaránt jól érzik magukat. –
Az elõttünk álló idõszakban
nagy hangsúlyt kell fektetnünk
a szervezeti kultúra fejlesztésére, ennek megvalósításában
kértem valamennyi munkatársam segítségét, hiszen a kitûzött célokat csapatmunkával lehet a leghatékonyabban és
legtartalmasabban elvégezni –
fogalmazott a vezetõ.
Az intézmény rövid, közép,
illetve hosszú távra kitûzött céljai közül többet már meg is valósított, legyen szó eszközfejlesztésrõl vagy éppen a gyermekek fejlõdését szolgáló, játékos programok, rendezvények
bõvítésérõl.

Hasznos programokból és vidám pillanatokból sem volt hiány az elmúlt hónapokban
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– Részemrõl a teljes körû elkötelezõdés a legfontosabb tényezõ és ezt várom el a munkatársaimtól is. Kiemelt érték az
együttmûködés, a partneri kapcsolat kiépítése és fenntartása,
valamint a kommunikáció javítása (a szülõk és a munkatársak
felé egyaránt), illetve ami a legfontosabb az egészben, hogy a
gyerekek érdekeinek figyelembe vételével, színvonalas, színes programok szervezésével
kívánom az óvodai életüket színessé, tartalmassá és emlékezetessé tenni – hangsúlyozta
Keresztes Anita.

FOTÓ: CIKÓI ÓVÓDA
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Az eredmények minõsítik
Egy álla
ami válla
ala
atnál akkor
mennek jól a dolgok, ha túl
soka
at nem besszélnek róla
a,
legffeljjebb az eredményeirõl
– tarttja a közzvélekedéss. A
Ra
adioa
akttív Hulla
adékoka
at Kezelõ Kft.-rre ez hatványozzotttan iga
az, hisszen a cég léttessíttményeiben sugárzzó anya
agok
bizztonsságoss kezzeléssétt és tárolássátt valóssíttják meg a
szakemberek.

végleges
elhelyezése
a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban történik.
Bertalan Csaba fióktelep-vezetõ ugyancsak elégedett az idei
évvel.
– Március óta 51 alkalommal történt beszállítás a paksi
atomerõmûbõl. Az egyes kamrába 90 monolitblokkban 810
hordó került, ezzel már 451 az
itt tárolt betonkonténerek száma. A biztonságos üzemelés
mellett év közben befejezõdött
a hármas és a négyes kamra
bányászati kialakítása. Mivel
az újfajta hulladék-elhelyezési elképzelést elfogadta a felügyelõ hatóság, ehhez megkezdhettük a tendereztetési eljárást. A másfajta kamra-kialakítás és az új típusú hulladékcsomag révén jelentõs helyet és pénzt takaríthatunk
meg.

Bertalan Csaba

Munkatársunktól
BÁTAAPÁTI A magyar kórházak,
kutatóintézetek, az élelmiszeripar és a mezõgazdaság radioaktív hulladékával Vác közelében, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tároló munkatársai foglalkoznak. Az RHFT vezetõje, Hák
Viktor a 2015-ös évrõl beszélt
lapunknak.

Németh Gábor

Hák Viktor

FOTÓK: RHK KFT.
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– Szinte mindent meg tudtunk valósítani idén, amit elterveztünk, bár a további munkához szükséges engedélyeket kicsit gyorsabban is megkaphatnánk. A beérkezõ kis és közepes aktivitású radioaktív anyagot már az új válogatóbox szelektálja, így a hozzánk hordókban érkezõ hulladék minden

munkafolyamaton emberi kéz
érintése nélkül halad keresztül.
Automatizáltuk a hulladék-nyilvántartást, az ipari hordószkenner beindításával pedig
az eddiginél is pontosabban
tudjuk meghatározni a tárolt
anyagokat. A hulladékcsomagok kezelése így még biztonságosabb és hatékonyabb lett.

A terveknek megfelelõen megkezdtük a technológiai épület
új légtechnikai rendszerének
fejlesztését, és az úgynevezett
biztonságnövelõ program folytatásához szükséges könnyûszerkezetes csarnok engedélyeztetése is zajlik már.
Az atomerõmû kis és közepes aktivitású hulladékainak

Mindkét telephelyen gyakori vendégek voltak a hatósági
ellenõrök, mivel az RHK Kft. létesítményei az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörébe
kerültek. Az ellenõrök a vizsgálatok alkalmával mindent rendben találtak.
Még legalább három évtizeden át napi 24 órás, azaz

2015. november-december

az RHK Kft. létesítményeit
folyamatos feladatot jelent a
környezeti károk elhárítása,
amit a korábbi uránbányászat és ércfeldolgozás okozott a Nyugat-Mecsekben –
mondta Németh Gábor, a
Kõvágószõlõs közelében mû-

ködõ Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis vezetõje. A telephely célja, hogy
Pécs és a környék ivóvize biztonságban legyen.
– A felhagyott, föld alatti
bányatérségek lassan felte-

lõdnek vízzel, emiatt már tavaly meg kellett kezdeni a felkészülést, hogy az uránnal
szennyezett víztöbbletet kezelni lehessen. Szükségessé
vált a vízkezelõ és vízkormányzó rendszer bõvítése, a

bányavízkezelõ technológiai
kibõvítése, a szárítóberendezés korszerûsítése, új összekötõ csõhálózat lefektetése.
Mindezen feladatok elvégzése a tervek szerint jó ütemben
halad.

Finnországban épül az elsõ nagyaktivitású tároló
Azz atomenergia
a békéss célú felha
asználásána
ak velejjárójja az így kelettkezzettt radioakttív hulla
adék kezzelésse, ami az egéssz világon nagy kihívásst jelentt a szakemberek számára
a.
A kiss és közzepess akttivittássú radioa
akttív hulla
adék véglegess elhelyezzéssére léttezzik jól
beváltt gya
akorla
at szertte a világon. Ezek
agok itthon felsszín közzeli és felsszín
az anya
ala
atti tárolóba
a kerülnek, jól elzzárva
a a külvilágttól.
Azz elha
asználtt fûttõelemek és a nagy aktivittássú hulla
adék véglegess elhelyezzéssének megoldássáhozz a finnek kerülttek a
legközzelebb. Az északi orsszág radioa
aktívhulla
adék-kkezzelésssel fogla
alkozzó társsasága
a, a POSIVA ugya
aniss nemrégiben
megka
aptta az engedélytt arra
a, hogy a kiégettt kazettták számára
a tokozzóüzzemett és
véglegess tárolótt építtsen Olkiluottoba
an. A
léttessíttmény 6500 tonna
a uránium beffoga
adássára
a lessz alka
alma
as.
A finn kormány a kia
adottt engedélytt több
teljjessíttendõ felttéttelhezz köttöttte. Az üzemelttettéssi engedély kérvényezzésse elõttt a

finn társsaságna
ak elemzzésst kell küldenie
a tároló környezzettre gya
akoroltt hatássáról,
a kiégettt üzema
anya
ag vissszanyerhettõsségérõl, a szállíttáss várha
ató kocckázzatairól és
azokról a lehettségess válttozztatássokról,
amelyek bekövettkezzhettnek a projjekttben.
A POSIVA szerintt az építtéssi munkála
atok
már a követtkezzõ év végén elkezzdõdhettnek, 2023-b
ban pedig üzembe is helyezzhettik a léttessíttménytt.
arorsszágA finn építtéssi engedély Magya
na
ak is fonttoss lépéss, bizzonyíttja, hogy az
RHK Kft. a világelssõ nyomdoka
ain hala
ad.
Nemzzettközzi elváráss – és a hazai törvények is elõírjják –, hogy az atomenergia
a
alka
alma
azássa során a tudomány legújjabb eredményeivel és a nemzzettközzi
tapa
asztala
atokka
al összha
angba
an bizztossíttani kell a kelettkezzõ radioa
akttív hulla
adék,
va
ala
amintt a kiégettt üzema
anya
ag bizztonsságoss elhelyezzéssétt. Nem hárulha
at az elffoga
adha
atónál súlyossabb teher a jövõ generácciókra
a.
A finn elképzzeléssek szerintt a kiégettt
üzzema
anya
agott rézzkontténerekbe helyezzik

az elkésszültt tokozzóüzzemben, majd átszállíttják a 400–450 métter mélyre építettt tárolóka
amrákba
a, ahol benttonittgyûrûkkel határoltt fura
atokba
a tesszik õkett.
A tervek szerintt ugya
anezzt a megoldásst
követtik majd a magya
ar szakemberek is,
hisszen a termésszetti példák nyomán világsszertte ezt tarttják a legbizztonsságosabbna
ak. A vízzzáró tula
ajdonsságú, stabil kõzzett, a korrózzióálló rézzcsövek, a
sugár- és vízzbizztoss benttonitt alkottta sokszoross mérnöki gátt hossszú távon megaka
adályozzza a szennyezzõ anya
agok kijuttássátt.
A pakssi atomerõmûben elha
asználtt
üzzema
anya
ag a pihenttettéss után jelenleg a
Kiégettt Kazettták Átmenetti Tárolójjába
an
pihen. Közzben azonba
an már javába
an
folyna
ak a földttani kuttatássok a Nyuga
atMeccsekben, hogy véglegess helyett találjana
ak a nagy akttivittássú radioa
akttív anya
agokna
ak. A finn példa
a és máss nemzzettközi vissszajelzzéssek is megerõssíttik: a Radioakttív Hulla
adékoka
at Kezzelõ Kft. jó úton
ha
ala
ad a nagya
akttivittássú progra
amma
al.

A finn tároló tervrajza (Forrás: Posiva Oy)

5

TETT HÍRLAP

Bátaszéki fa indulhat az Európa-bajnoki címért
A bátaszéki öreg
molyhos tölgy nyerte el az
Év Fája címet az Ökotárs
Alapítvány által szervezett
megmérettetésen. A város
legöregebb, 300–400 éves
fája sokáig szoros versenyben volt a balkányi mamutfenyõvel, végül azonban a
bátaszékiek büszkesége
kapta a több szavazatot:
6424-et
a
SzabolcsSzatmár-Bereg megyei fa
6147 voksával szemben. A
versenyre idén 67 lombos
nevezés érkezett, a zsûri
ezek közül választott ki 15
döntõst, rájuk egy internetes
felületen lehetett szavazni.
Magyarországi gyõztesként
a bátaszéki molyhos tölgy
az európai versenyben is
részt vesz a következõ év
elején, így elnyerheti az Európai Év Fája címet is.
■

BÁTASZÉK
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Wigner
Jenõ-díjat
kapott
dr.
Rónaky
József
Wigner
Jenõ-díjat kapott az Országos Atomenergia Hivatal volt fõigazgatója,
a paksi képviselõ-testület korábbi tagja, a város Pro Urbe díjasa.
Dr. Rónaky József a
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében vehette át
az elismerést a Magyar
Tudományos Akadémián.
■

BUDAPEST-PAKS

Dr. Rónaky József
fotó: www.tett-tarsulas.hu

Az Év Fája verseny győztese (fotó: www.tett-tarsulas.hu)

Nem lesz
Mórágyon
kõbánya
MÓRÁGY Nem valósulhat meg a tervezett bányatelek
kialakítása Kismórágyon – így döntött november 23án a település képviselõ-testülete, amely egyhangú
szavazással úgy határozott, nem módosítják a településrendezési tervet.
A képviselõk a többség akaratával egyezõ döntést
hoztak – nyilatkozta Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere. Az elõzményekrõl a település elsõ embere elmondta, a balatonalmádi székhelyû Mórágyi Gránitbánya Kft. a falu kismórágyi településrészén gránitbányászattal szeretett volna foglalkozni. A cég 2007ben kereste meg a települést, hogy bányaudvarokat
alakítana ki. A folyamat most jutott el abba a szakaszba, amikor módosítani kellett volna a településrendezési tervet.
Az önkormányzat közmeghallgatást és lakossági fórumot is tartott, mindkét alkalommal vezetõ téma volt
ez a kérdés. A két ülés között a kismórágyi lakosok aláírást gyûjtöttek, hogy a képviselõ-testület utasítsa el a
módosításra vonatkozó kérelmet. A lakosság egyértelmûen kinyilvánította, nem szeretné a gránitbányát,
ezért nem hozhattak más döntést a képviselõk – tette
hozzá Glöckner Henrik, aki leszögezte, a testület álláspontja szerint munkájukat mindig úgy kell végezniük, hogy a többség véleményét képviseljék, ezért egyértelmû volt, hogy a falu vezetése a közösségi akaratnak megfelelõ határozatot hozza meg.
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Bõvíti létesítményeit az RHK Kft.

FOTÓ: RHK KFT.

Nagy érdeklődés övezte az RHK Kft. évzáró sajtótájékoztatóját

Folytatás az 1. oldalról
BUDAPEST-BÁTAAPÁTI Nagyon
sûrû, de igen eredményes évet
zár az RHK Kft. idén – értékelte a 2015-ös esztendõt dr.
Kereki Ferenc, a társaság ügyvezetõ igazgatója. A bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladéktárolóban újabb felszín alatti
tárolókamrák bányászati kialakítása fejezõdött be, valamint
átadtuk új látogatóközpontunkat is, ami az igen nagyszámú
érdeklõdõ miatt vált szükségessé – tette hozzá. Az RHK újabb
modullal bõvíti a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolóját,
hogy az atomerõmûbõl érkezõ
elhasznált fûtõelemeket folyamatosan és biztonságosan tudja fogadni.
A társaság a Nyugat-Mecsekben november közepén
kezdte meg annak a kutatóároknak a kialakítását, amely a
nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezését célzó, több évtizedes program egyik fontos
földtani vizsgálatához szükséges. Büszke vagyok rá, hogy
idén is sok pozitív visszajelzést

kaptunk létesítményeink biztonságát és szakembereink felkészültségét illetõen, nemcsak itthonról, hanem külföldrõl is –
nyilatkozta a társaság vezetõje.
A nem atomerõmûvi hulladékot fogadó, püspökszilágyi
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban idén elindult a
biztonságnövelõ program második szakasza. Elsõként egy
könnyûszerkezetes csarnok
épül az úgynevezett történelmi
hulladékot tartalmazó tárolómedencék fölé, valamint egy,
a hulladék biztonságos kiemelését segítõ technológiát is kiépítenek a szakemberek.
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban
(NRHT) idén 90 betonkonténerben, összesen 810 hordó, a
paksi atomerõmûbõl származó kis és közepes aktivitású hulladékot szállítottak le végleges
helyére, a felszín alatti tároló 1es számú kamrájába. Ezzel
párhuzamosan elkészült a harmadik és a negyedik kamra bányászati kialakítása is. A felszínen is igazán látványos fejlesztés zajlott, július elején megnyílt

a modern, interaktív látogatóközpont, illetve november elejétõl a felszín alatti bemutatótér
is fogad érdeklõdõket. Az egyre bõvülõ NRHT-ba 2008-as
átadása óta közel 85 ezer szakmai és laikus vendég érkezett a
világ szinte minden tájáról, de
már az új látogatóközpont is
közel ezer érdeklõdõt fogadott.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába idén 270
darab kiégett fûtõelemet helyeztek el, jelenleg összesen
8347 darab található a meglévõ 20 kamrában. Az atomerõmû igényei szerint modulszerûen bõvíthetõ létesítményben jelenleg 4 újabb kamra kialakítása zajlik, átadásuk 2017-ben
várható.
A nagy aktivitású hulladék
végleges elhelyezését célzó
nyugat-mecseki
program
újabb fontos állomásához érkezett, november közepén
megkezdõdött a kutatóárok kialakítása. Ennek célja, hogy a
geológusok felmérjék, milyen
felszín alatti mozgások zajlottak
le a területen az elmúlt évezredekben.

Az RHK Kft. felügyelete alá
tartozik még a Baranya megyei
Kõvágószõlõs közelében található Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB), ahol
szintén számos fejlesztés történt. Az uránipar és -bányászat
okozta környezeti hatások felszámolását végzõ szakemberek elsõdleges feladata a helyi
vízbázis védelme, az ehhez
szükséges technológiai rendszerek modernizálása folyamatos.
Az RHK Kft. számára, tevékenységébõl adódóan fontosak a lakossági kapcsolatok. A
szakemberek ezért idén is számos ismeretterjesztõ programot
szerveztek az érintett térségekben, együttmûködésben a településeket tömörítõ társulásokkal. A társaság idén is elvégeztette kétévente szokásos közvélemény-kutatását, amelynek
eredményei azt mutatják, hogy
tevékenységének társadalmi elfogadottsága továbbra is magas, köszönhetõen a rendszeres tájékoztató munkának és a
tárolók biztonságos üzemeltetésének.
■
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