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Tisztelt Elnök Asszony!

Kérdés

„Mi lesz a bajai vízügyi labor és az ott dolgozók további sorsa?" címmel a Házszabály 91 . §-
a alapján kérdést kívánok benyújtani Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

Ön a tavaly döntést hozott, ennek következtében Baján megszűnt az Alsó-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség . Elbocsátottak 75 dolgozót, a
továbbiakban csak kirendeltségként működik a régi hagyományokkal rendelkező hivatal .

Baján működik az ország egyetlen olyan környezetvédelmi laboratóriuma, amely - a
leépítéseket követően már csak - radioaktív mérések elvégzésére alkalmas, ezt a
tevékenységet kis létszámmal (jelenleg 4 fő), akkreditáltan végzi . A laboratórium ezekre a
mérésekre jól felszerelt, megbízhatóan működik (a Paksi Atomerőmű hatósági méréseit végzi
jelenleg is) . Munkájára Bajának és a térségnek szüksége van, annál is inkább, hiszen az
atomerőmű esetleges hatásai - az uralkodó széljárást tekintve - a dél-alföldi régió ezen
területein jelentkezik elsősorban . A tavalyi döntés kapcsán elhangzott, hogy a labor marad,
továbbra is működhet.

Fentiek ellenére sokan bizonytalanok a labor jövőjével kapcsolatban . Jómagam többször
fordultam Önhöz 2006-ban, hogy a - szerintem rossz - döntést változtassa meg . Most is
szeretném megkérni, hogy ha bármilyen változtatást tervez, kérem ne csak a minisztérium
szempontjait, hanem a bajai térség, az itt élők és az itt dolgozók érdekeit is tartsa szem előtt .

Kérdezem ezért Önt :
1 . Tervez-e változásokat a bajai labor működésével kapcsolatban?
2. Ha igen, pontosan mit és mikor?
3 . Milyen jövőt szán az itt tevékenykedő, nagy gyakorlattal rendelkező dolgozóknak?
4. Mi lesz az épülettel, a berendezésekkel és egyéb tulajdonnal?
5 . Döntésénél tervei között figyelembe veszi-e az itt élők, itt dolgozók érdekeit?

Tisztelettel kérem, hogy kérdéseimre konkrét, részletes válaszokat szíveskedjen adni .

Baja, 2007 . február 26 . L
Zsigó Róbert
Baja és térsége
országgyűlési képviselője
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