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Újdonságokkal készül az
Atomenergetikai Múzeum
Januárban ért véget az MVM  Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumának „A fizika nagyszerű,
mert egyszerű” című, fizikatantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatának második évada. A január 23-án
zárult, három hónapos rendezvénysorozat után már zajlanak a 2015-ös múzeumi események előkészületei,
az intézmény számos újdonsággal is készül.

fotó: Bodajki Ákos

Januárban ért véget az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumának „A fizika nagyszerű, mert egyszerű”
című, fizikatantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatának
második évada. A január 23-án zárult, három hónapos rendezvénysorozat után már zajlanak a 2015-ös múzeumi ese
mények előkészületei, az intézmény számos újdonsággal is
készül.
A részvénytársaság számára kiemelten fontos, hogy a fizikatantárgy iránti érdeklődés növekedjen a térségben – mondta
dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a program hátteréről. „Az egy esztendeje
útjára indított múzeumi kezdeményezés nagy örömünkre
pozitív visszhangra talált a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Területfejlesztési Társulás (TEIT) Bács-Kiskun megyei
iskoláinál. Mindezt látva a 2014/2015-ös tanévben folytattuk
a kezdeményezést – immár a TEIT Tolna megyei iskolásai
számára is elérhetővé téve a programot. Hetente egy-egy tolnai, illetve Bács-Kiskun megyei osztály látogatott el hozzánk.
Az októberben indított múzeumpedagógiai sorozat kilenc
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település mintegy ötszáz hetedikes tanulóját érte el” – tette
hozzá az igazgató.
A rendhagyó fizikaórák ezúttal is beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket.
- Nagyon szívesen részt vettünk a kísérleteken, amelyeken
más megközelítésben láthatták a fizikai törvényszerűségeket
a gyerekek, mint az órán lehetséges – mondta Hencz János
paksi tanár. - A kezdeményezés hozzájárul, hogy eltűnjön a
tantárgyat körbelengő misztikum. A természet maga a fizika,
ezt megtapasztalhatták diákjaink is. Azt vettem észre, hogy
még jóval a látogatásunk után is ráismernek az akkor látott
törvényszerűségekre, egyfajta „aha” élmény, amikor a tananyag igazolja a kísérletben látottakat. Örök élmény a gye
rekeknek, hogy maguk is szereplői lehettek a teszteknek,
nekünk, pedagógusoknak pedig nagy segítség munkánk
során – hangsúlyozta.
- Nagyon örültünk, hogy másodszor is lehetőségünk nyílik
részt venni az Atomenergetikai Múzeum által szervezett rendezvényen – mondta Vörös Tibor Istvánné kalocsai pedagógus. - A diákjaink csodálkozva nézték végig a kísérleteket,
és jó volt látni, hogy hétköznapi tapasztalataik és a tanultak
alapján jól tudtak válaszolni a kérdésekre. Az iskolában feldolgoztuk a látottakat, kértük, ki-ki írja le, melyik kísérlet
tetszett neki a legjobban, az miről szólt, hol tudják ezeket az
ismereteket alkalmazni. Mi maximálisan elégedettek vagyunk
a programmal és annak tartalmával. Köszönjük! – tette hozzá.
Az Atomenergetikai Múzeum idén is meg kívánja szervezni
programjait, amelyeket tavaly sikeresen bonyolított le saját,
illetve országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Újdonságokat is tervez az intézmény, ezekről a honlapon (www.
atomeromu.hu/atommuzeum) és a sajtón keresztül értesülhetnek majd az érdeklődők.

TEIT

Megújul Dunaszentbenedek
népszerű konyhája
Teljesen felújított épületbe költözik vissza – várhatóan április közepén – a dunaszentbenedeki konyha,
köszönhetően az atomerőmű alapította Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak. Új szigetelést
kap a külső fal, új héjazatot a tető, véget ért az aljzatbetonozás, kicserélték a villany- és vízvezetéket, a burkolás is hamarosan befejeződik. Aztán jöhetnek az új gépek és berendezések, csak egyvalami marad a régi:
a megszokott, finom falusi ízvilág, amely oly közkedveltté teszik a benedeki konyhát.

Évtizedekkel ezelőtt a közétkeztetéssel
kezdtük, elláttuk az iskolát, óvodát,
majd ez a kör mindig egy kicsit bővült.
Elkezdődött a szociális étkeztetés, a há
zi segítségnyújtás, és egyre több bejáró

étkezőnk is lett – mondta Vargyas Mihály polgármester. A városvezető sze
rint az emberek annyira megszokták
és szeretik az itteni házias ízeket, hogy
sok vendégétkező is van a faluból, sőt,
a szomszéd településről is. Ahogy teltek
az évek, elhasználódtak az eszközök, az
épület állaga is romlott, de megfelelő
pályázati forrás hiányában a település
halogatta ezt a komoly költséggel járó
fejlesztést. Most azonban megnyílt erre
a lehetőség a Jövőnk Energiája Térség
fej
lesztési Alapítványnak köszönhe
tően. A közel 20 millió forint költség
65 százalékát az erőmű alapítványától
kapjuk, de így is a községnek kell közel

6 milliót „saját zsebből” hozzátenni.
A teljes körű felújítás érdekében azonban be kellett ezt vállalnunk, hogy
megfelel
jünk a hatósági előírásoknak
– fogalmazott a városvezető. Szerencsés
volt az időzítés, a belső munkákat a tél
folyamán is tudták végezni, így mára
szinte minden elkészült, a vége felé jár
a burkolás, hamarosan festik a falakat,
az időjárás pedig már lehetőséget ad
a külső munkálatok befejezésére is –
így várhatóan április közepére a teljes
felújítás befejeződik.
Zsigmond Enikő

Áprilistól közlekedik a gerjeni
komp – kishajóvezetőt keresnek
A téli időszakban nincs révát
kelés Kalocsa és Gerjen között,
Romhányi Károly polgármester
tájékoztatója szerint azonban a
komp már az aktuális parti szem
lén esik át. Az indítást április el
sejére tervezik, ehhez azonban
nemcsak a megfelelő műszaki
állapotot igazoló dokumentu
mokat kell megszerezni, hanem
találni kell egy kishajóvezetőt is,
hiszen annak most éppen híján
van a település. Praktikus hasz
na mellett a gerjeniek számára
emblematikus jelentősége is
van a kompnak, általa ugyanis
sokkal könnyebben jutnak el a

lakosok Kalocsára, ami – tekint
ve, hogy Gerjen zsákfalu – bővíti
az ott élők lehetőségeit. A kom
pot egy helyi vállalkozás üze
melteti, de az önkormányzat

tulajdona, a település ezért min
dent megtesz, hogy biztosítsa az
átkelés feltételeit.
Vida Tünde
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Nemzetközi összehasonlításban
is kimagaslóan teljesít az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
Tavaly az ország villamosenergia-termelésének 53,6 százalékát biztosította az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a
magyar villamosenergia-ipar legnagyobb termelőegysége – hangzott el a társaság évnyitó sajtótájékoztatóján.
Világszínvonalú biztonság és gazdaságos, környezetkímélő
termelés - emellett a teljesítmény-kihasználásban is a legjob
bak között jegyzik a paksi atomerőművet. Nemzetközi ösz
szehasonlításban a hasonló típusú blokkok között három
paksi egységet tartanak számon a legjobb öt között. Mindez
hozzájárul ahhoz, hogy a magyarok háromnegyede támogatja az atomerőmű működését – hangzott el az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. évnyitó sajtótájékoztatóján.
- A társaság munkavállalói elkötelezettek a biztonság iránt.
Az előző években több, tavaly pedig egymás után két nem
zetközi vizsgálat is azt igazolta vissza, hogy magas biztonsági
szinten, hatékonyan működő létesítményt tudhatunk magunkénak – mondta Baji Csaba, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. igazgatóságának elnöke, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
- Büszkék vagyunk arra, hogy biztonsági mutatóink folyama
tos javulása mellett az atomerőmű teljesítménykihasználása
a hasonló típusú blokkokkal összehasonlítva ugyancsak a
legjobbak között van – tette hozzá Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
Az atomerőmű 2014-ben több mint tizenöt és fél ezer gigawattóra villamos energiát termelt, ez a létesítmény három
évtizedes történetének negyedik legjobb eredménye. A négy
paksi blokk nélkülözhetetlen Magyarország ellátásbiztonságának fenntartásában: tavaly már a bruttó hazai termelés
53,6 százalékát biztosította.

A paksi egységek a tervek szerint további 20 évig szavatolják
majd, hogy kedvező áron, biztonságos, környezetbarát energiához jusson az ország. 2014-ben már a 2. blokk is megkap
ta az üzemidő-hosszabbítási engedélyt az Országos Atome
nergia Hivataltól, az atomerőmű pedig év elején benyújtotta
a 3. blokkra vonatkozó engedélykérelmet is.
Tavaly a tokozott üzemanyag elszállításával befejeződött a
2003-as - a tisztítási műveletet végző francia alvállalkozó
hibájából bekövetkezett - üzemzavar következményeinek fel
számolása. A hermetikusan zárt tokokat minden szükséges
hatósági engedély, illetve az EU illetékes szervezete ellen
jegyzésének birtokában, a vonatkozó nemzetközi egyezmény
nyel összhangban szállították el az oroszországi feldolgozó
üzembe, teljes biztonságban, felügyelt útvonalon.
Sikerrel zárult tavaly a friss nukleáris üzemanyag alternatív
szállítási módozatának próbája. Az atomerőműnek így már
megvan a szükséges tapasztalata - és az engedélyek is - ahhoz,
hogy akár légi úton is fogadhasson friss üzemanyagot.
Szintén az elmúlt év eredménye a 12 helyett 15 hónapig
használható üzemanyag-kazetta: a részben magyar innováció
bevezetésének hatósági engedélyezése folyamatban van, és az
év második felében zárulhat le. A fejlesztés eredményeként
kevesebb kiégett fűtőelem keletkezik majd, ugyanakkor
üzemanyagcsere miatt kevesebbszer kell leállítani a reaktorokat.

Tudta-e
hogy ...
száztíz éve, 1905-ben kapott fizikai Nobeldíjat Lénárd Fülöp (1862-1947) a
katódsugaras vizsgálatokra alapozott
atommodelljéért?
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Jelentették, nem titkolták
Jávor Benedek EP-képviselő szerint eltitkoltak egy üzemzavart az atomerőműben. A Paksi Atomerőmű
Dolgozóinak Szakszervezete nyílt levélben tiltakozott Jávor állítása ellen: a szakszervezet elnöke úgy
véli, sérti az erőműben dolgozó munkavállalókat a politikus kijelentése.

Lőrincz László elnök, PADOSZ

Nagy port vert fel az év elején Jávor
Benedek paksi atomerőművel szemben megfogalmazott vádja. Az EPképviselő azt állította, eltitkoltak egy
2013 májusában történt üzemzavart.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. köz
leményben reagált. Azt írták, hogy
szakembereik 2013-ban egy olyan
rendellenességet javítottak meg az
erőmű 3. blokkjának pihentető medencéjén, amely sem a hazai, sem
a nemzetközi előírások szerint nem
minősül üzemzavarnak. A szabályok

teljes mértékű betartása mellett, a
jelenségről és a javítási munkáról az
illetékeseket és a nyilvánosságot is
tájékoztatták. A sajtóban megjelent
ezzel ellentétes információk téves kö
vetkeztetéseken alapulnak – hangzott
az atomerőmű közleménye.
A 3. blokkon egy ellenőrzés során azt
tapasztalták, hogy gyorsabban csökken az elhasznált fűtőelemek hűtésére
használt hűtőközeg mennyisége a korábbinál. A vizsgálat tömörtelenséget
tárt fel, de – mint írták – ez semmilyen veszélyt nem jelent sem az erőmű
dolgozóira, sem pedig a létesítmény
környezetére. – Egy atomerőműben,
ahol a csőrendszerek hossza kilométerekben mérhető, ez a szintű jelenség olyan rendellenesség, amelynek
kezelésére szakembereink fel vannak
készülve – áll a közleményben,
A vád ellen nyílt levélben emelt szót
az atomerőműben dolgozók képviseletében a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ).
Lőrincz László elnök azt mondta,
mélyen sérti a munkavállalókat Jávor
Benedek kijelentése. Visszautasították a vádat, hogy eltitkolták volna a
történteket. – Biztonsági filozófiánk

és munkakultúránk szerves része az
eltérések, hibák, problémák, fejlesztési területek folyamatos keresése.
Ennek szellemében nem csupán azonnal jelentjük a tapasztalatainkat, de
sokszor – mint ebben az esetben is –,
kollégáink olyan eltéréseket is jelentenek, amelyeket amúgy a világon sehol nem szükséges – mondta.
Az erőmű dolgozói magas színvona
lon, odaadóan, s nem utolsó sorban
azon felelősség tudatában végzik
munkájukat, hogy biztosítsák az ország
villamosenergia-ellátásának több mint
felét – tette hozzá a PADOSZ elnöke.
Több évtizedes tapasztalatokkal ren
delkeznek, munkájuk minősége nem
zetközileg is elismert, más országok
szakemberei is tanulnak tőlük. – Mi
itt élünk együtt az atomerőművel:
soha nem kockáztatnánk magunk,
gyermekeink, unokáink, szeretteink,
valamint országunk biztonságát és
jövőjét. A több tíz-, százezer érintett,
akár az egész országunk lakosságának
nevében pedig elvárjuk, hogy ezt más
se tegye – zárul a PADOSZ levele.
Vida Tünde

Tudta-e
hogy ...
Szilárd Leó hosszú évek magfizikai kutatásai
után biológiai problémákat kezdett el
tanulmányozni?
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RHK Kft.

A szakmaiság meghatározó eleme
a munkának
Beszélgetés dr. Kereki Ferenccel, az RHK Kft. ügyvezető igaz
gatójával
Ha valaki egy szakmát meg akar tanulni, nem az íróasztalnál
kell kezdenie, hanem a legnehezebb körülmények között. Ez
dr. Kereki Ferenc filozófiája. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.(RHK Kft.) ügyvezető igazgatója – aki
immár második megbízatási ciklusát tölti a cég élén – ilyen meg
győződésből helyezkedett el bányamérnöki diplomája megszerzése után azonnal a Mecseki Szénbányáknál.

2010. november 15-i kinevezése óta az RHK Kft. komoly változásokon ment keresztül. Mielőtt az elért eredményekről, a
további tervekről beszélne, kérem, mutassa be magát az újság
olvasóinak! Miért épp bányamérnöknek tanult?
Bányavidéken nőttem föl, Miskolc egyik kerületében, Perecesen. Bár a mi családunkban nem volt bányász, ott szinte
minden második ember az volt, és ez egész családja életét
meghatározta. Büszkék is voltak rá, még a gyerekek is. A
bányászatot épp ezért elsősorban nem nehéz és piszkos
munkának láttam, hanem férfiasnak. Világéletemben szeret
tem a természetet, és a bányára is kicsit úgy tekintettem,
mint a természet részére. Kezdetben erdőmérnök akartam
lenni, végül Pereces bányászhagyományai győztek. 1982ben kaptam meg bányamérnöki diplomámat a miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen. Júliusban már a Pécshez
közeli Vasas-bányán dolgoztam, ugyanis egyetemistaként
jártam ott, és a „Tűzveszély! Sújtólégveszély! Szénporrobbanás-veszély!” feliratok inkább vonzottak, mint taszítottak.
Egyértelműen az volt bennem, hogy először a legnehezebb
körülmények közé kell menni, mert ott lehet megtanulni a
szakmát. Ezt később sem bántam meg, mérnökként dolgozva is ez a tudás segített abban, hogy a vezetésem alá tartozó
bányászok elfogadjanak.
Szakmai múltjára térve nyugodtan mondhatjuk, hogy „házon
belülről” került az RHK ügyvezetői székébe.
A szénbányászat után az uránbánya következett, ahol öt
évet töltöttem el. Mérnökként első munkáim a bányászati
technológiák kidolgozására és alkalmazására vonatkoztak,
később a termelés irányítása volt a feladatom. Ezután 16
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évet töltöttem a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányakapitányságán Pécsett. Az utolsó 10 évben az államigazgatási szerv vezetője voltam ott. A pozíció folytán jogi
diplomát is szereztem – ennek egyébként ügyvezetőként is jó
hasznát veszem. Szakmai pályám egyik legfontosabb tapasztalatának a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályelőkészítésében vállalt feladatomat tartom – szerintem ez is
hozzájárult ahhoz, hogy „házon belülre” kerüljek. 2009-től
egyébként a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
kivitelezési munkáinak építésvezetőjeként tevékenykedtem, és részt vettem a felszín alatti térrészek tervezési feladataiban is. Szóval ezt a részét az RHK Kft. tevékenységi
körének igen jól ismertem, és valószínűleg ez is hozzájárult
ügyvezető igazgatói kinevezésemhez.
Milyen megvalósítandó célokat tűzött maga elé annak idején?
Egyrészt folytatni akartam elődeim törekvését, hogy a kutatásokkal, a működtetéssel kapcsolatos műszaki kihívásokra
megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Emellett számomra a
cég megerősítése, átszervezése volt a legfontosabb feladat,
mert úgy ítéltem meg, hogy projektjeink túlzottan külső
szakértőkre hagyatkozva működtek. Ebben mostanra sike
rült előrelépni. Létrejött a stratégiai és mérnöki iroda,
az újonnan fölvett munkatársakkal szakmailag tovább
erősödött, szakterületén kihagyhatatlan tényezővé vált
az RHK Kft. Ez persze nem ment könnyen, hiszen össze
kellett csiszolni a korábbi és az újonnan érkezett kollégák
munkakultúráját. Az újak a piacgazdaságból érkezve
magukkal hozták a piaci szemléletet. Ennek pedig szerin
tem az eddiginél jobban kell érvényesülnie az egész szer

RHK Kft.

vezetben. Ugyanakkor sikerült a pályáztatás, vállalkozásba
adás, szerződéskötés terén kellő tudással felvérteződniük, és
a munkameneteket hatékonyabbá tudtuk tenni.
A radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakorlatát szerte a világban követendő példaként emlegetik. Ön mégis gyakran küldteküldi nemzetközi tapasztalatszerzésre kollégáit.
Azt gondolom, hogy Magyarországon magas színvonalú
és biztonságosan kivitelezett radioaktívhulladék-kezelés
folyik, amit a hazai szabályozás szintén mindig megköve
telt. Ám sokfajta gyakorlat van a világban, és előre viszi a
dolgokat, ha mindenki megosztja a tudását. Ezért tartom
fontosnak, hogy mi is nagyon sok szakmai tapasztalatot
szerezzünk. Utánanéztünk, hogy mások miként csinálják:
előadókat hívtunk, vagy helybe mentünk a tudásért. Szisztematikusan felépítettük, milyen nemzetközi fórumokon
jelenjünk meg. Mindez segített és segít abban, hogy
közép- és hosszú távon meghatározzuk a hulladékkezeléssel
kapcsolatos feladatokat. Ugyanakkor az is fontos (és ebben
is segít a külföldi tapasztalat), hogy mindig megalapozott
szakmai tanulmányt tegyünk le az asztalra a szükséges döntések meghozatalához. Ezt az elvet követjük Boda esetében
is, ahol egy mélygeológiai tároló majdani létesítésével kap
csolatos kutatások folynak.
Ha már a nyugat-mecseki kutatásokról szó esett: mik a
közeljövő feladatai, és mik a tervei a továbbiakban?
Mindenekelőtt nyugodtan, megfelelő szakmaisággal folytatni szeretném a napi munkát mind a négy telephelyünkön,
ugyanakkor vannak feladataink a bővítés terén is: Püspökszilágyban befejeztük az RHFT felújítását, a paksi Kiégett

Kazetták Átmeneti Tárolójában egy új tároló egység – egy új
modul – építésének előkészítése zajlik, Bátaapátiban pedig
folyik a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges föld
alatti tárolójának bővítése. Az április óta hozzánk tartozó
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis integrálása az
RHK Kft.-be megtörtént. Boda esetében kutatásokra van
szükség, hogy választ tudjunk adni arra a kérdésre, lehet-e
építeni a Nyugat-Mecsekbe egy nagy aktivitású hulladék
befogadására alkalmas tárolót. Mi a „wait and see” elv helyett a „do and see” elvet követve azt mondjuk: ne várjunk,
hanem szerezzünk meg minden információt a döntéshez.
Végezetül néhány magánjellegű téma: három felnőtt gyermek
büszke édesapja.
Lányom egy nagy nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozik,
Spanyolországban (nem esik messze az alma…). Nagyobbik fiam programozó informatikus, a legkisebb is egyetemet
végzett.
Hobbi?
Szeretek olvasni, színházba járni, és világéletemben sportoltam is. Annak idején fociztam – ma már inkább a téli
sportokat kedvelem. Snowboardozni például a gyerekeim
miatt tanultam meg, néhány éve. Mondták mindig, hogy
„apa, ehhez Te már öreg vagy”. Én pedig meg akartam
mutatni nekik, hogy ebben is lépést tudok tartani velük.
Eleinte furcsa volt, aztán rájöttem: az a lényeg, hagynom
kell, hogy a lendület vigyen. Az elemzéseket itt nem a cselekvés közben kell elvégezni, mint a munkámban, hanem
előtte és utána.

Tudta-e
hogy ...
a New-York-i központi vasúti pályaudvar
radioaktívabb, mint egy atomerőmű?
A gránit népszerű építkezési anyag, főleg
burkolatokat készítenek belőle. Azt már
kevesebben tudják, hogy a kőzet
természetes formájában radioaktív, mivel kis
mennyiségben uránt, kálium 40-es izotópot
és ritkán tóriumot is tartalmaz, amelyek
sugárzó anyagok.
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Életbe léptek a támogatási
szerződések
Négy önkormányzati társulás – köztük a kalocsai székhelyű TEIT – segíti a radioaktív hulladékok kezelé
sével és elhelyezésével foglalkozó RHK Kft. kommunikációs tevékenységét. Az együttműködés célja,
hogy a cég telephelyeinek közelében élők minél jobban megismerjék a társaság munkáját és programjait.

A társulási vezetők és dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója

Az Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
a hiteles és naprakész információk
folyamatos átadására törekszik.
Ebben partnerei a térségi társulások, így a TEIT (Társadalmi El
lenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás), az ITT (Izo
tóp Tájékoztató Társulás), az
NYMTIT (Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfej
lesztési Önkormányzati Társulás)
és a TETT (Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás). A társulá
sok vezetői rendszeresen tanács
koznak az RHK Kft. képviselőivel,
hogy megismerjék az időszerű
munkálatokat és egymásnak is
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beszámoljanak tevékenységükről.
Vállalt információs feladatuk ellátásához pedig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból biztosított
támogatás nyújt fedezetet.
Az éves támogatási szerződések
aláírására mindig február folya
mán kerül sor. Idén a társulások
vezetői február 23-án látták el
kézjegyükkel a megállapodást.
A találkozón az együttműködés
fontosságára is felhívta a figyelmet
dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezető igazgatója, majd beszélt
a társaság ez évi terveiről. A szer
ződésről szólva hangsúlyozta: az a
cél, hogy az abban közreműkö
dőként szereplő RHK Kft. telep

helyein folyó szakmai munkát minél jobban megismerhessék az
érintett településeken élők. A tájé
koztatási kötelezettség konkrét feladatai rögzítettek, a támogatás pe
dig a szükséges programok és esz
közök – például a térségi újságok –
anyagi forrását is tartalmazza.
A támogatási szerződés akkor lépett életbe, amikor a négy társulás
tagtelepüléseinek polgármesterei
aláírták az alszerződéseket. Így
megindulhatott a 2015-ös kommunikációs munka.

RHK Kft.

Humor és játék az atomfizikáról
szóló vetélkedőn
Hogy a humor és a tudomány nem egymás ellenségei, ismét bebizonyosodott márciusban a paksi ESZI
atomfizikával kapcsolatos vetélkedőjén, melynek egyik résztvevője   „A tanárnő adott nekünk egy ilyen
PAX-programot, EMBER MÉRETŰT, azt köllött, azon gyakorútam” néven jelentkezett. Hab a tortán,
hogy – persze, nem ezért – végül ők lettek a nyertesek.

A verseny nyertesei

Mohai-Kakasy Bernadett, az RHK Kft. kommunikációs
munkatársa tartott előadást a középsikolásoknak

A paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) és
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) évek óta együttműködik abban, hogy a diákokhoz

minél közelebb hozza a nukleáris témákat. Ennek keretében
a társaság munkatársai rendhagyó fizikaórákon beszélnek a
radioaktív hulladékokról és a kapcsolódó fizikai jelenségekről.
Most februárban például Mohai-Kakasy Bernadett kommunikációs munkatárs tartott rendhagyó fizikaórát a radioaktív
hulladékról és a nukleáris energia természeti analógiáiról.
A hónap közepén rendezték meg a “Játékos atomfizika” elne
vezésű versenyt az iskolában, amelyen háromfős csapatok mér
ték össze erejüket. A résztvevők totót töltöttek ki, feladatokat
oldottak meg az atomerőművel és a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójával kapcsolatban. Versenyeztek a PAX Reaktor szimulációs program kezelésében is (ez az atomerőművi reaktorblokk
működését jeleníti meg), s persze, ez a feladat volt mindenki
számára a legizgalmasabb. A fordítás viszont kihívást jelentett
a versenyzőknek.
A március 3-i eredményhirdetést ajándékokkal az RHK Kft.
is támogatta. Nagyné Lakos Mária tanárnő köszöntötte az
egybegyűlteket, majd ismertette a helyezéseket. A diákok jót
derültek az első helyezett fent már idézett nevén, de elismerően
tapsolták meg őket teljesítményükért. „A tanárnő adott ne
künk egy ilyen PAX-programot, EMBER MÉRETŰT, azt
köllött, azon gyakorútam” csapat tagjai: Lazar Iván, Kocsner
Péter és Gangel Simon. A második helyezett a „N.U.K.E”
lett, csapattagok: Beráti M. Máté, Orova Dániel, és Hrivik M.
Bálint. Harmadik helyezést a „Szőke és a csapat” érte el, Farkas
Dávid, Szabó Bálint és Tusa Balázs részvételével.
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Sátor alatt bővült a tároló
A külső szemlélő akár azt is hihette, hogy egy nagy rendezvény, esetleg éppen egy esküvő előkészületei
zajlanak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK) paksi telephelyén decemberben és janu
árban. Ám az atomerőmű hatalmas tömbjeinek kerítésszomszédjánál, a Kiégett Kazetták Átmeneti Táro
lójában, a felállított sátor alatt komoly szakmai munka zajlott.

Télen sem áll le a munka, sátrat húztak fel, hogy haladhassanak

A KKÁT fontos feladatot lát el, hiszen
ide kerülnek a paksi atomerőmű pihen
tető medencéiből az elhasznált üzemanyag-kazetták. Az itteni, 50 évig tartó
biztonságos tárolást követően kerülnek
majd végleges helyükre. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója modulokból,
azaz meghatározott méretű egységekből
épül fel, három, négy, illetve öt részegységgel, kamrával. A rendszer annak
megfelelően bővíthető, hogy mennyi
elhasznált fűtőelemet kell az 50 éves
átmeneti időszakra elraktározni.
Az atomerőműben keletkező, hulladék
nak nem is igazán nevezhető kazetták
biztonságos elhelyezése érdekében korábban már kiépítettek húsz kamrát.
Vagyis a telephelyen jelenleg öt tárolóegység található. Ezek mellé kezdték
el tavaly a következő négy kamra építését. A bővítési munkák előtt ki kellett cserélni a talajt a területen, hogy a
tárolóelemek megfelelő tömörségű és
minőségű talajra kerüljenek.
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A leendő 21–24. számú kamrákat tar
talmazó új modul szerkezeti kiala
kí
tásában megegyezik majd a már meg
lévő egységekkel. Az építés komoly
műszaki tudást és pontos tervezést, ki
vitelezést igényel. Ez már az előkészítő
talajmunkálatokról is elmondható.
Miután a szükséges energiahálózat, illetve az egyéb létesítmények elkészültek,
sor kerülhetett a tárolóépület szerelő
betonjának, majd a szigetelést tartó
vasbetonszerkezetének építésére.
Decemberben és januárban a szigetelési
munkák zajlottak. Ennek során azért
volt szükség védősátorra, hogy fűtő
testekkel biztosítani lehessen a szige
telőanyagok hegesztéséhez, illetve a
menet közben elvégzendő vizsgálatá
hoz szükséges feltételeket, az ideális
hőmérsékletet. A szigetelést védő betonréteg elkészült, a napokban pedig
elindult a tárolóépület 1,5 méter vastag
alaplemezének, illetve falainak építése.
Mivel a kamrabővítés megnöveli az üze-

mi terület nagyságát, értelemszerűen a
tároló létesítmény fizikai védelmi rendszerét is bővíteni kell. E munka keretében el kell végezni a belső védelmi
kerítés bővítését, melynek befejezése
2016-ra várható.
Mindeközben az üzemeltetés a megszokott módon, biztonságosan folyik.
Ebben az évben a tervek szerint kétszáz
hetven kiégett fűtőelem beszállítását és
betárolását kell elvégezni.
Ugyanakkor a KKÁT-ban a négy új
kamra építése mellett várhatóan egyéb
jelentős technológiai fejlesztésre is sor
kerül 2015-ben. Kiemelt jelentőségű
átalakítás a kazetta-átrakógép irányítás
technikai felújítása. Ez a munka az év
második felében kezdődik meg. A su
gárzásellenőrző rendszer még hatéko
nyabb működése érdekében már folyik
az új mérőeszközök beszerzése is.
Décsi Ágnes

PAKS II

Négy év alatt megépül
hetne a Duna-híd
Egyes becslések 26–32 milliárd forintra taksálják a Paksot és
Kalocsát összekötő Duna-híd építési költségeit. A kalocsaiak több
munkahelyben, laktanyájuk hasznosításában, az erőműben kelet
kező „hulladékhő” fűtési potenciáljának kihasználásában remény
kednek. A paksiak pedig abban bíznak, hogy ha megépül a híd, csökken a városukat terhelő gépjárműforgalom. A szakértő szerint négy
év alatt készülhetne el a Duna-híd.

Lakossági fórumok:
Paks II. a téma
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. az új atomerőművi blokkok létesí
téséhez kapcsolódó környezetvédelmi
engedélyezés keretei között lakossági
fórumokat tart a Paks környezetében
lévő negyven településen 2015. március
17-től április 23-ig. A fórumsorozat állomá
sai a következők:
2015.03.17. (kedd)

2015.03.19. (csütörtök)
2015.03.23. (hétfő)
2015.03.24. (kedd)
2015.03.25. (szerda)
A Duna-híd közös lehetőség

Régi álom egy Kalocsát Pakssal össze
kötő Duna-híd. A jelentős költséggel
járó beruházás megvalósítására sokan
most látnak esélyt, hiszen küszöbön
áll a Paksi Atomerőmű bővítése. Több
település részvételével egyesület is ala
kult, hogy lobbizzon az átkelő megé
pítése érdekében. A híd ügyének elő
mozdítására létrehozott Kalocsa–Paks
Duna-hídért Egyesület elnöke, Kalo
csa polgármes
tere emlékeztetett rá,
hogy már a Szent László-híd tervezésekor szorgalmazták, hogy kerüljön észa
kabb
ra, de nem jártak sikerrel. Dr.
Bálint József hozzáfűzte, elérkezettnek
látták az időt arra, hogy összefogjanak,
összegyűjtsék az érveket. – Most úgy
látjuk, hogy Paks II. meg fog épülni.
Amennyiben ez így lesz, fontos, hogy
a logisztikát ne csak egy oldalon biz
tosítsák – húzta alá. Érvként hozta fel
a városvezető, hogy így a Duna bal
partján élők számára megnyílna a le
hetőség a paksi munkavállalásra, hasz
nosítani lehetne a kalocsai laktanyát,
alternatív útvonal jöhetne lét
re az
üzemanyag-szállításra, hasznosítani lehetne lakások és üvegházak fűtésére a
paksi „hulladékhőt”.

A beruházás dr. Bálint József szerint
26–32 milliárd forintba kerülhet, ami
a két új blokk építési költségének egy
százaléka. A Kalocsa–Paks Duna-híd
ért Egyesület elnöke azt mondta, véle
ményük szerint hármas finanszírozásban – állami, uniós és magántőkéből
– meg lehetne építeni, befektetői ér
deklődés már mutatkozott.
Az egyesület titkárává választott paksi
főjegyző szerint az új híd és az álta
la megnyíló új közlekedési alterna
tí
va tehermentesítené a várost. Dr.
Blazsek Balázs mindezen túl abban
látja előnyét a Duna-hídnak, hogy –
amennyiben vegyes használatú lesz –
megnyitja a lehetőséget a Duna-part
„újragondolása” előtt.
A Duna vízrajzi és a környék dombor
zati adottságai mellett gond nélkül
kivitelezhető a beruházás, hiszen ha
son
ló környezeti tényezők mellett
lé
tesült híd Szekszárdnál és Duna
újvárosnál is – emelte ki Szabó György
hídépítő mérnök. A szakember arról
is beszélt, hogy a tervezéssel, előké
születekkel együtt négy év alatt készülhetne el az új Duna-híd.
Vida Tünde

2015.03.26. (csütörtök)
2015.03.31. (kedd)
2015.04.01. (szerda)
2015.04.02. (csütörtök)
2015.04.07. (kedd)
2015.04.08. (szerda)
2015.04.09. (csütörtök)
2015.04.13. (hétfő)
2015.04.14. (kedd)
2015.04.15. (szerda)
2015.04.16. (csütörtök)
2015.04.20. (hétfő)
2015.04.21. (kedd)
2015.04.22. (szerda)
2015.04.23. (csütörtök)

Kalocsa
(sajtótájékoztató)
Kalocsa
Foktő
Dusnok
Fajsz
Bátya
Uszód
Dunaszentbenedek
Géderlak
Ordas
Dunapataj
Hajós
Miske
Drágszél
Homokmégy
Szakmár
Öregcsertő
Újtelek
Harta
Dunatetétlen
Solt
Dunaföldvár
Németkér
Bölcske
Madocsa
Gerjen
Dunaszentgyörgy
Bogyiszló
Fadd
Szekszárd
Tolna
Fácánkert
Szedres
Tengelic
Kajdacs
Sárszentlőrinc
Pusztahencse
Nagydorog
Györköny
Pálfa
Bikács

Vállalkozói fórum 2015
2015.04.01. (szerda)
Kiskőrös
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