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Véget értek az új atomerőművi 
blokkok telephely-vizsgálatának 
helyszíni munkái

Harminc éves az ESZI –  
Diákjai kiválóan teljesítenek 

a mVm Paks II. zrt. földtani kutatási Programja (fkP) keretében szerte  á
ga zó, a földtudományok valamennyi szakterületét felölelő kutatást vé gez  
tek a szakemberek 2015 áprilisa és ez év augusztusa között, a létesítendő  
két új atomerőművi blokk telephelyének kijelölése és engedélyeztetése 
érde kében. 

több mint hétszáz diák kezd te 
meg tanulmányait az e ner ge
tikai szakgimnázium és kol  
 lé  giumban. a tanévnyitót az 
a  la  pí tás 30. évfordulójának 
ün     nep lése előzte meg, régi és 
je  len legi pedagógusok, is ko la
ve ze tők, partnerintézmények 
ve zetői, képviselői, az alapító 
mVm Paksi atomerőmű zrt. 
és a város vezetői, képviselői 
részvételével. 

folyt. 4. old.

folyt. 2. old.

Horváth Miklós projektvezető a helyszínen tájékoztatja Dr. Aszódi Attila kormánybiztost 
és a Paks II. igazgatóit (Tóth Csilla műszaki igazgatót és Mittler István kommunikációs igazgatót), 

illetve munkatársait a munkálatokról
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Ennek keretében, a vonatkozó jogszabályi követelmények-
nek megfelelően, többek közt vizsgálták a felszín alatti talaj-
szerkezet szilárdságát is. 
A Paksi Atomerőművel szemben, a Duna bal partján, 
Duna szentbenedek területén mintegy 120 méter kutató 
magfúrásra került sor. A magmintákat, több más módszer 
mellett, az orvosi diagnosztikából jól ismert CT berendezés 
segítségével is megvizsgálták. Ez a modern módszer a feltárt 
rétegek rejtett tulajdonságait is kimutatja.
A másik szakaszon, a paksi oldalon – a Kiégett Kazetták 
Át me neti Tárolójától nyugat-délnyugatra 3-500 méterre, 7 
fúrásban összesen mintegy 290 méter magfúrásra került sor. 
Ezek mintaanyagát ugyancsak részletes CT vizsgálatnak ve-
tették alá. Ezen a részen két szakaszon létesült 2 méter mély 
kutatóárok is: az egyik  12, a másik 84 méter hosszúságot ért 
el. A feltárt rétegekről szakértő geológiai leírás, részletes vizs-
gálat készült, valamint nagy felbontású fotódokumentáció is.
A kutatóárkok mélyítését és helyszíni vizsgálatát július 22. 
és augusztus 8. között végezték el, azóta már a terület hely-
reállítása is befejeződött. 

(fotók: MVM Paks II. Zrt., Nagy Tamás)

Véget értek az új atomerőművi 
blokkok telephely-vizsgálatának 
helyszíni munkái
Folytatás az  1. oldalról 

Folyamatban a 84 méter hosszú árok mélyítése

Árkolási munka az atomerőműtől pár száz méterre

A feltárt rétegeket szakértők vizsgáltákJól kivehetők a feltárt rétegek
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Idén huszonnégy diák vehetett részt az atomenergetikai múzeum (aem)  jutalomtáborozásán. a természet
tudományi tárgyakat népszerűsítő, 2015/16os tanévi múzeumpedagógiai programsorozat ezzel az egy
hetes rendezvénnyel ért véget, melyet most is a tanévzárót követő héten – június 20–24. között – bonyolítot
ták le a szervezők, az aem munkatársai. 

Nyári jutalomtábor az  
atomenergetikai Múzeumban

Az Európában egyedülálló intézményben az elmúlt tíz 
hónapban rendhagyó fizikaórákat tartottak általános, 
majd középiskolások számára, és – első alkalommal – egy 
fizikaversenynek, a Teller Ede Vetélkedőnek is otthont adott  
a múzeum. A résztvevők mindegyik esetben a Társadalmi 
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás isko-
láiból jöttek, és onnan kerültek ki – a tanintézmények aján-
lásával – azok a diákok is, összesen huszonnégyen, akik részt 
vehettek az erőműves táborban.

Az egyhetes, bentlakásos program számtalan élményt kínált 
a gyerekeknek. Kedden például Balatonfüredre, Tihanyba 
és Veszprémbe kirándultak, és nagyszerű, közösségépítő 
eseménynek bizonyult a csütörtöki sárkányhajózás, meg a 
tábortűz is. A paksi helyszínek között kerékpárral közleked-
tek a diákok – nem utolsó sorban a környezet védelmére és 
az egészséges életmódra nevelő célzattal. A résztvevők két 

– Proton és Neutron elnevezésű – csoportra osztva különféle 
szellemi megmérettetésen is részt vettek. Eközben az Atom-
energetikai Múzeumon kívül a Tájékoztató és Látogatóköz-
pontot, valamint a Karbantartó Gyakorló Központot is 
megismerhették, így bővítve atomerőműves ismeretekkel 
is tudásukat.
A jó hangulatú táborban barátságok szövődtek a Duna két 
partján lakó diákok között. Az élménydús program nem 
titkolt célja volt persze az is, hogy a természettudományi 
tárgyakban eredményes diákok érdeklődése e terület iránt 
tovább erősödjön, ezzel is segítve a hazai nukleáris energe-
tika hosszú távú célkitűzéseit.

Fotók: Bodajki Ákos 
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Nagyon sok olyan kollégával büsz-
kélkedhet az atomerőmű, akik az isko-
lában kezdték a tanulmányaikat, és 
közvetlenül ennek befejeztével, vagy 
az itt megszerzett műszaki előképzésre 
épülő egyetemi, főiskolai diplomával a 
zsebükben helyezkedtek el ott – emelte 
ki köszöntőjében Hamvas István vezér-
igazgató. Azt is kihangsúlyozta: egyre 
nagyobb figyelmet kell szentelni a 
szakképzésnek, mert kezd általános 
problémává válni a szakemberhiány. 
Mint rámutatott: a két új blokk építése, 
valamint a nyugdíjba vonulók pótlása 
komoly feladatot ró nemcsak az ESZI-
re, hanem a többi intézményre is. 
Szabó Béla, az iskola igazgatója arról 
beszélt, hogy az iskola változatlanul 
vonzó, minden tanévben túljelentkezés  
van. Teltházzal működik a kollégium  
is, ami azt jelzi, hogy nem csak a város  
és közvetlen környékének diákjait  
fogad ják, hanem távolabbról érkező-
ket is. Az ESZI diákjai kiválóan tel-
jesítenek a szakmai versenyeken, 
meg  állják helyüket a főiskolákon, egye-
temeken, ké sőbbi munkahelyükön is 
– hangsúlyozta. Mittler István, az ESZI 
Intézményfenntartó Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke egyebek mellett 
az alapító Paksi Atomerőműnek mon-
dott köszönetet azért, hogy harminc 
éve folyamatos támogatással biztosít-
ja az iskola nyugodt működéséhez 
szük séges forrást. Ez, kiegészülve az 
állami normatívával és az alapítvány 
tulajdonában lévő ingatlanok bérbead-
ásából származó bevétellel, lényegesen 
magasabb színvonalú működést tesz 
lehetővé az átlagosnál. 
–  Az immár 15 éves alapítvány az oktatás  

több mint hétszáz diák kezdte meg tanulmányait az energetikai szakgimnázium és kollégiumban. 
a tanévnyitót az alapítás 30. évfordulójának ünneplése előzte meg, régi és jelenlegi pedagógusok, 
iskolavezetők, partnerintézmények vezetői, képviselői, az alapító mVm Paksi atomerőmű zrt. és a város 
vezetői, képviselői részvételével. 

Harminc éves az ESZI –  
Diákjai kiválóan teljesítenek 
Folytatás az  1. oldalról 
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az mVm Paksi atomerőmű zrt. két szakembere is magas állami kitüntetést vehetett át az augusztus 20i 
nemzeti ünnep alkalmából. Pekárik Géza műszaki igazgató a nemzetközi, illetve a hazai energetika és nuk
leáris technika területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége alapján a magyar ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést, míg dr. katona tamás János tudományos tanácsadó  több évtizedes eredményes 
kutatói, oktatói munkája elismeréséül a magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta meg.

Állami kitüntetések erőműves 
szakembereknek

Pekárik Géza az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. meghatározó műszaki  
vezetője. Mintegy három évtizede, 
kezdő mérnökként került az erőmű höz. 
Vezetésével olyan kiemelkedő felada-
tokat sikerült magas műszaki színvo-
nalon megoldani, mint az erő mű  
teljesítményének növelése, az 1. és 2.  
blokk üzemidő-hosszabbítása. Jelen-
leg a 3. és 4. blokk üzemidő-hosszab-
bításának, illetve a kampányhossz 12 

hónapról 15 hónapra való növelésé-
nek előkészítésén dolgozik. Ezt az oda-
adó és sikeres munkát honorálták a  
Magyar Ezüst Érdemkereszttel.
Több évtizedes eredményes kuta tói,  
oktatói munkája elismeréséül a Ma-
gyar Érdemrend tisztikeresztjét vehet-
te át dr. Katona Tamás János, aki a  
Magyar Tudományos Akadémia dok -
to ra, a Pécsi Tudományegyetem Mű-
sza    ki és Informatikai Kar, Mérnöki  

és Smart Technológiák Intézet Gé-
pészmérnöki Tanszékének egyetemi 
tanára. Számtalan stratégiai projekt-
ben kulcsszerepe volt több évtizedes 
pályafutása során, ezek közül a leg-
fontosabbak: a földrengés-biztonsági  
program megalapozása, a teljesítmény-
növelés, az új blokkok építésének 
előkészítése és a felsőoktatás. 

Vida Tünde

Pekárik Géza dr. Katona Tamás János

stratégiai irányításában érzékeny 
ma ga tartást tanúsít a változásokkal 
szem ben, gyorsan reagál az iskolából 
érkező igényekre, és hozzájárul a ma-
gas színvonalú oktatás körülményeinek  
biztosításához. Köszönet illeti a peda-
gógusokat, akik a szellemi tőkét adják 
a tanulóknak – hangsúlyozta, majd 

kiemelte: az iskolát a legsikeresebb, 
legkeresettebb intézmények közé eme-
lik eredményei, amelyeknek köszön-
hetően az ESZI nem csak egy rövidítés, 
hanem egy márkanév. Emlékeztetett 
arra is, hogy az intézményben nagy 
hagyománya van annak, hogy mind a 
diákok, mind a pedagógusok teljesít-

ményét elismerjék, díjazzák. Mostanáig 
huszonegy tanár, technikai dolgozó 
kapott ESZI-gyűrűt, és huszonhárom 
diák gazdagodott az ESZI kiválósága 
címmel. 

Vida Tünde
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Eddig se kívülről, se belülről nem 
láttam az atomerőművet – mondta  
már egy kerékpár nyergében ülve, 
ami  kor több mint tucatnyi társával 
együtt kerékpáros üzemlátogatásra in-
dult a létesítménybe. Hozzátette: elis-
merés illeti az erőművet, hogy nem kis 
munkát, költséget vállalva százakat lát-
tak vendégül. Mint dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató fogalmazott,  
rutinból megy már a szervezés, hiszen 
nagyjából húsz éve tartják meg a nyílt  
napot. Célja, hogy a létesítmény kör-
nye zetében élőknek lehetőséget bizto-
sítsanak arra, hogy saját szemükkel 
győződjenek meg arról: ez egy „tisz-
ta, jól szervezett, biztonságos létesít-
mény, ahol mosolygós, jól képzett 
emberek dolgoznak”. Persze a két év-
tizedes rutin ellenére valóban nem kis 
feladat gondoskodni a több száz láto-
gató tartalmas időtöltéséről. Az idei  

vendég Solt kétszáz fős delegációja  
mellett Kajdacs és Újtelek küldöttsége  
volt. Innen is, onnan is érkeztek apró 
gyerekek, fiatalok és éltesebb korúak. 
Abban mindannyian egyformák vol-
tak, hogy a kíváncsiság hozta őket 
Paksra. 
Simon Sándor Róbertné, Újtelek pol-
gármestere arról számolt be, hogy 
néhányan már jártak itt, ők jó szív-
vel ajánlották másoknak, ezért is tud-
tak a településen lakók lélekszámához 
képest sokan eljönni. A Kalocsától ti-
zennyolc, a Szelidi-tótól  három kilo-
méterre fekvő, kevesebb mint négy-
száz lelkes településről hatvanhár man   
ültek buszra, hogy részt vehesse-
nek az ü zemlátogatáson. Szöbölődi 
Györgyné, Répási Tamásné és Pécsi  
Istvánné készséggel elmondták, hogy  
szívesen jöttek, hiszen nem igazán 
járnak sehova, hallottak már ugyan  

az atomerőműről, de még soha nem 
látták. Legalábbis közelről nem. Szö-
bölődi Györgyné Magdi néni viszont 
arról számolt be, hogy este, ha kimegy 
az udvarára, látni szokta az üzem fé-
nyeit, úgyhogy most igen izgatott,  
hogy a kisvonatra felülve belülről is 
megnézheti.
Nagyon várták a soltiak ezt a napot, 
túljelentkezés volt, így sokan nem 
tudtak eljönni. Reméljük lesz még  
ilyen nyílt nap – mondta Kalmár Pál 
polgármester. Arra is kitért, hogy nagy 
érdeklődéssel figyelik az atomerőmű 
bővítését, sőt magát az erőművet is. 
– Sok ember nem látta, most viszont  
szembesülhet vele, hogy az ijesztgetések 
alaptalanok – fogalmazott, megem-
lítve, hogy „Pakssal jóban vannak”. 
Évek óta pályáznak az atomerőmű ál-
tal alapított Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz, így sok in-

Nyílt napot tartottak az erőműben
eddig vegyes érzései voltak türmer elemérnek az atomerőművel kapcsolatban. fenntartásai voltak az  
esetleges sugárveszély miatt, viszont azt eddig is tudta, hogy a Paksi atomerőmű nagyon fontos szerepet tölt 
be az ország áramellátásában. a solton élő, mezőgazdasággal foglalkozó fiatalember örömmel ragadta meg 
a lehetőséget, és vett részt az atomerőmű Nyílt napján, hogy saját maga szerezzen tapasztalatokat.



tézmény megújult. – Nagyon vár-
juk az újabb pályázati lehetőséget, 
a helyi újságban megjelenítjük a 
fejlesztésekről szóló híreket, örülünk,  
hogy ilyen közel vagyunk az erőmű-
höz – foglalta össze. Kajdacs első em-
bere, Boda János hasonlóképpen  
vélekedett. – Nem voltunk még itt, 
nagyon örültünk a meghívásnak, 
úgy szerveztük, hogy minden réteg, 
óvodások, iskolások, aktív korúak és  
idősek is jöjjenek. Szinte minden 
prog ramra volt jelentkező, de legtöb-
ben az erőmű működésére kíváncsi ak  
– összegezte. Óriási lehetőségnek ne-
vez te a nyílt napot, mert betekintést 
enged az erőmű munkájába, üzemelé-
sébe. – Mindenki meggyőződhet róla,  
hogy ez egy modern, biztonságos erő-
mű, amire szüksége van az országnak 
– jegyezte meg Kajdacs elöljárója. 
Dr. Kovács Antal ugyanezt hangsú-
lyozta. Azt mondta, a Nyílt nap al-
kalom arra, hogy a környékben élők 
választ kapjanak kérdéseikre, kétsé-
geikre. Jellemző az, hogy még ha fél-
szegen is érkeznek a vendégek, több-
ségük megelégedéssel, megnyugodva 
távozik. 
A Nyílt napon hozzávetőleg négy-
százan voltak, másnap, a Családi  
nap ra pedig négyszer ennyien látogat-
tak el. Ilyenkor hozzátartozóikat hív-
hatják meg az erőműben dolgozók. 
– Fontos, hogy a családtagok megnéz-
hessék, hol dolgozik apa, anya; hogy  
együtt eltöltsünk egy kis időt, és olyan  
dolgokról ejthessünk szót, amikre a 
hétköznapokban nincs idő. Ez erősíti 
a kollektívát, az elkötelezettséget és 
képes oldani a kollégák között esetleg 
felmerült feszültségeket is, ily módon 
a termelésre is jótékony hatással van – 
fejtette ki a kommunikációs igazgató, 
külön kiemelve, hogy az atomerőmű 
és a város partnerek abban, hogy mi-
nél több ilyen „kötelezettségen túli”,  
közös időtöltésre kínáljanak lehe-
tőséget.

Vida Tünde
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Az alapkoncepció most is az, hogy  
érdekes, játékos feladatok és a mú-
zeum kiállításának segítségével  kell  
megismertetni a gyerekeket az erő-
művel, Vincze Bálint fotói által pe -
dig a környék növény- és állat vi  lá - 
  g ával. A program során olyan fi zi kai 
kísérleteket is láthattak a nebulók, 
amelyeket a 7-8 évesek – elsősorban 
tapasztalaton alapuló – ismereteik 
alapján könnyen megértenek. 
A foglalkozás során a kisiskolásoknál 
a játék egy kis versennyel is párosult: 
a kincskeresés során négy csapat 
igye  kezett minél hamarabb megta-
lálni a „kincseket”, amiből termé-
szetesen végül mindenkinek jutott. 
Eddig két osztály vett részt a progra-
mon, de már ezek alapján is kiderült, 
hogy a múzeum új foglalkozása ha-
sonlóan népszerű lesz, mint az ed-
digiek.
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Múzeumi program újabb  
korosztálynak
minden korosztályhoz a saját nyelvén szólni – ezt szem előtt tartva állította össze új foglalkozását az atom
energetikai múzeum, a középiskolások, a 7–8. osztályosok és az ovisok után az alsó tagozatosok számára 
– azon belül is elsőként kifejezetten 1. osztályosoknak. 

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára kiemelt fon-
tosságú, hogy a nukleáris energiát, az atomerőmű 
működését minél több ember számára személyes 
élményeken keresztül mutassa be. 

A Paksi Atomerőmű hosszú évek óta fogad határon 
túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatókat.  A prog
ram célja, hogy a diákok szakmai tudása fejlődjön, és a 
tartalmas időtöltés során közelebbről megismerjék az 
atomerőművet.
Idén huszonnégy erdélyi és felvidéki magyar anya
nyelvű, műszaki szakirányon tanuló diák érkezett nyári 
szakmai gyakorlatra Paksra. Két csoportban kétszer 
két hetet töltöttek nálunk. Ez idő alatt betekintést nyer
hettek az atomerőmű működésébe és technológiájába, 
megismerkedtek  számos látnivalóval – például a lá
togatóközponttal és a múzeummal is. Az első három 
napban általános, átfogó ismereteket szereztek, ezt 

követően szakmai konzulensekkel találkoztak, szak
irányuknak megfelelő gyakorlaton vettek részt. A 
kéthetes szakmai gyakorlat programjának összeállí
tásakor, az atomerőmű technológiájának szakszerű 
ismertetése mellett a hangsúly az üzemeltetési ta
pasztalatok átadására, és a technológiai részletek test
közeli megismertetésére helyeződött. A szakmai 
fog lalkozásokat közös kikapcsolódás és kulturális  
prog ramok követték. A szervezők változatos kikap
csolódási lehetőségeket biztosítottak a diákok számára: 
délutánonként strand, mozi, és az izgalmas sárkány
hajózás után természetesen a tábortűz sem maradha
tott el. A hétvégék pihenéssel teltek a Balaton partján, 
valamint Budapesten. 
A visszajelzések alapján a hallgatók érdekesnek tartot
ták a szakmai és szabadidős programokat, valamint 
hasznos ismereteket szereztek itt tartózkodásuk alatt. 

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

HaTÁRON TúlI DIÁkOk lÁTOgaTÁSa a PakSI aTOMERŐMŰbEN
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TuDTa-E
HOgy ...
marie Curie volt az első nő, akit Nobeldíjjal 
jutalmaztak? férje halála után, 1911ben kapta 
meg második Nobeldíját a polónium és rádium 
felfedezéséért, így ő lett az első tudós, akit két 
Nobeldíjjal is megjutalmaztak. Idősebb lánya, 
Iréne JoliotCurie, és annak férje,  
frédéric JoliotCurie szintén a sugárzás  
vizsgálatával foglalkoztak, és ők voltak azok, akik 
elsőként felfedezték a mesterséges radioaktivitást. 
mind a ketten kémiai Nobeldíjban része sültek 
1935ben, méghozzá annak a kísérletsorozatnak 
köszönhetően, mikor alfasugarakkal bombáztak 
alumíniumot, és az neutronokat bocsájtott ki 
magából, és radioaktívvá vált. Összesen öt Nobel
díjat birtokolt a Curie család.

(forrás: atomenergiainfo.hu)

Magángyűjteményeket is kiállítanak 
az atomenergetikai Múzeumban
Új sorozatot indítva különleges magángyűjteményeket is befogad, bemutat az atomenergetikai múzeum.  
a tárlatok negyedévente jelentkeznek a jövőben. 

A sort Pupp Ferenc numizmatikai kiállítása nyitotta, ami-
hez jó alkalmat adott, hogy hetven éves a forint. Pupp Fe-
renc, aki harminc éve az ESZI munkatársa, már gyerekko-
ra óta gyűjti a bankókat és pénzérméket. Numizmatikai 
gyűjteményében korábbi fizetőeszközök is vannak, de az 
Atomenergetikai Múzeumban a forintrendszerben kiadott 
bankjegyeket és érméket mutatja be,  köztük a forgalomba 
soha nem bocsátott emlékérmeket is. 
Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató a megnyitón 
kiemelte, hogy az ilyen – atomenergetikai témakörébe 
nem illeszkedő – tárlatok is segítenek abban, hogy minél 
többen ellátogassanak az atomerőműbe, és megismerked-
jenek vele. Az elfogadáshoz pedig az ismeretek jelentenek 
jó alapot. A forint megszületésének hetvenedik évfordu-
lójára készült kiállítást december 15-ig  lehet megtekin-
teni az Atomenergetikai Múzeumban. Ugyanitt erre az 
alkalomra készült katalógusból még több információhoz 
juthatnak a látogatók.

Vida Tünde Pupp Ferenc
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Idén harminc sportág mutatkozott  
be a sportágválasztó rendezvényen. 
A gye rekek – akik ezúttal több mint 
két ezren voltak – a sportágak olyan 
jeles képviselőivel is találkozhattak, 
akik Európa és világbajnokságokon, 
olimpiákon öregbítették a város hír-
nevét. Ők igen aktívak voltak a másna-
pi Atomfutáson is, ahol 600 métertől 
30 km-ig tucatnyi táv közül választ-
hattak az indulók. Nagyon népszerű 
volt idén is a kemény akadályokkal 
tűzdelt BrutálAtom terep akadály-
futó verseny, aminek a kölyök válto-
zatában a kisebbeknek is lehetett bi-
zonyítani. A két, már hagyományos-
nak tekinthető sportprogramhoz az 
Atomerőmű Családi és Sportnapja  
társult, ahol a létesítmény dolgozói és 
hozzátartozóik mozoghattak, illetve 
bővíthették ismereteiket az egészséges  
életmód jegyében. Az ASE Csarnok 
melletti területen és az ott felállított  
sátorban rengeteg játék-, illetve moz-
gáslehetőség kínálkozott. Bemutató 
edzéseket tartottak a paksi fitnesz-
klubok: volt kanga, zumba walkener-
gie, jóga, TRX, hogy csak néhányat 
említsünk. A program pénteken Boj-
torján, szombaton Kiscsillag koncert-
tel zárult.

Vida Tünde

atomfutás a sporthétvégén
ezreket vonzott az atomfutás, amelyet ötödik alkalommal rendezett meg a város önkormányzata az mVm 
Paksi atomerőmű zrt. hathatós támogatásával. a népszerű esemény szerves része a Nagy Paksi sporthét
vége kétnapos programjának.
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TuDTa-E
HOgy ...
a radioaktív sugárzásoknak sokféle hatása van? 
az élő szervezetre, az emberre gyakorolt hatások  
gyakorlatilag minden esetben károsak. egy  
bizonyos mértékig azonban a szervezet elviseli,  
kijavítja ezeket a hatásokat. az emberi test  
100 ezer milliárd sejtjéből egyetlen másodperc  
alatt 1 millió sejt hal el, és ugyanennyi képződik.  
Nagyon sok elemnek vannak radioaktív izotópjai a 
természetben és ezek az emberi test vegyületeiben is 
ugyanolyan arányban fordulnak elő. az emberi testben 
megtalálható természetes radioaktív izotópok közül a 
kálium40 aktivitása a legnagyobb: egy 75 kgos ember 
szervezetében másodpercenként kb. 7300 darab 
kálium40es atommag bomlik. a rövid felezési idejű kis 
intenzitású izotópok nem jelentenek akkora kockázatot, 
mint a hosszú felezési idejű kis intenzitású izotópok. 
mesterségesen előállított rövid felezési idejű kis intenzi
tású izotópokat alkalmaznak gyógyászati, diagnosztikai 
célokra.

(forrás: vilaglex.hu)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 
2011-ben jött létre, amelynek célja a kedvezményezett 
területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség 
emelése. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, 
valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló 
41 település alkotja. Az Alapítvány már 6. éve dolgozik 
a térségben, jogszerűen, átlátható módon, a nyilvánosság 
teljes körű biztosításával és közmegelégedéssel. 
Az Alapítvány fennállása óta összesen 2,5 Mrd forintot 
ítélt oda a pályázóknak. A megítélt támogatás közvetetten 
11,8 Mrd forint fejlesztést generál az érintett térségekben. 
2015-ben a pályázati úton szétosztható térségfejlesztési tá-
mogatás a Miniszterelnökségtől érkezett.
A szedresi nyilvános ülésen a kurátorok tájékoztatást kap-
tak arról, hogy a májusi ülés óta 46 pályázat valósult meg 
32 településen 145 millió forint alapítványi támogatással. 

Többek között településrész rehabilitációra, járda és kerék-
párút építésre, közösségi konyhák felújítására, felszerelé-
sére, utcafelújításokra, régészeti feltárásra, templom- és 
iskolafelújításra fordították az önkormányzatok az elnyert 
támogatásokat. 
A Kuratórium megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi első 
féléves beszámolót, csakúgy, mint a pályázatok ellenőrzését 
szolgáló monitoring jelentést. Foglalkozott egyedi szer-
ződésmódosítási kérelmekkel, továbbá tudomásul vette az 
alapítványi működési költséghelyzetről szóló tájékoztatót. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kap cso-
ló dó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu  
oldalon.

Mittler István
kommunikációs megbízott

Sikeresen megvalósulnak a jETa 
nyertes pályázatai
az mVm Paksi atomerőmű zrt. által létrehozott Jövőnk energiája térségfejlesztési alapítvány kuratóriuma 
2016. szeptember 14én, szedres községben tartotta soron következő ülését. 



A reaktorblokkok hatalmas tömb-
jei mellett a maga tízemeletnyi ma-
gasságával szerényen húzódik meg a 

fehér tetős, lakótelepnyi épületegyüt-
tes a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Kft. paksi telephelye. A Kiégett Ka-

zetták Átmeneti Tárolója fontos fela-
datot lát el: ide kerülnek ugyanis az  
atomerőmű elhasznált üzemanyag- 
kazettái, 50 éves átmeneti tárolásra. 
A modulokban az üzemanyag-kazet-
ták egyenként, betonfalakkal körül-
vett kamrákban, hermetikusan lezárt, 
függőleges tároló csövekben helyez-
kednek el. (A beton biztosítja a sugár-
zás elleni legfőbb fizikai gátat).
 A zárt acélcsövekben a kazettákat nit-
rogéngáz veszi körül, a hűtőlevegő 
pedig szabadon áramlik közöttük. A 
kamrákban termelődő hő a termé-
szetes huzathatás révén távozik, így a 
hűtés folyamatos.
A kiégett kazetták biztonságos elhe-
lyezésére eddig, 1997 óta, öt modul, 
vagyis húsz kamra készült, ezek-
ben összesen 9308 kiégett fűtőelem 
helyezhető el. 
A KKÁT-ban az év elején 8347 el-
használt üzemanyag-kazetta átmeneti 
tárolása folyt, ehhez a tervek sze rint 
idén még 360 darab érkezik a Pak-
si Atomerőműből. A betárolás több  
hónapot vesz igénybe, júliustól ok-
tóber közepéig. Reaktorblokkonként 
egyforma mennyiség, vagyis négyszer  
kilencven darab kiégett kazetta kerül 
át, tizenkét részletben, speciális kon-
ténerekben. Egy konténer átrakása át-
lagosan egy hétig tart.
Az első fél évben azért nem érkezett 
elhasznált üzemanyag a telephelyre, 
mert az irányítástechnika rekon-
strukcióját kellett befejezni, illetve 
lezajlott a létesítmény éves nagy kar-
bantartása, valamint az úgynevezett 
inaktív próbaüzem is. Mivel az idén 
üresen maradó hatszázegy tárolócső 
várhatóan a közeljövőben „gazdára ta-
lál”, addigra az új tároló-modulnak 
készen kell lennie.

RHk kfT.              
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a felületes, távoli szemlélőnek a hatos úton Paksról Pécs felé haladva mostanság annyi látszik, hogy az 
atomerőmű kerítésének közelében immár hat egyforma sárga, toronyszerű építmény áll.   

a tárolás és a bővítés is folyamatos 
a kkÁT-ban

Folyamatos a bővítés a KKÁT-ban

A tárolócsövek a kamrákban
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RHk kfT.

Ennek a bonyolult, sokszoros védelmet  
jelentő rendszernek az építése három 
évig tart, és komoly műszaki tudást, 
pontos tervezést, előkészítést, illetve 
kivitelezést igényel. A legújabb egy-
ség tényleges kialakítása 2014 októ-
berében kezdődött: a munkálatok e lőtt  
kicserélték a talajt a terüle ten, ké sőbb 
kibővült a fizikai védelmi rendszer. 
Még abban az évben elkészült a táro-
lóépület speciális vasbeton szerkezetű, 

szigetelt alapja. Ekkor hosszú ideig  
fehér sátor látszott a területen, a mun-
kálatokhoz szükséges megfelelő körül-
mények biztosítására. 
2015 tavaszán kezdődött a tárolóépü-
let másfél méter vastag alaplemezé-
nek, illetve a tíz emelet magas beton-
falaknak az építése, majd a betöltő 
csarnok acélszerkezetének a szerelése. 
Az égbe meredő hatalmas acélerdőben, 
az óriásdaru mellett, apró játékfigu-

rákként látszottak a dolgozó szakem-
berek. 
2015 végén már a szellőzőkürtőre is 
fölkerült a fehér tető, és megkezdődtek 
a technológiai rendszerek munkálatai.
Ez év tavaszán a tárolócsövek is meg-
érkeztek a kiégett kazetták számára, 
melyeket már elhelyeztek a tárolóban, 
így az új kamrák belülről is mege-
gyeznek működő társaikkal.

Ám ma egy ilyen induló projekt  
könnyebb helyzetben van, mint mi 
voltunk annak idején, hiszen azóta 
sok tapasztalat gyűlt össze világszerte,  
a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség pedig különös gondot fordít arra,  
hogy megfelelő információkkal se-
gít se azokat az országokat, amelyek 
atom  erőmű építésébe fognak. 
Július végén, a kazah minisztériumi 
és kutató intézeti vezetőknek, Bécs-
ben, a NAÜ székházában tartot tak  

munkaértekezletet, ahol a radioaktívhulladék-kezelés  
kérdésköréről Nős Bálint, az RHK Kft. stratégiai és mű-
szaki igazgatója tartott előadást.
– Komoly elismerés ez társaságunknak, a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelő Kft-nek, és Magyarországnak is – kezd-
te lapunknak adott beszámolóját Nős Bálint –, mert ez 
a felkérés is mutatja, hogy a NAÜ követendő példaként 
tekint a közel harminc év alatt kialakult magyarországi 
hulladékkezelési gyakorlatra. A kétnapos munkaértekez-
leten a kazah döntéshozást, illetve szakmai irányítást ha-
tan képviselték, rajtuk kívül a NAÜ négy munkatársa volt 
még jelen. Előadásomban igyekeztem rövid áttekintést ad-
ni a nálunk folyó tevékenységről, arról, honnan indultunk, 
és hova jutottunk napjainkig. A rendelkezésemre álló két 
óra alatt beszéltem arról, milyen jogszabályi háttér kellett 
mindehhez, hogyan alakultak ki a szervezeti keretek, és ter-
mészetesen a lehető legrészletesebben igyekeztem bemutat-

ni a radioaktívhulladék-kezelés napi gyakorlatát, illetve a 
tárolók építésének, bővítésének legfontosabb mozzana-
tait. Kívülállónak furcsa lehet, hogy egy atomerőművel 
nem rendelkező ország számára miért fontos mindez. Nos, 
azt tudni kell, hogy Kazahsztánban az intézményi eredetű 
(orvosi, mezőgazdaság, ipari, kutatási célú felhasználásból 
származó) radioaktív hulladékoknak jelenleg csak átmeneti 
tárolója van, és ezen a helyzeten is szeretnének változtat-
ni, amellett, hogy a majdani atomerőműben keletkező su-
gárzó anyagok tárolását és végleges elhelyezését is meg kell 
majd oldani.
– Úgy tudom, a kétnapos munkaértekezlet azért legna-
gyobb részt az atomerőmű-építés előkészítésével foglalko-
zott. Mi volt a hozadéka a rendezvénynek az előadó, illetve 
az RHK Kft. számára?
– Az erkölcsi elismerésen túl, amit már említettem, szá-
munkra az is fontos és tanulságos volt, hogy a NAÜ mun-
katársainak előadása egy naprakész, összeszedett infor-
mációcsomagot jelentett. Vagyis egy hasznos összefogla-
lását kaptam a kazah vendégekkel együtt olyan több tu cat 
oldalnyi dokumentumnak, amik a szervezet legfonto sabb 
iránymutatásait tartalmazzák többek között a hatósági szer-
kezet kialakításáról, a hulladékkezelésért felelős szer vezet 
feladatairól, a tevékenységek finanszírozásáról, az engedé-
lyezési eljárások alapját képező biztonsági értékelésekről és 
a hulladékkezelés társadalmi aspektusairól. Jó volt hallani, 
hogy mindaz, amit ott elmondtak, nálunk napi gyakorlat.  

leckék a radioaktívhulladék-
kezelésről
kazahsztán a nukleáris energetika terén ma abban a helyzetben van, mint magyarország a hetvenes évek
ben. Ugyanis a világ kilencedik legnagyobb országa, mely északon fehéroroszországgal, keleten kínával  
határos, most tervezi első atomerőművének építését. 

Nős Bálint, az  
RHK Kft.stratégiai  

és műszaki igazgatója
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TEIT              

A TEIT tagtelepüléseit képviselő 
diákok először tudásukat mérhet ték 
össze a vetélkedőn, ahol elsősorban 
az atomerőművel kapcsolatos isme re-
teikről kellett számot adniuk játékos 
kvíz feladatok alapján. Ezt követően, 
a napfényes időjárásnak köszönhetően, 
ügyességi feladatokban, sorversenyek-
ben is kipróbálhatták magukat. 
Természetesen az ide látogató felnőttek 
részére is készültek programokkal a 
szervezők, ők halászléfőző versenyen  
vehettek részt, és a Gerjeni Alsó Göd-
rökben felállított focipályán mérkőz-
hettek meg a legjobbnak járó fociku-
páért. A sportszerű versengések végén 
ajándékokkal, nyereményekkel és egy 
izgalmas nap emlékeivel térhettek haza 
a résztvevők. 
A családi sportnapon a társulás partne-
rei, az RHK Kft., és az MVM Paksi  
Atom erőmű Zrt. képviselői is jelen  
voltak egy-egy standdal. Itt kvíz kér-
dések várták a gyerekeket és a felnőtteket  
egyaránt. 

első alkalommal rendezte meg családi sportnapját június 25én a társadalmi ellenőrző, Információs és  
településfejlesztési társulás. az atomerőmű környéki tizenhárom települést tömörítő teIt Gerjenben 
megszervezett eseményén több mint háromszázan vettek részt. 

I. TEIT Családi Sportnap gerjenben  

Fotók: Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna
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A családi sportnap beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
a lakosság jobban megismerte a magyar „nukleáris telepü-
lésszövetségek” rangidősét. Ez a program is példázza, hogy 
a Paksi Atomerőmű körüli társadalmi szervezet jó néhány 
éve meghatározó szerepet játszik az atomerőmű és a térség 
lakosainak kapcsolattartásában.
„A TEIT ma már európai mintapélda. Ez az elismerés 
kötelez minket, hogy ne engedjünk az elért eredményekből, 

folytassuk sikeres működésünk meghatározó elemeit,  
igyekezzünk továbbra is utat mutatni, legyünk tisztában 
a felelősségünkkel. Az általunk képviselt 60.000 magyar  
állampolgár bizalma kötelez minket.” – hangsúlyozta 
köszöntőjében Gáncs István, a TEIT alelnöke. 

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

TuDTa-E
HOgy ...
egy kísérletben résztvevő Usa állampolgár,  
akinél 1945 tavaszán végstádiumú rákot  
diagnosztizáltak 0,2 mikrogramm  
plutónium238, és 0,75 mikrogramm  
plutónium239 izotópot kapott egy  
injekcióban? az ötvenes éveiben járó albert 
stevens szervezete ezáltal – utólagos becslések 
szerint – a következő két évtizedben összesen  
64 sievert sugárdózist kapott. ez a mennyiség a 
halálos adag tízszeresénekharmincszorosának 
felel meg.  minden emberi számítás szerint 10  
percen belül meg kellett volna halnia, ehhez 
képest még huszonegy évet élt, és hetvenkilenc 
éves korában vitte el a szívroham. a sugárzással  
kapcsolatba hozható egészségügyi panasza 
sosem volt. az injekció után egy éven át  
vizsgálták az orvosok, és eközben kiderült, hogy 
valójában nem is volt rákos, egy csúnya  
gyomorfekélyt diagnosztizáltak félre az orvosok. 

 (forrás: index.hu/tudomány)
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