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Kedves Cserkútiak! 
 
Megválasztott polgármesterként köszöntöm Önöket eb-

ben az újságszámban! 
A közelmúlt sok alkalmat adott nekem, hogy magamat 
és elképzeléseimet bemutassam. 

A kampány elmúlt, a választás megtörtént. A munkát 
elkezdtem, az átvétel/átadás e hó 17-én megtörtént. 

Cserkút képviselő testülete 21-én kedden velem együtt 
teszi le az esküt, amiben hitet tesz a falu döntése iránti 
tisztelet és alázat, valamint a törvényesség betartása 

mellett.  
Csak remélni tudom, hogy a személyes ambíciók és vá-

gyak közös munkánk során ki tudnak teljesedni és kis 
közösségünk boldogulását segítik. Ami ebből az én ré-

szem, azt a választáson szentesített felhatalmazás szellemében végre fogom hajtani.  

Hatékony munkát, nyilvánosságot ígértem és támogató, egységes testületet kértem. 
A megválasztott képviselők együtt és külön-külön is értékes emberek, képesek az együt-
tes munkára. Rajtuk áll, hogy mennyire akarják tolni közös szekerünket. Eljött a bizo-

nyítás ideje! 
De a köszönet ideje is itt van! 

Ebben az ünnepi számban meg kell emlékeznünk elődöm, Jónás József polgármester 
úrról, aki 24 éves faluvezetés után adta át a stafétabotot. 
 Az eltelt idő egy házasságnak is becsületére válik manapság. Nagyon sok élmény, meg-

ható és kellemes pillanat fűződik hozzá.  
Sokan, sokféle emlékkel távozunk ettől a korszaktól, mert korszakról beszélek.  

Nem mindig azt kaptuk, amit reméltünk, de az lehetett ilyen is, meg olyan is.  
Én személyesen a sok hasznos ismeretet és még praktikusabb tapasztalatot köszönöm 
Jónás József polgármester úrnak, mert lehet, hogy nem mindent lehet belőle forintra 

váltani, de az emberek megbecsülése, belém helyezett bizalma többet ér! Biztos, hogy 
sok dolgot nem úgy fogok tenni, mint ahogy ő csinálná. Azt azonban biztosra veszem, 
hogy fel fog merülni bennem, hogy: vajon ezt, vagy azt  Józsi hogy intézné és miért úgy?   

Aki ilyen nyomot tud hagyni embertársaiban, az biztos hogy kiérdemelte az utódok tisz-
teletét és megbecsülését.  

Köszönjük Józsi és kellemes nyugdíjas éveket!  
Persze, kedves Olvasó, az elköszönés nem valóságos, mert a polgármester úr továbbra is 
itt él majd köztünk és most már „felelősség nélkül” adhatja tanácsait az érdeklődőknek. 

Nem marad más nekem, mint megköszönni az Önök mostani kitartó figyelmét és koráb-
ban kinyilvánított bizalmát és támogatását! 
 

Hagenthurn József, Cserkút község polgármestere 
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Szileczki Mónika vagyok. 

Harmadik ciklusomat kezdem önkormányzati képviselőként, minden alkalommal, mint 

képviselő, én kaptam a választópolgároktól a legtöbb szavazatot, amit ezúton is szeret-

nék megköszönni. 

Remélem, hogy választott képviselőink legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat. 

 

Vásárhelyi Balázs (40) vagyok, kétgyermekes (hat, fél évesek) családapa. Több mint hat 

éve élek már kis falunkban, de szívem már tíz éve idehúz. Feleségem gazdasági agrár-

mérnök, míg jómagam okl. építőmérnök vagyok.  

A mérnöki szakmát megtartva több területen is működtetek vállalkozásokat, úgymint a 

felnőttképzéstől, a pénzügyi területen át a vállalkozásfejlesztésig. Múltamból kifolyólag 

úgy gondolom, széles látókörrel rendelkezem a pénzügyi, gazdasági és mérnöki terüle-

ten és ezt a tapasztalatot szeretném a falu javára fordítani. Remélem új polgármeste-

rünk és a képviselőtársaim is fontolóra veszik majd tanácsaim, ötleteim. 

Szeretném megköszönni a rendkívül sok szavazatot. Ahogy ígértem, gazdasági szem-

pontból a józan ész,  a racionális gondolkodás és az ésszerű költekezés a célom. Minde-

zek mellett eltökélt szándékom, hogy a bevételi lehetőségeket maximálisan kiaknáz-

zuk.  Közösségi szempontból arra buzdítom képviselőtársaim, hogy higgyünk a közösség 

építésben, és ezért tegyünk meg mindent. A lakosság bevonása a közéletbe, úgymint he-

lyi vállalkozásokkal való együttműködés, társadalmi egyeztetések, társadal-

mi munkák, alapvető érdeke a falunak, mind emberileg, mind anyagilag. 

Szívesen állok mindenki rendelkezésére, keressenek bizalommal. 

 

Storcz Zita vagyok, 48 éves, három gyermekes anyuka, egy unoka büszke nagymamája. 

A Vasutegészségügyi KHT rendelőintézetében dolgozom asszisztensként, három szak-

rendelésen. Batátaim, Mihálszkyék révén kerültem kapcsolatba ezzel a csodás kis falu-

val, és a „szerelem” 2006-ban teljesedett be, akkor költöztünk a legkisebb gyermekem-

mel a „kukán túlra”. 

Szakmámból adódóan (még él bennem a hivatástudat) szeretek segíteni az arra rászoru-

ló embereken, és remélem ezt ígéretemhez híven teljesíteni is fogom. 

A faluban sokan nem ismernek még személyesen, de úgy érzem, a külterületen sikerült 

már ezen pár év alatt jó kapcsolatokat kialakítani. 

Szeretném, hogy a faluban és a külterületen élő emberek közelebb kerülhetnének egy-

máshoz, az előítéletek megszűnnének közöttük. 

Remélem, a munkám meghozza gyümölcsét, és együtt indulhatunk az „Új utakon”. 

Képviselőink a 2014 évi helyi önkormányzati választás eredménye szerint 



3 OLDAL CSERKÚT KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  LAPJA 

Hegedűs Zsolt vagyok, 38 éves, nős, két gyermek édesapja. 

Születésem óta Cserkúton élek. Szakmám szerint asztalos vagyok, egy nyílászárókat 

gyártó üzemben dolgozom főállásban. 

Mivel születésem óta itt élek, magaménak érzem a falu és az itt élő emberek mindenna-

pi problémáját. Igyekeztem és a jövőben is igyekezni fogok ezekre megoldást találni, és a 

hozzám forduló emberek problémáit megoldani lehetőségeimhez mérten. Több mint tíz 

évig vezettem a CSIK-et. Örömmel tölt el, hogy sikerült egy hónapja újra indítani a klu-

bot, és hogy bizalmukkal tiszteltek meg újonnan alakult klub tagjai. Reményeim szerint 

sikeres együttműködést tudhatunk magunkénak. 

Rám bízott feladataim legjobb tudásom szerint igyekszem végezni a jövőben. Elsősorban 

a falu idősei, a CSIK, a gyermekes családok, a sport a közösségi élet újraélesztése, szo-

ciális ügyek képezik majd feladataim nagy részét, de nem hagyom figyelmen kívül él-

sportolóink, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó falunkbelieink segítését, támogatá-

sát sem. 

Természetesen az ezek mellett meglévő feladatokból is igyekszem kivenni a részem. Fon-

tosnak tartom az emberközpontú, megközelíthető faluvezetést, ezért terveim között sze-

repel fogadóóra kezdeményezése, így is szeretném biztosítani az elérhetőséget. Számom-

ra a két legfontosabb tulajdonság a tisztesség és a becsület, ezért teljes nyilvánosságot 

vállalva kívánom a munkám végezni. 

 

 

Elkészültek a Hivatal és a templom környé-

kének tereprendezési munkái. November 

hónapban még néhány fa es cserje telepíté-

sére kerül sor. 
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Az íróasztal mögött nem lehet kitalálni a hétköznapokat 
  

 ELŐRE KELL GONDOLKODNI 
  
 Hetvenhét évesen, huszonnégy év után egy új életet kell kezdeni 
 

- Bíztattak. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, s ta-

lán kicsit távolinak is - 25 évvel ezelőtti hetekről be-

szélek, az Antal-éráról, kormányváltásról -, amikor 

még műszaki osztályvezető voltam egy cégnél. Igaz, jól 

ismertem a cserkúti viszonyokat, 1946 óta élek a fa-

luban. Mit válaszolhattam volna a kérdésre: mit szól-

nék, ha indítanának polgármester-jelöltként? Az iga-

zat: gyerekek, én még ilyet sohasem csináltam! Tar-

tottam tőle, hogy műszaki emberként talán nem is 

tudom átlátni mindazt, ami egy polgármester feladata 

lehet. Még egyszer hangsúlyozom, műszaki ember va-

gyok, ezért azt szeretem, ha a függőleges tényleg füg-

gőleges, a vízszintes pedig vízszintes. Ugyan, mi ga-

rantálhatta akkor nekem, hogy polgármesterként - 

köztisztviselőként - is ilyen képletekkel fogok talál-

kozni, dolgozni? Tisztában voltam vele, ha elvállalom a tisztséget, elölről kell kezdenem 

mindent. A 0-pontnál. Hagytam magam rábeszélni, de az is lehet, hogy magam is akar-

tam, arra gondolva, később majd könnyebb lesz, ha beletanulok. Viszonylag hamar ki-

derült, hogy ezt félfenékkel nem lehet csinálni, pláne, hogy nem főállásúként kezdtem el 

ezt a munkát. Váltanom kellett, alig pár hónap múlva, mert kiderült: nincs egy hadse-

reg, ami majd elvégzi a munkát. Neked kell csinálni! 

- Hát igen - mintha magam is akartam volna... Nem azért, mert ettől tekintélyesebbnek 

érezhettem magam, vagy valamiféle hatalomhoz jutottam, a faluban az első ember let-

tem. Egyik sem izgatott. Inkább a próba, a kihívás érdekelt, s akkoriban tulajdonkép-

pen abban az életkorban voltam, amikor az ember az ilyen arcába vágott kérdésekre 

még bátran válaszolhatott, perspektívát sejtve maga előtt. Otthagytam a munkahelyem, 

s főállású polgármester lettem. Utóbb tapasztalhattam, hogy meglehetősen szűk a moz-

gásterünk. Az ember persze ebben a pozícióban elsősorban a lakosságért szeretne dol-

gozni, pontosabban a lakosság szempontjainak elsőbbséget adni - s akkor jönnek a jog-

szabályi korlátok. Mint valami karám, kerítik körbe az ember mozgásterét, s lehetetlen 

nem figyelemmel lenni rájuk. Úgy is fogalmazhatnám, hogy az alapfelfogásommal szem-

ben ezeknek van elsőbbségük. A felsőbbség előírásainak. Mégis akartam ezt csinálni, 

mert Cserkút és a cserkútiak problémáit közelről láttam, s meg akartam ezeket oldani! 

Be akartam magamnak is bizonyítani, hogy jóllehet ez nekem nem szakmám, nem vol-

tam én korábban se tanácselnök, se vb-titkár, mégis meg tudom csinálni. Elég jó lett az 

első négy év után a végeredmény, például most már elmondhatom, hogy a falu lakha-
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tóbbá tétele érdekében az első ciklus alatt olyan helyekről és annyi pénzt sikerült 

"összevarázsolni", hogy a végén gondot okozott az elszámolás: honnan is vannak? Bizo-

nyára ezért, az elért eredmények láttán választottak meg a második ciklusban is polgár-

mesternek, pedig akkor már nem éreztem magamban ezt a csiklandozást: lehet, hogy 

én is akarom? 

- Azt kell mondjam, ez a munkakör, ez a felelősség fegyelmezettebbé tett. Azzal együtt, 

hogy én már jó sok évvel korábban mindig arra figyeltem, s erre tanítottam a fiaim is, 

hogy jobb lábbal lépjen ki az ágyból. Nem jó, nem kell bal lábbal kezdeni. Részt vettem 

egy agykontroll-tanfolyamon is, s ennek utóbb igen nagy hasznát vettem. Többek között 

azért is, mert kiderült, mindenkivel, mindent és bármikor meg lehet beszélni, megfelelő 

kommunikációs technika segítségével. Hála Istennek, mi emberek olyanok vagyunk, 

hogy mindegyikőnk mást akar, s ez így is van jól, hiszen különben mindannyian egyfor-

mák lennénk. Ebből ered viszont a feladat: a nézetek összehangolása. Szép munka, iz-

galmas, s nem csak akkor, ha a te alapgondolatod érvényesül, hanem akkor is, amikor 

elfogadod a másikét. Azt azonban nem ártott szem előtt tartani, hogy én vezetem a kép-

viselő-testületet, az irányítás az én feladatom - természetesen a felelősség java is. 

- Ma már azt gondolom, a polgármesterség egy nagyon szép szakma. Én huszonnégy 

évig bírtam, nem kerültem diliházba. Pedig az elején csak kapkodtam a fejem, mi is az, 

hogy faluvezetés, mi is az, hogy polgármesterség. De az emberek is! Az első önkormány-

zati években még sokan azzal nyitottak be a községházára, hogy a tanácsba jöttek... 

Alig-alig volt akkor fogalmunk az önkormányzatiság tartalmáról. Az időt azonban soha 

sem sajnáltam, ha akár egy emberrel, akár egy kisebb közösséggel le kellett ülni, meg-

beszélni velük,mi a gondjuk, kérésük. És micsoda jó érzés volt, hogy amikor néhányan 

már kifele mentek, visszafordultak és megkérdezték: te, miért is jöttem én hozzád? Ez 

sokkal többet ért, mint a fizetés. Most már mégsem vállalnám, függetlenül attól, hogy 

tapasztalataim, erőm megvan hozzá. Ám egyszer mindent abba kell hagyni, s ezt lehető-

leg magától tegye  az ember, utat nyitva újabb, fiatalabb, másként gondolkodó generáci-

ónak. 

- Van egy olyan mondás, hogy a barátokból lesznek legkönnyebben ellenségek. Lehet, 

fordítva is igaz. Ezt csak azért említem, hogy láttassam, nem mindig és minden ment 

simán az elmúlt huszonnégy évben. Persze, hogy értek bántások,  de ez nem baj, mert 

aki nyíltan megbántott, az kezelhető dolog volt, megmutatta, mit kell tenni a béke, az 

eredményesség érdekében. A rejtett szúrka-piszka - az egészen más! Mindig azt szok-

tam ilyenkor mondani, és nem csak magamnak, hogy nem azért vagyunk, hogy magun-

kat szolgáljuk! Ráadásul mi a piramis alján vagyunk, hogy ismét a  jogszabályi környe-

zetre utaljak. Mindenkinek illik tudnia, sőt: hasznos tudnia, hogy melyik lépcsőn áll. Ez 

persze nem jelenti a legalsó lépcsőfokot, Cserkúton rengeteget tettünk azért, hogy a falu 

ne ott legyen. Számolni kell vele, hogy a különböző kormányzati kurzusok nem mindig 

önkormányzatbarátok. Ez igaz, de nagyon fontos tudni - még fontosabb érezni -, hogy 

az íróasztal mögött nem lehet kitalálni a hétköznapokat. Élni kell az emberek között. Ne 

felejtsük el, hogy bármilyen felszerelt, kényelmesen és hangulatosan élhető egy kistele-
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pülés, bizonyos mértékig mindig is hagyományos értelemben vett falu marad. Teszem 

hozzá: hála isten! Szeretünk hazajönni. Próbáltuk már megfogalmazni: mi is az, hogy 

cserkútiság? Nagyon nehéz feladat. Próbáltuk emléktárgyakhoz, majd a templomhoz 

kötni, aztán lassan-lassan letisztázódott: a lakóhely szeretete az, amit cserkútiságnak 

lehet nevezni. Annak megfontolását, hogy szép kis faluban élünk, s bátran vállalva né-

mi büszkeséget, hogy ezt együtt elértük. Ebben pedig minden közös erőfeszítésnek 

ugyanazon erejű szerepe van, tűnjék bár egy megoldott feladat hatalmasnak, vagy el-

lenkezőleg, könnyen teljesíthetőnek. Mert az a véleményem, hogy egy szép koronájú fa 

lombozatában a legkisebb ágacska is formáló tényező. 

- Minden településen, a kis falvakban is vannak hangadók. Egyik oldalt nevezzük nega-

tívnak, a másikat pedig pozitívnak. Ha mindkettő véleményét ismered, akkor már elő-

nyöd van. A nyitottság ugyanis nagyon fontos. Néha, régebben még az is eszembe ju-

tott, hogy nem jól kitalált intézmény ez a polgármesterség. Jobb lett volna egy-egy tele-

pülés élén a bíró, némileg bővebb jogosítvánnyal, s ennek megfelelően nagyobb felelős-

séggel. Így módja volna olyan emberekkel konzultálni, akik valamihez - egyik ehhez, a 

másik ahhoz - jobban értenek, ezzel némileg közelebbről indulva valamilyen feladat 

megoldása felé. Mert a legnehezebb feladat olyan emberekkel keresni a megoldást, akik, 

talán született tulajdonságuk alapján, senkinek és sohasem adnak igazat. Nem szégyen 

a tévedés bevallása. A gond ott van, ha nem vallom be. Ha hajlandó vagyok belátni, ki-

javítani, akkor tulajdonképpen nem is tévedtem - sőt, tanultam belőle. 

- Sok örömem volt ebben a negyedszázadban. Ha patetikusan hangzik, ha nem, azt kell 

mondjam, a legnagyobb örömet a falu lakosságának szolgálata jelentette. Hálás vagyok 

a jó Istennek, hogy engedte végigcsinálni. Sikernek érzem, hogy a kezdeti nehézségek 

után a szakmámmá vált a polgármesterség, hogy benne vagyok ezekben a dolgokban, 

kialakult és jól működött a segítőkész kapcsolatrendszerem. Talán ez a mérlege is egy-

ben ennek a huszonöt évnek Természeten benne hibákkal is, mert aki azt mondja, hogy 

nem hibázott, az hazudik. Volt egy okos főnököm hajdanán. Ő azt mondta, ha tíz üzlet-

ből hat bejön, és csak négy veszett el, az nyereség. Ezt megjegyeztem. 

- Nem állítom, hogy valamikor huszonöt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a polgármester-

séget, akkor én arra is gondoltam, hogy ezt valamikor majd abba is kell hagyni. Beszél-

gettem néha a barátaimmal, hogy nekünk mennyi mindent meg kellett tanulnunk, 

mennyi mindent megtanítottak nekünk. Egy valami azonban kimaradt: hogyan kell 

megöregedni. Ez nagy baj. Nekem most egy új életet kell kezdenem. A nulláról indulni - 

mint nyugdíjasnak. Kíváncsi vagyok nagyon, kihívásként kezelem. Úgy veszem mintha 

nem is mentem volna el, hanem folytatom a mindennapok keperkedését, csak éppen 

más irányba. Több évig dolgoztam Németországban a BMW-nél, echte sváb vagyok, ki-

válóan beszélek németül. Nagyon tudnék például annak örülni, ha valahol a közelem-

ben tolmácsnak megtalálnának. De addig is, nem vagyok megijedve, miközben ponto-

san tudom, hogy nem én fogom kitalálni az általánosan alkalmazható választ arra a 

kérdésre: most akkor hogyan tovább? Édesapám jut eszembe, aki azt mondta: fiam, a 

pénzt nem megkeresni a nehezebb, hanem beosztani. Ez most csak azért említem, mert 
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talán ebből nőtt ki az a ma is alapelvemként működő gyakorlat, hogy mindig előre kell 

gondolkodni. Most is. 

És már csak egy kötelezőnek tűnő, de őszinte gondolat. Sok sikert, egészséget kívánok 

az újonnan megválasztott képviselő-testületnek, a polgármesternek feladataik ellátásá-

hoz! 

  

  

Lejegyezte: Mészáros Attila 

   

 

AZ UTOLSÓ NÉGY ÉV 

  

Az 1990-2010 között az önkormányzat által elért eredményekről, a megvalósult beru-

házásokról a község lapja, a FALU-KÉP 2010. évi különszámában beszámoltunk. Az 

ezt követő évben a túlélésen, a töltekezésen, az erőgyűjtésen volt a hangsúly. 2012-

2013 nehéz évek voltak. A ciklus céljai között szerepelt a mosóház befejezése, építése, 

amit a Faluszépítő Egyesület vállalt magára, buszmegálló építése, a hivatal ablakai-

nak cseréje, kárelhárítási munkák, a virágos települések közötti versenyben való rész-

vétel, a pollenmentesítés. A buszmegálló kivételével minden meg is valósult. 2012-ben 

épült az árok a Petőfi utcában. Idén a Cserkút-plató szennyvízproblémáinak feltárása, 

a megoldás előkészítése volt a feladat, az Alkotmány utca déli oldalának rendezése, a 

ravatalozó átalakításának megtervezése, illetve kárelhárítás. Minden évet végigkísért 

a közérzetjavító munkák elvégzése.  

 

ÚJ UTAKON 

  

Jónás József, településünk nyugdíjba vonuló polgármestere 1937. április 24-én szüle-

tett, Hercegszabaron. A háború tönkretette a család gazdasági hátterét, ez is oka volt, 

hogy bár általános iskoláit még szülőfalujában kezdte, de 1946-ban már Cserkútra 

költöztek. Az általános iskola befejezése után Pécsett végezte el az építőipari techni-

kumot. Több munkahelye volt, műszaki területen dolgozott - 4 év és 17 nap kivételé-

vel, amikor a németországi BMW-nél kapott állást. Ezt követően került a megyei Építő-

ipari Vállalathoz, műszaki munkatársnak. 1990-ben tiszteletdíjasként elvállalta tele-

pülésünkön a polgármesteri feladatkört, s azóta - utóbb már főállásúként - megszakí-

tás nélkül állt a falu élén. 

Kívánjuk, erőben és egészségben folytassa azt, amihez a legjobban ért: a feladatok 

megtalálását! 



Az RHK KFT hírleveléből 

FALU-KÉP 
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Főszerkesztő: Müller István 
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Az RHK Kft. új fióktelephelye a Mecseki 

Környezetvédelmi és Kutató Bázis. 

Pécs közelében csaknem 40 évig folyt urán-

bányászat és ércfeldolgozás. Az ipari tevé-

kenység okozta környezeti károk helyreho-

zatala a munkálatok befejezését követően 

szinte azonnal megindult. A feladatot a le-

gutóbbi években a MECSEK-ÖKO Nonpro-

fit Zrt. végezte, ám a cégtulajdonos Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntése alap-

ján 2014. áprilisi hatállyal beolvadt a Radio-

aktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft-be. Így a volt mecseki 

uránércbányászat és -feldolgozás által érin-

tett területen a hosszú távú elvégzendő 

környezeti kárelhárítási munkák az RHK 

Kft felelősségi körébe kerültek. Visszatérni 

a természethez, megőrizni a természetet - 

talán így foglalható össze a fióktelephely 

munkája, ami az elszennyezett felszíni és 

felszín alatti vizek tisztítását és a környezeti 

károkat szenvedett területek helyreállítását 

jelenti. 

A bányászat során uránnal szennyezett bá-

nyavizek, az ércfeldolgozás nyomán kiala-

kult zagytározók környezetében az ivóvíz-

bázis védelme kiemelten fontos. Ugyanis a 

bányavízemelés és -tisztítás, illetve a zagy-

tározók karbantartása majd felszámolása 

nélkül Pécs város és a környező települések 

vízműkútjai rövid időn belül elszennyeződ-

nének. A védekezés napi 24 órában szüksé-

ges. 

A vízkezelési tevékenység két létesítmény-

ben zajlik: egyrészt Kővágószőlős külterü-

letén az uránmentesítést végző 

Bányavízkezelő Üzemben, másrészt a 

pellérdi zagytározók térségében lévő, 

szennyezett, magas sótartalmú vizeket ke-

zelő Kémiai Vízkezelő Üzemben. A további 

kisebb, egyedi kármentesítő rendszerek 

üzemeltetése, valamint a felszíni vízgyüjtő 

és -kormányzó , illetve vízkibocsájtó rend-

szer üzemeltetése, villamos és gépészeti 

karbantartása szintén az RHK Kft feladata 

lett. A védekezés folyamatos a veszélyezte-

tettség fennállásáig, így a rendszer 24 órás 

üzemeltetése még 30-40 évig szükséges 

A korábbi monitoringtevékenység folyatá-

saként az MKKB továbbra is működteti a 

hidrogeológiai, radiológiai és geodinamikai 

ellenőrző rendszert, hogy egy esetleges ve-

szélyhelyzetet már kialakulásakor el lehes-

sen hárítani. 

Ugyancsak a telephely feladata több mint 

300 hektárnyi területen a rekultivált 

uránércbányászati és -feldolgozási létesít-

mények (zagytározók, meddőhányók, volt 

üzemi területek) gondozása is. 

A tájrendezett területek, létesítmények utó-

gondozása és karbantartása szintén elen-

gedhetetlen. 


