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Tovább kell vinni a szellemiséget – 
Huszonötödik alakalommal adták 
át a Céggyűrűt

Ötödször is elhozták a vándorkupát

Az atomerőmű legrangosabb elismeréseként számon tartott Céggyűrű 
kitüntetéseket huszonötödik alkalommal adták át ebben az esztendőben. 
munkatársak, munkahelyi vezetők javaslata alapján hamvas István 
vezérigazgatótól húsz dolgozó vehette át a cég emblémájával díszített 
aranygyűrűt. mindannyian évtizedek óta erősítik az erőmű kollektíváját. 
Az ünnepség keretében búcsúztak azoktól, akik többségében szintén 
több évtizedes, tartalmas életpályájukat lezárva, nyugdíjba vonultak 
idén.

Idén is remekeltek a radi-
oaktív hulladékokat ke- 
  zelő kft. fegyveres biz ton-
sági őrei. A ma gyar országi 
fegyveres biztonsági ő - 
rök Szakmai egyesületé-
nek or szágos szakmai 
ver se nyén összetett kate - 
góriában az első, a má-
sodik és a negyedik he-
lyezéssel tértek haza az 
rhk kft. válogatottjai.

folyt. 10. old.

folyt. 5. old.

Az idei kitüntetettek
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Az Atomenergetikai Múzeum és a Paksi Városi Múzeum közös 
szer vezésében megrendezett „Építs hidat!” mottójú esemény kü-
lön legessége idén is a két múzeum között délután közlekedő vasúti 
szerelvény volt. 
A színes programok a megújult Paksi Városi Múzeumban kez-
dődtek, ahol a nemrégiben megnyílt Deák-házat és a Paksi Metszet 
című kiállítást is megtekinthették a látogatók. A vonat ezután in-
dult az Atomenergetikai Múzeumba, ahol változatos gyermek- és 
zenei programok mellett látványos fizikai kísérletek, valamint az  
állandó kiállítás és a két időszaki tárlat anyagai is várták az ér dek-
lődőket. 
A délután legizgalmasabb része – kicsik és nagyok számára egy-
aránt – a vonatozás volt, amely egyedi lehetőségnek számított, 
hiszen ezen a pályaszakaszon továbbra is szünetel a személyszállítás. 
A programnak köszönhetően viszont – kihasználva az intézmények 
elhelyezkedése nyújtotta lehetőséget – az egyik múzeum bejára-
tától a másikig szinte végig vonatozhattak a látogatók. 
A tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal elindított, a mú-
zeumi intézmények összefogásával megvalósult program elérte 
kitűzött célját: hidat épített a város múzeumai, kulturális értékei 
és az atomenergetika iránt érdeklődők közé is. 

Újra elindult a vonat

Fotó: Bodajki Ákos 

A „múzeumtól múzeumig – vonattal” program 2016-ban is nagy sikert aratott, a múzeumok őszi fesztiválja 
rendezvénysorozat keretében több mint négyszáz érdeklődőt vonzott, a legkisebbektől az idősebbekig.

Fotó: Szepesi Nikolett

Fotó: Bodajki Ákos 
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Az Atomenergetikai múzeum (Aem) az elektrotechnikai múzeummal való együttműködés eredménye-
képpen újabb eseménynek adott otthont.

rendhagyó fizikaóra az  
elektrotechnikai múzeummal

Tavasszal az Európában is egyedülálló intézmény négyéves 
születésnapja alkalmából, a budapesti múzeum segítségével 
nyitott új időszaki kiállítást „Töltődj fel!” címmel. Ezúttal 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja (MŐF) rendezvénysorozat 
keretében két paksi osztály vehetett részt a közösen tartott 
rendhagyó fizikaórán, az elektrosztatika és elektrodinamika 
témakörében.
Az időszaki tárlathoz kapcsolódóan muzeális fizikai demon-
strációs eszközök működését is megfigyelhette a Paksi  
I. István Szakképző Iskolából és a Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnáziumból érkezett több mint negy-
ven diák. A villamosságtani kísérletekre épülő bemutatót és 
technikatörténeti előadást a fővárosi intézmény két munka-
társa tartotta. 

Mint lapunk megtudhatta, az Elektrotechnikai Múzeum 
is számos interaktív elemet használ széles skálájú múzeum-
pedagógiai programja során, hasonlóan a paksi intézmény-
hez. „A műszaki múzeumok és természettudományi témák 
népszerűsítésének kiváló eszközei az interaktív, élmény-
központú programok. Ezekre helyezzük a hangsúlyt mi is” 

– emelte ki Enyedi Bernadett múzeumvezető. Az Elektro-
technikai Múzeum igazgatója, dr. Antal Ildikó az intézmé-
nyek közötti jó kapcsolatra és további közös prog ramok 
lehetőségére is kitért. 
Az AEM múzeumpedagógiai évadnyitó rendezvényét szá-
mos látványos és „felvillanyozó” program követi még a 
következő időszakban. 

Fotó: Bodajki Ákos 
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Az Országos Atomenergia Hivatal az 
átláthatóság biztosítása érdekében – 
eleget téve a hazai törvényi kötelezett-

ségeinek és a nemzetközi ajánlásoknak 
– minden létesítményi szintű engedé-
lyezési eljárásnál közmeghallgatást tart, 
hogy a lakosság és a civil szervezetek 
véleményének figyelembevételével, a 
kérdések megválaszolásával hozza meg 
döntését. 
A két októberi közmeghallgatásra 
csekély érdeklődés mellett került sor. 
A kisszámú érdeklődő hallgatóságtól 
sem az Országos Atomenergia Hivatal, 
sem az engedélyesek, illetve a bevont 
szakhatóságok nem kaptak kérdést, 
nem hangzott el vélemény, észrevétel. 

A rendezvényekkel kapcsolatban vi-
szont több interjúra is sor került. 
Újságírói kérdésre válaszolva Fichtinger 
Gyula, az OAH főigazgatója elmondta, 
hogy az üzemidő-hosszabbításnál az 
első és a második blokk tapasztalatait 
hasznosítva, de a harmadik blokk sajá-
tosságaira külön figyelmet fordítva jár 
el a hatóság. A KKÁT-ben építendő új 
tárolókamrák létesítési engedélyének 
módosításáról szólva hangsúlyozta: ez-
zel a Paksi Atomerőmű meghosszabbí-
tott működése alatt keletkező kiégett 
kazetták elhelyezése is megoldódik.

október 4-én a Paksi Atomerőmű harmadik blokkjának üzemidő-hosszabbításáról, október 5-én a kiégett 
kazetták Átmeneti tárolójával kapcsolatosan, a 25-33. kamrák létesítési engedélyének módosításáról kér-
dezhettek a civil szervezetek, valamint a lakosság.

Lezajlottak  
az oaH közmeghallgatásai

TudTa-e
Hogy ...
a radioaktív izotópokkal végzett orvosi - 
diagnosztikai, terápiás és kutató tevékenység 
önálló orvosi szakterület? A nukleáris  
medicina alapja a hevesy György által  
kidolgozott nyomjelző elv alkalmazása.  
A módszer lényege, hogy apró mennyiségben 
hozzákeverik a radioaktív izotópot a vele 
kémiailag azonosan viselkedő elemhez, amely 
bármely szervezetbe juttatva sugárzással jelzi 
a megtett útvonalat. A mai orvostudomány 
rengeteget köszönhet e módszer kifejlesz-
tésének, mely nélkülözhetetlen a korszerű 
betegellátásban. 1943-ban, az akkor családjával 
már Stockholmban élő magyar vegyésznek 
a „radioaktív izotópok indikátorként való 
alkalmazása a kémiai kutatásban” indoklással 
ítélték oda a kémiai Nobel-díjat.
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Folytatás az  1. oldalról 

Hamvas István vezérigazgató a jubi-
leumi Céggyűrű est alkalmából felelev-
enítette, hogy idén több évfordu lóra 
is emlékeznek: ötven éve írták alá azt 
a szovjet-magyar kormányközi meg   -
állapodást, ami lehetővé tette az erő  mű  
megépülését, negyven éve je lent meg 
a Neutron, az Atomerőmű újság előd-
je, harminc éve csengettek be elő ször  
az ESZI-be, az atomerőmű ál tal épí-
tett és fenntartott iskolába, és szintén 
három évtizede történt, hogy párhu-

zamosan kapcsolták a hármas blok-
kot. Húsz éve látogatott Teller Ede 
a Paksi Atomerőműbe, másodikként 
a híres „marslakók” közül és tíz éve 
már annak is, hogy 500 megawatt 
fölé emelték a négyes blokk teljesít-
ményét. A vezérigazgató hangsúlyoz-
ta: kiemelkedő és rangos ünnep az is,  
hogy a nyugdíjba vonulóknak meg-
köszönik a munkáját, hiszen ők is 
részesei voltak a sikereknek, eredmé-
nyeknek, amelyek biztosították, hogy 

az atomerőmű betölthesse szerepét, 
és tevékenységükkel megalapozták a 
tartósan magas társadalmi elfogadott-
ságot. Hangsúlyozta, hogy azoknak, 
akik maradnak, tovább kell vinni ezt 
a szellemiséget és meg kell felelni a 
rájuk váró feladatoknak. Szükség van 
a sok jól teljesítő szakemberre, olya-
nokra, mint a most kitüntetettek, 
mert a piaci versenyhelyzet megtartá-
sa rendkívüli odafigyelést, sok áldoza-
tot kíván. 

– El kell végeznünk az új blokkokkal 
kapcsolatos többletmunkákat, tá mo
gatnunk kell ezt a projektet. Meg győ
ződésem, hogy ezt a szerepet is felvál
lalva képesek leszünk elérni, hogy az 
új blokkok üzemeltetői is mi legyünk – 
zárta szavait, majd átadta a Céggyűrű 
kitüntetéseket. 
Az idei díjazottak: Bakos Gyula, Bö-
röcz László, Bőhm Péter, Braun Ti-
bor, Burján Tibor, Dr. Bujtás Tibor, 
Eigner Tibor, Gazdag József, Ka-
mondi Fe renc, Kissné Hegyi Ilona 
Terézia, Körösztös József, Kulacsik 
András, Lenkei István, Lőrincz József, 
Molnár László, Péter László, Rit-
ter Józsefet, Sós Lívia, Szántó István,  
Szinger Ádám né. Ők Hamvas Ist-
vántól vették át az erőmű logójával 
díszített aranygyűrűt. 
Az atomerőmű vezérigazgatója Pe-
ká rik Géza műszaki igazgatóval em-
lék tárgyat is átadott a nyugdíjba 
vo nu lóknak, majd a Fool Moon vo-
kálegyüttes adott műsort.

Vida Tünde

Bakos Gyula átveszi a kitüntetést Hamvas Istvántól, az atomerőmű vezérigazgatójától

Tovább kell vinni a  
szellemiséget – Huszonötödik 
alakalommal adták át  
a Céggyűrűt
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Az elismerést évente legfeljebb 10 al-
kalommal adományozhatja az NFM 
a villamosenergia-, a gáz- és olajipar,  
a bányászat, az atomenergia, a hő-
szolgáltatás biztonsága, szabályozása,  

fejlesztése, valamint üzemeltetése ér-
dekében végzett kimagasló tevékeny-
ség, továbbá életmű elismeréséért. A 
kitüntetésre az október 23-i nemzeti 
ünnep alkalmából terjesztette fel Nős 

Bálintot az RHK Kft., így ismerve 
el azt a magasszintű elhivatottságot 
és példaértékű tudományos igényes-
séget, amivel már több mint egy 
évtizede segíti a Társaság munkáját és 
szolgálja a lakosság érdekeit. A nuk-
leáris technika alkalmazása egy gene-
rációkon átívelő tevékenység, a ra-
dioaktívhulladék-kezelés pedig még 
inkább – fogalmazta meg a stratégiai 
és műszaki igazgatóság vezetője. Ezt a 
távlatos gondolkodásmódot, elemző- 
és tervezőkészségének kiteljesedését 
igazolja a gondozása alatt elkészült 
és az országgyűlés által elfogadott, a 
kiégett üzemanyag és a radioaktív hul-
ladék kezelésének nemzeti politiká-
ja, valamint az annak megvalósítását 
bemutató és kormány által elfoga-
dott prog ram is, melyet pályája egyik 
legna gyobb kihívásának tart. 

Nagy megtiszteltetés érte a radioaktív hulladékokat kezelő kft.-t (rhk kft.), hiszen a Nemzeti fejlesztési 
minisztérium (Nfm) Prometheus-díjban részesítette a társaság stratégiai és műszaki igazgatóját, Nős bálintot.

magas rangú elismerést kapott 
az rHk kft. műszaki és stratégiai 
igazgatója

TudTa-e
Hogy ...
teller ede magyar-amerikai atomfizikus szerint: 
„Ami ifjúságom idején, a 20. század első három 
évtizedében a fizikában történt, olyan gyönyörű, 
mint a reneszánsz művészet vagy a barokk 
zene. A kvantummechanika sokkal szebb, mint 
az atomfegyverek fejlesztése. A szupravezetést 
megmagyarázni sokkal nehezebb, sokkal 
 izgalmasabb és sokkal kihívóbb, mint a fizika 
katonai alkalmazásain gondolkodni. Az a  
kötelességünk, hogy a tudást gyarapítsuk. bízom 
benne, hogy a társadalom, amelyben élek,  
értelmesen fogja használni a megszerzett tudást.”

Dr. Seszták Miklós és Nős Bálint
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A KKÁT-ben a Paksi Atomerőmű elhasznált fűtőelemeinek 
több évtizedre szóló tárolásáról gondoskodnak. Az erőmű 
mellett elhelyezkedő épületben, 20 kamrában, jelenleg 
8707 kazettát őriznek. Az új modul – amely 2017-től fo-
gadhat majd fűtőelemeket – újabb 4 kamrának ad otthont, 
amelyekben összesen több mint 2000 kazettának lesz hely.
A transzparens működést és a nyílt, őszinte kommu-
nikációt szem előtt tartva, a társaság szakemberei egy lé-
tesítménylátogatással egybekötött sajtóeseményt rendez-
tek, amelyre helyi, regionális, sőt, országos médiumoktól is 
érkeztek tudósítók. A rendezvényen Honti Gabriella kom-
munikációs osztályvezető köszöntötte a vendégeket és is-
mertette a programot, ezt követően pedig László Zoltán, 
a társaság megbízott üzemeltetési igazgatója számolt be a 
tároló működtetésével kapcsolatos információkról, ide-
értve a nemrégiben lezajlott karbantartási munkák és fej-
lesztések eredményeit, amelyeknek köszönhetően az üze-

meltetés még hatékonyabbá és még biztonságosabbá vált. 
Gyöngyösi Csaba beruházási igazgató az új modul létre-
jöttéhez szükséges engedélyezési, tervezési és kivitelezési 
feladatokat mutatta be, így összegezve azt a tíz évig tartó 
munkát, amelynek köszönhetően sok évre előre biztosított 
az erőműből érkező fűtőelemek tárolásához szükséges ka-
pacitás.
Az előadások után, Tóth Róbert üzemvezető kíséretében 
a sajtó képviselői megtekintették a KKÁT-t, ahol részletes 
beszámolót kaptak annak történetéről, a beszállítás, a táro-
lás technikai megoldásairól, és számos felvételt készíthettek 
a tárolócsarnokban is, ahol az új modul már egybe lett  
nyitva a korábban épült egységekkel. A sajtóeseményről 
televíziók, rádiók, napilapok és online médiumok is hírt 
adtak, beszámolva az RHK Kft.-nél zajló magas színvo nalú 
munkáról.

elkészült a kiégett kazetták Átmeneti tárolójának (kkÁt) legújabb modulja, és habár a használatbavételre 
még várni kell a jövő évig, az újságírók már most megtekinthették a kibővített létesítményt. 

Sajtóbejárás a kkÁT-ben



A vízzáróságra vonatkozó információkat a 2014-ben vég-
zett mélyfúrások, a stabil kőzet bizonyítékait az idei ku-
tatások szolgáltatták – számolt be a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatója Bodán, a lakosság 
tájékoztatására szolgáló, immár tizenharmadszor megren-
dezett Tájoló Napon.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató elmondta: júni-
us közepén fejeződött be annak a nagyjából hétszáz mé-
ter hosszú, kettő és hat méter közt váltakozó mélységű ku-

tatóároknak a kialakítása, amelynek segítségével pontosabb 
információkat kaptak a nyugat-mecseki térség kiválasz-
tott területéről. Arra voltak kíváncsiak, hogy az elmúlt 
évezredekben milyen változások, mozgások zajlottak le a 
felszín alatt, mennyire stabil a kőzet. Az árok kialakítását 
ta valy ősszel indították. Ezt megelőzően, 2014-ben két 
kutatófúrást mélyítettek, és azokból a mintákból megál-
lapíthatták, hogy a kőzet igen jó vízzáró tulajdonságokkal 
bír. 

8 / TEIT HÍREK

rHk kFT.    

egy lépéssel közelebb a nagy 
aktivitású hulladék majdani 
tárolójához
egy lépéssel közelebb a nagy aktivitású hulladék majdani tárolójához: a kutatások igazolják, hogy nem csak 
vízzáró, hanem stabil is az a nyugat-mecseki kőzet, amelyben a jövőben egy végleges, földalatti tároló épül-
het a radioaktív hulladékoknak. A kőzet vizsgálata hosszú ideje folyik annak érdekében, hogy választ kap-
janak a szakemberek arra, alkalmas-e a terület a mélygeológiai tároló majdani építésére. többek között erről 
is szó esett a tájoló Napon, mely a nyugat-mecseki térség (teIt-hez hasonló) társulásának éves nagyren-
dezvénye. 

Fontos a rendszeres tájékoztatás és az itt élő emberek érdekeinek képviselete.  
A képen: dr. Kereki Ferenc az RHK Kft. ügyvezető igazgatója (balra) és Kovács Győző, Boda polgármestere.



– A kutatóárok eddigi adatai pedig azt bizonyították, hogy 
ez a térség igen stabil, és a vizsgált szerkezet mentén az utób
bi százezer évben nem zajlottak le komolyabb felszín alatti 
mozgások. Ez a két szempont igen fontos egy mélységi, nagy 
aktivitású hulladékok befogadására tervezett tároló lehetséges 
helyszínének kiválasztásánál – foglalta össze dr. Kereki Fe-
renc. A most nyert adatokat a jövő év közepéig dolgozzák 
fel, utána újabb felszíni kutatásokat terveznek. 
Az érintett térség önkormányzatai 20 éve hozták létre a 
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és 
Településfejlesztési Önkormányzati Társulást (NYMTIT). 
– Habár még évtizedek választanak el minket attól, hogy 
a kedvező kutatási eredmények és a helyi lakosság támoga
tásának megléte esetén elindulhasson egy tároló építése, már 

most fontos a rendszeres tájékoztató munka és az itt élő em
berek érdekeinek képviselete – nyilatkozta Kovács Győző, 
Boda polgármestere, a szervezet elnöke, aki elmondta azt 
is, hogy az információk mindenki számára elérhetőek.
A RHK Kft. tevékenységéhez – így a nyugat-mecseki kuta-
tási programhoz is – a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
biztosítja a fedezetet. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott: 
az idei feladatok teljes költsége – beleértve a kutatóárok 
kialakításának ez évi munkálatait is – mintegy 400 mil-
lió forint. A földtani kutatás a Pécsi Bányakapitányság ál-
tal jóváhagyott kutatási terv alapján folyik, minden tevé-
kenység az illetékes szakhatóságok előírásainak betartá-
sával, a szükséges engedélyek alapján zajlik.

Vida Tünde
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TudTa-e
Hogy ...
a budapesti evangélikus főgimnázium 
világhírű diákjai Neumann János (1903-1957) 
magyar matematikus, Wigner Jenő (1902-
1995) Nobel-díjas magyar–amerikai fizikus 
és harsányi János (1920 –2000) magyar 
származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, 
a játékelmélet, azon belül pedig főként a nem 
teljes információs játékok kutatója, ugyanattól 
a tanártól, rátz Lászlótól (1863 – 1930) tanulták 
a matematikát? Amikor Wigner Jenő 1963-ban 
“az atommag és az elemi részecskék elméle-
téhez való hozzájárulásáért, különösképpen a 
fundamentális szimmetriaelvek fölfedezéséért 
és alkalmazásáért” megkapta a fizikai  
Nobel-díjat, Stockholmban a díj átvételekor 
mondott beszédét e szavakkal zárta:
“ezen ünnepi alkalomból arra szeretném 
ráirányítani a figyelmet, hogy mennyire 
tanárainknak köszönhetjük a tudomány iránt 
mutatott érdeklődésünket, magatartásunkat. 
Az én történetem magyarországon kezdődött 
el a gimnáziumban, ahol matematikatanárom, 
rátz László könyveket adott olvasásra, érzéket 
ébresztett bennem tárgyának szépsége iránt.”
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Ez volt az ötödik alkalom, hogy a 
Társaság csapata hódította el a ván-
dorkupát. Idén a lövészet, a fegyver 
részleges szét- és összeszerelése, illet-
ve az akadálypálya mellett segway-jel  
való közlekedésben mérték össze a 
tudásukat a szakma legjobbjai. (Ezt a 
járművet általában járőrözésnél hasz-
nálják.)
– Az eredmény a cég presztízsét nö
veli, a kollektívának pedig újabb ösz
tönzést ad – fogalmazott a biztonsági 
őrök szereplését értékelve Kaszás Sán-
dor. Az RHK Kft. rendészeti vezetője 
hozzáfűzte: büszkék rá, hogy ilyen  
kollégáik vannak, és hogy ilyen jó 
kezekben vannak a cég radioaktív hul-
ladékok kezelését, tárolását végző léte-
sítményei.
Nem meglepő, hogy a csapatok fel-
készítője, Molnár Lajos is elégedett.  

A siker fontos visszajelzés neki, és 
mindenki számára azt üzeni, hogy az 
RHK Kft. őrei a szakma elitjéhez tar-
toznak. 
– A kollégák egyegy ilyen versenyen bi
zonyítják: magas színvonalon felkészül
tek arra, hogy a rendelkezésükre álló 
eszközökkel megvédjék a rájuk bízott lé
tesítményt – hangsúlyozta a kiképzési 
előadó. 
Mint Molnár Lajos elmondta, 2009- 
ben kezdték követni a rendőrségi 
kiképzés alapelveit.  A lövészeti kikép-
zés során alakult ki az a bizonyos mag, 
amelynek jól motiválható tagjai vál-
lalták a felkészüléssel járó többletfe-
ladatokat, hogy minden évben meg-
mérettessék magukat. Időközben a  
versenyek metodikája megváltozott,  
a lövészetből összetett feladatsor lett,  
de az RHK-s őrök „felvették a kesz-

tyűt”, a többi versenyszámra is kemé-
nyen készülnek. Igazodva az új el-
várásokhoz, a cég kiképzési rendsze-
re is sokrétűbb lett, kötelezővé vált 
a fizikai erőnléti felmérés is. Molnár 
Lajos úgy véli magasra tették a lécet, 
de van is eredmény. Nemcsak ezen 
a szakmai seregszemlén értek el szép 
sikereket, idén az IPA által szervezett 
lőversenyen is dobogós lett az RHK 
Kft. csapata, ahol a TEK, a NAV és 
más szervezetek bevetési egységei, 
felderítői is képviseltették magukat. 
A nyertes csapat a cég bátaapáti telep-
helyének munkatársaiból és a ma már 
Pakson dolgozó Komlósi Zoltánból 
állt, második helyen a püspökszilágyi 
őrök végeztek, az előkelő negyedik he-
lyet a paksi állomány tagjai szerezték 
meg.

Vida Tünde

Ötödször is elhozták a vándorkupát
Folytatás az  1. oldalról 

Ötödik alkalommal bizonyultak legjobbnak az RHK Kft. fegyveres biztonsági őrei  
a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének országos szakmai versenyén.
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TudTa-e
Hogy ...
Neumann matematikus voltát kutyája neve is 
tükrözte: az ebet Inverznek hívták.

krizbai Leventét, a biztonsági 
Igazgatóság minőségfelügyeleti 
főosztályának főtechnológusát 
a nukleáris területen végzett 
nemzetközi együttműködéséért 
éremmel tüntette ki Szergej kiri-
jenko, a roszatom vezérigaz-
gatója.

A kitüntetést a 60 éves Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ju-
bileumi közgyűlése alkalmával ren-
dezett fogadáson vette át, melynek 
apropóját a 71 éves orosz-szovjet 
atom ipar kimagasló egyénisége, Igor 
Vasziljevics Kurcsatov szobrának 
avatása adta. Bécsben, Oroszország 
Bécsi Nagykövetségén a Fogadások 
Palotájában rendezett ünnepségen 
számos tisztségviselő mellett a NAÜ 
főtitkára, Yukiya Amano is részt vett. 
A mellre tűzhető emlékérmet Krizbai 
Levente a tizenkét kitüntetett között 
egyedüli magyarként kapta. Nagy 
megtiszteltetést jelent számára, hogy 
a 35 évi munkája során – amiből 11 
moszkvai kiküldetésben telt – elért 
sikereit életműdíjjal jutalmazták.

Laszlóczki Ivetta

Életműdíjat kapott krizbai Levente

Fotó: Bodajki Ákos



A normandiai helyszín kitűnő választásnak bizony-
ult, hiszen a régióban üzemelő és beüzemelés előtt álló 
atomerőmű (EPR), illetve radioaktívhulladék-tároló és 
nukleáris üzemanyag reprocesszáló üzem is található.
Ennek is köszönhető, hogy közel száz polgármester és 
önkormányzati tisztségviselő vett részt a programon. Spa-
nyolország és Svédország mellett Magyarországról is szép 
számú érdeklődő volt jelen, köztük a Paksi Atomerőmű 
körüli TEIT, a Bátaapáti környékén levő TETT és a Püspök-
szilágy és Kisnémedi határán fekvő tárolót körülvevő ITET 
társulások képviselői. Érkeztek még tagok Csehországból, 
Litvániából és Szlovákiából.
Az első napon a GMF éves közgyűlését tartották a cher-
bourgi városházán. A küldötteket Patrick Fauchon Flaman-
ville polgármestere, a GMF korábbi elnöke köszöntötte, 
aki elmondta, nagy öröm számára, hogy már második alka-
lommal köszöntheti a GMF tagjait a térségben.
A közgyűlés napirendi pontjainak elfogadását követően 
Mariano Vila d’Abadal főtitkár a GMF szervezet elmúlt 
egy évének tevékenységét, a GMF gazdasági helyzetét, val-
amint a 2017-es évre vonatkozó terveket ismertette.
Kiemelte: a GMF-nek a jövőben is az egyik legfontosabb 
feladata a közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása a szövet-
ség tagjainak részére. A főtitkár javaslatára a következő év-
ben egyik találkozójukat valamelyik európai fővárosban 

rendeznék, melyen a döntéshozók és a hatóság tagjai is ré-
szt vehetnek majd. Míg egy másik alkalommal, a helyi ta-
pasztalatok megismerésére, egy nukleáris létesítmény köze-
li régióban szeretnének konferenciát tartani.
A tervek szerint 2017 júniusában Litvániában, Visagi-
nas településen, az ignalinai atomerőmű leállítását követő 
fejleményekről, különös tekintettel a radioaktívhulladék-
elhelyezés kérdésével ismerkedhetnek meg a GMF tagjai. 
2017 októberében Madridban lesz lehetőség a spanyol ato-
menergetika jelenlegi helyzetének feltérképezésére. Egyút-
tal Madrid adna otthont a 2017. évi GMF közgyűlésnek is. 
Szó esett arról is, hogy a GMF továbbra is aktívan képviseli 
az önkormányzatok érdekeit az Európai Uniós fórumokon. 
2017 tavaszán Brüsszelben egyeztet a GMF elnöksége az 
Energiaügyi Igazgatóság vezetőivel.
A rendezvény második napján a résztvevők a flamanville-
i atomerőműbe látogattak. Először előadást hallgattak 
meg az építés alatt álló blokk kapcsán a térségben történt 
fejlesztésekről. Ezután üzemlátogatás következett, amely-
en a vendéglátók külön bemutatták a fukusimai baleset ka-
pcsán történő biztonságnövelő átalakításokat. Ez magában 
foglalja többek között a dízelgenerátorok magasba való át-
telepítését, új védett vezetési pont kialakítását, valamint 
üzemzavari hűtővíz medencék kialakítását. A látogatás 
befejező részében lehetőség nyílt a beüzemelés előtt álló új 
EPR blokk külső épületrendszerének a megtekintésére.
A zárónapon a Le Hague nukleáris üzemanyag reprocesszáló 
létesítményt keresték fel a GMF-tagok. Az üzem ötven éve 
működik. Ide szállítják a francia atomerőművek kiégett 
üzemanyag kazettáit újra feldolgozásra, de külföldről is 
fogadnak reprocesszálásra kiégett üzemanyagot. Az újra 
hasznosított ún. MOX üzemanyag ismét felhasználható 
bizonyos atomerőművekben. A visszamaradó nagy aktivi-
tású anyagokat üvegbe ágyazzák (vitrifikáció), majd vasbe-
ton tároló konténerekben helyezik el. Az előadást követően 
a telephely megtekintése következett.
A három napos rendezvény jó alkalmat biztosított arra, ho-
gy a résztvevők megismerjenek egy fejlett, a villamosener-
gia-termelését egyértelműen az atomenergiára alapozó és 
így alacsony szén-dioxid kibocsátású országot.

Dohóczki Csaba

TeIT
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A franciaországi flamanville-ben tanácskoztak 2016. október 5-7 között az európai Nukleáris Létesítmé-
nyek körüli Önkormányzatok Szövetségének (Gmf) képviselői. A Gmf szervezet nagyon fontosnak tartja, 
hogy tagjai közvetlen tapasztalatot szerezhessenek a tagországok nukleáris iparáról, az alkalmazott tech-
nológiákról, s végül, de nem utolsó sorban, a nukleáris létesítmények és a lakosság közötti kapcsolattartásról. 

Flamanville-ben tanácskoztak 
a polgármesterek
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Nemcsak a társadalmi ellenőrző, Információs és településfejlesztési társulásban (teIt) dolgozik együtt, 
hanem saját társulást is működtet Dunaszentbenedek, Géderlak, ordas és Uszód. A kapcsolat azon túl is szo-
ros a négy bács-kiskun megyei település között, hogy több feladatot közösen látnak el. 

Másodízben látogattak együtt Paksra 
a négy község képviselő-testületei, 
hogy megtekintsék az atomerőművet 
és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Kft. paksi bemutatótermét.  Az erő-
mű ben jártak az üzemi területen, a 
látogatóközpontban, valamint meg-
nézték az Atomenergetikai Múzeum 
kiállítását is. 
Géderlak polgármesterétől, Kato na  
Györgytől megtudtuk: az előző ön-
kormányzati ciklusban is szerveztek 
hasonló látogatást. Most azért ismé-

telték meg, hogy azok a képviselők, 
akik újonnan kerültek be a testüle-
tekbe, ugyancsak közvetlen benyo-
mást szerezzenek a Pakson működő 
nukleáris létesítmények működéséről. 

– Fontos, hogy megismerjék az erőművet, 
meggyőződjenek a villamosenergiater
me  lés és a radioaktívhulladékkezelés 
biz  tonságosságáról, első kézből tudjanak 
ismereteket közvetíteni a település lakos
sága felé, és hogy bizonyos kérdésekre 
maguk is tudjanak válaszolni – indo-
kolta a látogatást a faluvezető. Úgy 

vélte, hasznos, ha saját szemükkel 
látják, maguk is megtapasztalják, mi-
lyen a légkör az atomerőműben. Mint 
elmondta: a Társadalmi Ellenőrző, 
In formációs és Településfejlesztési 
Tár sulás tagtelepüléseinek vezetői vi-
szony lag gyakori vendégek az atom-
erőműben, ennek ellenére ők is min-
dig látnak, hallanak újdonságokat, 
ezért is ítéli hasznosnak a látogatásukat.

Vida Tünde

az ismeretek közvetítése a cél
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Együttműködési szerződést kötött 
Kalocsa és Paks városa. Az erről szóló 
megállapodást a Kalocsai Paprikafesz-
tivál megnyitóján írta alá dr. Bálint 
József, Kalocsa, és Süli János, Paks 
polgármestere. A városvezetők egyet-
értettek abban, hogy a Paks II. be-
ruházás, valamint a tervezett Duna- 
híd fontos kapocs lesz a két város 

között, de együtt ezektől függetlenül 
is sikeresebbek lehetnek. Kalocsa pol-
gármestere emlékeztetett rá, hogy a 
TEIT-nek köszönhetően korábban is 
volt együttműködés a két Duna men-
ti település között, ezt erősítették 
meg a mostani ciklusban, amit az 
új atomerőművi blokkok építésére 
vonatkozó döntés bejelentése is ösz-

tönzött. Dr. Bálint József hangot adott  
reményének, miszerint hamarosan ki-
hirdetik azt is, ki lesz a híd tervezője, és 
elkezdődhet a tizenhat hónapig tartó 
tervezés, majd az építés. Mint mondta, 
bízik abban, hogy 2018-19-re elkészül 
a híd, ami közelebb hozza egymáshoz 
a két várost. A városvezető gazdasági 
területet érintő célkitűzéseket is em-

együttműködési megállapodást 
kötött Paks és kalocsa
kölcsönös előnyökre számít, ezért a továbbiakban is közös fellépésre készül a két település.  kiemelten fon-
tos az atomerőmű-bővítés és a turizmus.

Az együttműködési megállapodástól kölcsönös előnyöket remél a két város polgármestere, 
Süli János (balra) és dr. Bálint József
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lített, köztük elsőként azt, hogy vissza 
kell térni a szántóföldi kultúrák ter-
melése helyett a kertészethez és fel kell 
éleszteni a konzervipart, ami koráb-
ban mindkét városban jól működött. 
Az együttgondolkodás másik fontos 
területe az atomerőmű építőinek el-
látása. 
– Paks egyedül nem tudja felvállalni azt 
a logisztikai nyomást, ami rá nehezedik 
majd. Szükséges a térség és a Duna bal 
partjának bekapcsolása – hangsúlyoz-
ta Bálint József. Ezzel Süli János is 
egyet ért. Paks polgármestere elmond-
ta: a kalocsai laktanyában 3500 fő el-
helyezésére van lehetőség, a környezet 
megfelelő, van kulturális és sportolási 
lehetőség. A városvezető bízik abban, 
hogy a Kalocsán és a környéken élőkre, 
mint az erőmű építőire is számíthat-
nak majd. Az együttműködés fontos 

színtere lehet az építkezésen dolgozók 
ellátása, amiben ugyancsak együtt 
sze retnének szerepet vállalni. Ám a 
közös gondolkodásban az elsőként ki-
aknázható terület szerinte a turizmus, 
beleértve a vízi turizmust is. Süli János 
úgy látja: ma elsősorban a történelmi 
múlttal rendelkező Kalocsa képes arra, 
hogy vonzza a turistákat, ahol az érse-
ki palota, a barokk főszékesegyház, a 
Paprika Múzeum lehet csábító a lá-
togatók számára. Mint mondta, arra 
számítanak – különösen, ha a híd is 
megépül – hogy aki megáll Kalocsán, 
az Paksot is megnézi és viszont. 
 – Ha Pakson felmegyünk a magas épüle
tek tetejére, átlátunk Kalocsára, mé
gis sokan mondják, hogy még soha nem 
voltak Kalocsán – említette Süli János, 
aki szerint az együttműködésből 
mind két város profitál majd. Szavai-

ból kiderült, hogy különböző tárgya-
lásokon gyakran képviselik együtt  
dr. Bálint Józseffel a térséget, az ott 
élők érdekeit.
Szintén a Paprikafesztiválon írták alá a 
Duna–Régió Víziturisztikai Szövetség 
kezdeményezésére létrejött Paks–Ka-
locsa DUNA–régió VÍZCSÖPPEK 
Együttműködés alapdokumentumát. 
A társuláshoz, amely elsősorban közös 
pályázatok segítségével szeretné a 
Dunát, a vízi és szárazföldi turizmust 
fejleszteni, Paks és Kalocsa mellett Bá-
tya, Dunapataj, Dunaszentbenedek, 
Fajsz, Foktő, Géderlak, Harta, Solt, 
Ordas, Uszód, valamint Bölcske és 
Gerjen csatlakozott.

Vida Tünde
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