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Lenyûgözték õket a látottak
NRHT Bátaapátiban jártak a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör tagjai

PAKS-BÁTAAPÁTI Lenyûgözte a
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
tagjait az, amit a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tárolóban (NRHT) láttak. –
Monumentális. El sem tudtam
képzelni, hogy így néz ki – fog-
lalta össze legtöbbjük vélemé-
nyét Fazekas Lajos, az
iparoskör egyik tagja. Ulbert
Sándor sem fukarkodott a di-
csérettel, azt mondta, szerinte
idõtlen-idõkig stabilan kitart
majd a tároló, látván az építé-
séhez használt betont és tud-
ván, hogy a föld alatt nem lesz

kitéve az idõjárás viszontag-
ságainak. A Paksi Iparoskör el-
nöke arról is beszélt: két éve
vetõdött fel bennük, hogy meg
kellene nézniük, hova kerül a
paksi atomerõmû hulladéka.
Nem volt hiábavaló a hosszas
elõkészítés, a létszám folya-
matosan nõtt, végül 35-en vet-
tek részt a szakmai kirándulá-
son. 

Az odafelé vezetõ úton
Bagdy László, a TETT kommu-
nikációs referense tartott elõ-
zetes tájékoztatót a delegáció
tagjainak. Minden jelentõs in-

formációt megkaptak, minden
fontos objektumba betekintést
nyertek a paksi vállalkozók a
tárolóban, akiket elõször Bar-
nabás István, üzemeltetési
igazgató fogadott, s tájékozta-
tott arról, miként jött létre és
milyen feladatokat lát el a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kft. László Zoltán telephelyve-
zetõ szolgált részletekkel a
Bátaapátiban folytatott mun-
kájukat illetõen. Elmondta,
hogy eddig háromezer hordó-
nyi hulladékot szállítottak át a
paksi atomerõmûbõl, ezeket a

technológiai épületben tárol-
ják, ahonnan tavasztól folya-
matosan szállítják le a már el-
készült földalatti tárolótérbe.
Ide is lementek az iparosok,
így láthatták azt a modern
technológiát, ami a mûködést
segíti és a biztonságot garan-
tálja. László Zoltán azt mond-
ta, nemzetközi összehasonlí-
tásban is megállja helyét a
bátaapáti tároló. A csoport
tagjait büszkeséggel töltötte el,
hogy a hordók befogadására
alkalmas betonkonténereket
paksi vállalkozók készítik. ■

László Zoltán, az NRHT telephelyvezetõje (balra) tájékoztatás közben, középen Bagdy László, a TETT kommunikációs referense a csoporttal

BÁTASZÉK-BUDAPEST A Köz Szol-
gálatáért Érdemjel arany foko-
zatát adományozta a Belügy-
minisztérium Skoda Ferencnek,
Bátaszék jegyzõjének. A hiva-
talvezetõt a képviselõ-testülettel
egyetértésben Bognár Jenõ
polgármester terjesztette fel az
elismerésre, amelyet a nemze-
ti ünnep alkalmából dr. Pintér
Sándor belügyminisztertõl ve-
hetett át a közelmúltban.

Skoda Ferenc idén 40 éve
kezdte államigazgatási-köz-
igazgatási pályafutását. A haj-
dani Tanácsakadémia elvég-
zése után végig vezetõ beosz-
tásban dolgozott, kezdetben

több település vb. titkára volt,
majd a rendszerváltást követõ-
en jegyzõ. A bátaszéki képvise-

lõ-testület 1999. március elsejé-
tõl nevezte ki aljegyzõvé, 2011.
január elsejétõl pedig jegyzõvé.

A felterjesztés indoklásában
szerepel, hogy munkáját min-
dig pontosság, precízség, ma-
gas fokú szakmai igényesség
jellemzi és ezt várja el beosz-
tottjaitól is. 

Skoda Ferenc alapító tagja
volt az egykori Magyar Köz-
igazgatási Karnak, valamint a
Jegyzõk Országos Szövetségé-
nek. Kezdeményezésére ala-
kult meg a Dél-Tolnai Jegyzõ-
klub, amelynek jelenleg is ak-
tív vezetõje. Jegyzõ kollégái
nagyra becsülik, véleményét
rendszeresen kikérik a köz-
igazgatást érintõ szinte bár-
mely kérdésben. ■

Minisztériumi díjat kapott a jegyzõ
KÖZSZOLGÁLAT Skoda Ferenc negyven évi kifogástalan munkáját ismerték el

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter gratulál Skoda Ferencnek
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Példaértékû együttmûködés
KONFERENCIA Spanyolországban találkoztak a GMF tagjai

Hasznos információkkal gaz-
dagodva tértek haza kétnapos
spanyolországi szakmai útjuk-
ról a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás polgármes-
terei. A GMF által szervezett
nemzetközi konferencián a
magyarországi, jól mûködõ
radioaktívhulladék-elhelyezési
technológia is szóba került.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI Kétnapos szakmai
konferencián vettek részt Spa-
nyolországban, Hornachuelos
városában február 25-27. kö-

zött a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás polgármes-
terei. A Nukleáris Létesítmények
melletti Európai Önkormány-
zatok Csoportja (GMF) „Az ön-
kormányzatok és a radioaktív
hulladék elhelyezés aktuális
helyzete” címmel szervezett
nemzetközi programra tíz or-
szágból, közel 130 résztvevõ ér-
kezett. Mint elhangzott, a GMF
megalakulása óta az egyik leg-
fontosabb feladatának tartja,
hogy tagjai a tagországok hely-
színein közvetlenül ismerjék
meg az önkormányzatok és a
nukleáris létesítmények kapcso-

latrendszerét. Az elgondolás
helyességét a kiválóan sikerült
spanyol konferencia is igazolta. 

A kétnapos rendezvény elsõ
napján elõadásokat hallgathat-
tak meg a résztvevõk. Egyebek
mellett az El Cabril hulladéktá-
roló története és jelenlegi hely-
zete, valamint az „AMAC” – az
atomerõmû körül lévõ spanyol
települések társulásának mun-
kája került elõtérbe. De
Dohóczky Csaba, a magyar kül-
döttség vezetõje, a GMF alelnö-
ke is felszólalt. Beszédében ki-
emelte, hogy a paksi atomerõ-
mû üzemidõ-hosszabbítása és

a Bátaapáti radioaktív hulladék-
tároló átadása jó példa az üze-
meltetõk és a lakosság közötti
kiváló együttmûködésre. A meg-
jelent polgármesterek, társulá-
sok vezetõi szintén beszámoltak
az országukban levõ nukleáris
létesítmények helyzetérõl, vala-
mint az önkormányzatok és a
társulások támogatási rendsze-
rérõl. A második napon pedig
az El Cabril, kis- és közepes ak-
tivitású radioaktívhulladék-táro-
ló megtekintése szerepelt a
programban – összegezte Da-
rabos Józsefné Bátaapáti pol-
gármestere, a TETT elnöke.

Tíz országból, közel 130 résztvevõ érkezett Hornachuelosba, a GMF által szervezett nemzetközi konferenciára.

MÓRÁGY – Egy olyan kiváló em-
bert veszített el 1944-ben a csa-
lád, a településünk, az akkori
közösség, aki arra tette fel az
életét, hogy másokat mentsen
meg – emlékezett beszédében
dr. Barta Rezsõre március 16-án
a mórágyi mûvelõdési házban
Glöckner Henrik. A község pol-
gármestere azelõtt idézte fel a
ma is köztiszteletben álló, 1911-
1944 között Mórágyon és a kör-
nyezõ településeken praktizáló,
a közösségi életben is aktív sze-
repet vállaló orvos életútját,
hogy a ma már óvodaként mû-
ködõ, régi rendelõ falán elhe-

lyezett emléktáblát leleplezte
volna a Barta család megjelent
tagjaival. Glöckner Henrik után

Mucska Melinda, a helyi álta-
lános iskola igazgatójának
szívhez szóló szavait hallgat-

hatták meg a résztvevõk. Ezt
követõen a család képviseleté-
ben az Auschwitzba elhurcolt
körorvos dédunokája, Barta
Márton mondott köszönetet a
településnek, amiért támogat-
ták azon kérésüket, hogy közö-
sen állítsanak méltó emléket
szerettüknek. A beszédeket kö-
vetõen a mórágyi óvodás gye-
rekek készültek egy kedves mû-
sorral a mûvelõdési házban,
majd az emléktábla leleplezé-
sével, megkoszorúzásával, és
az egykori orvosi rendelõ meg-
tekintésével zárult a program. 

■ Vizin B.

Mások megmentésére tette fel az életét
KÖRORVOS Dr. Barta Rezsõ emléke elõtt hajtottak fejet márciusban Mórágyon

A Barta család az emléktáblánál Glöckner Henrikkel (jobbról a második)
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Erõs támaszt nyú
SZONDA Pozitív kép rajzolódik ki a kutatás végeredményé

A régióban közel 100 százalé-
kos a bátaapáti Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló elfo-
gadottsága, de nõtt az RHK
Kft. és a TETT ismertsége is –
többek között ez is kiderült a
márciusban, az érintett hét te-
lepülésen tartott közvélemény-
kutatás végeredményébõl. A
felmérést a napokban zajlott
TETT-ülésen értékelte ki a kuta-
tással megbízott cég.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – Sikeres két éven va-
gyunk túl, amelyet a mostani
közvélemény-kutatás eredmé-
nye is alátámaszt – jelentette ki
dr. Kereki Ferenc Bátaapáti-
ban. A három legfontosabb
objektív adat számunkra: nõtt a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Kft. (RHK Kft.) és a Társadal-
mi Ellenõrzõ Tájékoztató Tár-
sulás (TETT) ismertsége, vala-
mint a Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tároló (NRHT) elfoga-
dottsága – hangsúlyozta az
RHK Kft. ügyvezetõ-igazgatója
azután, hogy a Bátaapáti Kö-

zös Önkormányzati Hivatalban
tartott TETT-ülésen a felmérést
végzõ Szocio-Gráf Piac- és
Közvé-leménykutató Intézet
munkatársa kiértékelte az ada-
tokat. Dr. Kereki Ferenc hozzá-
tette, a kétévente tartott közvé-
lemény-kutatások eredményei
jó iránytûként szolgálnak, hogy
mely területek szorulnak vál-

toztatásra, azokat milyen mó-
don célszerû megtenni és be-
építeni a közös stratégiába. Ki-
emelte, a 2011-ben mért ada-
tokhoz képest (amelyek ugyan-
csak bíztatóak voltak) jobb
eredmények születtek a 2013.
márciusában, a TETT hét tele-
pülésén – Bátaapáti, Bátaszék,
Cikó, Feked, Mórágy,

Mõcsény, Véménd – végzett
közvélemény-kutatásban.

Kiváló eredmények
születtek

A részletekrõl Gerber Géza
tájékoztatta az ülésen megje-
lenteket. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Részletes tájékoztatót kaptak a TETT-ülésen megjelentek az RHK Kft. által kezdeményezett közvélemény-kutatás eredményeirõl

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége

Kérdés: Hallott mmár ÖÖn aa NNemzeti RRadioaktívhulladék-ttárolóról? 
FORRÁS: RHK KFT.



(Folytatás a 4. oldalról)

A Szocio-Gráf Piac- és
Közvéleménykutató Intézet
ügyvezetõ-igazgatója kifejtet-
te, a hét településen összesen
801 embert kérdeztek meg a
munkatársai, személyes inter-
júkat készítettek és kérdõívet töl-
tettek ki velük az adatfelvétel
során. A felmérést elemezve õ
is kiemelte az NRHT ismertsé-
gét, elfogadottságát tükrözõ
adatot, amely roppant magas,
szinte száz százalékos. Egészen
pontosan 98,5 százalék, ez
2011-ben 93,4 volt – világított rá
a szakember. Számos témakört
érintett a felmérés. Ezek közül
az egyik kérdés az volt, hogy a
radioaktívhulladék-tároló meg-
léte milyen hatással van az
érintett települések fejlõdésére.
A válaszadók majd háromne-
gyede úgy vélte, hogy komoly
lehetõségekhez jutott a régió
azáltal, hogy befogadta az
NRHT-t. Ezt példázza az a rész

is, amely a megvalósult fejlesz-
tések ismertségére kérdez rá.
Ebbõl az szûrhetõ le Gerber

Géza elmondása szerint, hogy
a helyi lakosok döntõ többsége
tisztában van azzal: a beruhá-

zások megvalósításában nagy
szerepe van annak a forrás-
nak, amelyet a települések a
TETT-en keresztül kapnak.

Nyitottság, folyamatos 
párbeszéd
– Úgy gondolom, hogy a fel-
mérés eredménye igazolja a
TETT és az RHK Kft. fontos sze-
repvállalását – vélekedett a ta-
nácskozást követõen Darabos
Józsefné. Bátaapáti polgármes-
tere, a TETT elnöke arról bizto-
sított, hogy a jövõben is mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy ez a pozitív eredmény ne
változzon. Továbbra is nagy
hangsúlyt fektetnek a lakosság-
gal folytatott párbeszédre: köz-
meghallgatásokat, fórumokat
szerveznek a hagyományos
TETT-re kész nap mellett. Együtt-
mûködve az RHK Kft.-vel és az
NRHT-val pedig igyekeznek
naprakész információkkal szol-
gálni a tárolóban zajló hulla-
dék-elhelyezési munkálatokról,
fejlesztésekrõl.
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újtó vélemények
ébõl, ismert és támogatott a bátaapátiban zajló munka

A TETT ismertsége, hasznosságának megítélése (N=801 fõ) 

Kérdés: Hallott mmár ÖÖn aa TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTársulásról, aa TTETT-rrõl?  KKérjük, éértékelje mmeglévõ
információi aalapján aaz iiskolai oosztályzatoknak mmegfelelõen aa TTársulás eeddigi ttevékenységének hhasznosságát?

FORRÁS: RHK KFT.

Gerber Géza (jobbra) ismertette a márciusi felmérés részleteit. Mellette dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ-igazgató

Megítélés

1 (= egyáltalán nem hasznos) – 2 –  3 –  4 –  5 (= nagyon hasznos)

Ismertség
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Szerzõdés a barátságról
MEGÁLLAPODÁS A felvidéki féllel fûzte szorosabbra kapcsolatát Mórágy

Írásban is megerõsítették azt,
amit szívükbõl éreznek: a felvi-
déki Féllel kötött partnertele-
pülési megállapodást márci-
usban Mórágy. A két község
ezer szállal kötõdik egymás-
hoz, amely a tragikus sorsra
vezethetõ vissza.

Vizin Balázs

MÓRÁGY-FÉL – Régi vágya telje-
sült a két község lakosságának
azzal, hogy a napokban aláír-
tuk a szerzõdést – utalt a felvi-
déki Féllel kötött testvértele-
pülési megállapodásra Glöck-
ner Henrik, Mórágy polgár-
mestere. A völgységi falu elsõ
embere rávilágított: ezer szállal
kötõdnek egymáshoz, amely a
tragikus sorsra vezethetõ visz-
sza. Mórágy a törökök kivonu-
lása után elnéptelenedett. Az
1720-as években német telepe-
sek érkeztek a községbe, a má-
sodik világháborúig szinte csak
õk laktak itt. Majd a németség
háborús bûnössé való kikiáltá-
sa után közel 80 százalékukat
kitelepítették, helyükre felvidé-
ki magyarok érkeztek Félrõl,
összesen 38 család. Glöckner
Henrik hangsúlyozta, a két te-
lepülés között szoros kapcsolat,
barátság alakult ki az évek so-

rán, a féli és a mórágyi csalá-
dok rendszeresen ellátogatnak
egymáshoz, és önkormányzati
szinten is gyümölcsözõ az
együttmûködés. Minderre ala-
pozva döntött úgy a két község
képviselõ-testülete a közelmúlt-
ban, hogy hivatalosan is rögzí-
tik közös elképzeléseiket.

Az aláírásra a közelmúltban
került sor Félen, a völgységiek
szívélyes vendéglátásban ré-

szesültek. A vasárnapi istentisz-
telet után közösen megkoszo-
rúzták és gyertyákat gyújtottak
annál a kopjafánál, amelyet a
kitelepítés 50. évfordulójának
emlékére állítottak a helyiek. A
megállapodást pedig másnap
szentesítette kézjegyével
Szalay József, Fél polgármes-
tere és Glöckner Henrik. – Tu-
lajdonképpen a felvidéki ba-
rátainkkal kötöttünk szerzõ-

dést, de az együttmûködést kö-
zösen képzeljük el Fél másik két
testvértelepülésével: az auszt-
riai Berggel és a magyarorszá-
gi Halászival. A személyes
kapcsolatok ápolásán túl olyan
kulturális, vagy éppen sport
programokat szeretnénk létre-
hozni, amelyekbe akár az em-
lített két település is becsatla-
kozhat – tette hozzá Glöckner
Henrik.

Glöckner Henrik (balról) és Szalay József írta alá a testvértelepülésrõl szóló dokumentumokat

BÁTAAPÁTI – Kérem önöket, hogy vessenek egy pillantást a szívük fölött viselt
kokárdákra. A fehér szín a hûség jelképe: ez a múlt, a múltunk iránti hûség. A
piros szín az erõé, amelyre a jelenben van szükségünk. A zöld szín pedig a re-
ményé, a jövõnk reménye – emelte ki beszédében a község március 15-ei
ünnepségén Darabos Józsefné. A település polgármestere hozzátette, 1848.
március 15-e sorsfordító nap volt, mert ebben a közösen megélt szabadság-
ban született meg a magyar polgári nemzet. A programot az iskolások, vala-
mint az Aranyfácán Néptánc Egyesület mûsora is színesítette. ■ V. B.

BÁTAAPÁTI A képviselõ-testület
nevében Darabos Józsefné
köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Csötönyi Györ-
gyöt. Bátaapáti polgármeste-
re, a Társadalmi Ellenõrzõ Tá-
jékoztató Társulás (TETT) elnö-
ke az önkormányzat által ösz-
szeállított ajándékkosárral,
egy virágcsokorral, valamint
Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét tartalmazó díszok-
levéllel kívánt további jó erõt,
egészséget Gyuri bácsinak,
aki meghatódva fogadta a
gratulációt. ■ V. B.

További jó erõt kívántak 
Csötönyi Gyuri bácsinak

Csötönyi György az ajándékokkal
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Sikeresnek értékelte 2012-õt
– különös tekintettel a
Bátaapáti Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló felszín alat-
ti létesítményének átadása
kapcsán – a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Kft. (RHK
Kft.) szemszögébõl dr. Kereki
Ferenc. A cégvezetõt az el-
múlt évrõl és a 2013-ra terve-
zett feladatokról kérdeztük.

Munkatársunkról

– MMilyen ffelaadaattokaatt kkell eel-
végezzni iidén PPaaksson, aa KKi-
égetttt KKaazzetttták ÁÁttmenetti TTá-
rolójjábaan?

– A KKÁT-ban jelenleg 7477
kiégett üzemanyag-kazettát tá-
rolunk biztonságos körülmé-
nyek között, folyamatos ellen-
õrzés mellett – válaszolta dr.
Kereki Ferenc. Az idei évre vo-
natkozó terveink között a terep-
rendezés és a talajcsere szere-
pel, az újabb tárolókamra-
modulos kiépítéshez. Emellett
megkezdjük az irányítástechni-
kai berendezések korszerûsíté-
sét, ami elõreláthatólag 2015-ig
tart majd. Természetesen ezek a
munkálatok itt sem befolyásol-
ják a biztonságos üzemelést.

– AA NNyugaatt-mmeccsseki ttérsség-
ben éévekkel eezzelõtttt kkuttaattássok
kezzdõdttek eegy mmaajjdaani nnaagy-
aakttivittássú hhullaadékttároló llétte-
ssíttésse éérdekében. EEzzek aa kkuttaa-
ttássok ffõkéntt ppénzzügyi ookok-
ból eegy iidejje aabbaamaaraadttaak.

– Valóban, 2012-ben is még
csupán monitoring tevékenysé-
get végeztünk, ez egyébként je-
lenleg is zajlik. Tavaly év végén
a hatóságok jóvá hagyták a ku-
tatási tervünket. Ennek alapján
idén megkezdõdhetnek a föld-
tani kutatások a bodai térség-
ben: a szakemberek fúrásokat is
végeznek majd. Tizenkét mély-
fúrást, két sekélyfúrást terve-
zünk, a teljes fúráshossz 11360
méter lesz, a legmélyebb fúrá-
sok 1300-1600 méter mélységig
hatolnak le. Készül majd egy ku-
tatóárok is, egy kilométer hosz-
szúságban.

– AA hhaazzaai rraadioaakttívhullaadék-
elhelyezzéss ffonttoss hhelysszzíne
Püsspöksszzilágy, aahol kkizzárólaag
inttézzményi ((kórházzi, iipaari) eere-
dettû rraadioaakttív hhullaadékott ttá-
rolnaak. MMilyen ffelaadaattaaik vvaan-
naak aa RRaadioaakttív HHullaadék FFel-
dolgozzó ééss TTároló ((RHFT) mmû-
ködttettésse ssorán 22013-bbaan?

– Tavaly 500 sugárforrást
és közel 10 köbméter egyéb in-
tézményi radioaktív hulladékot
fogadtunk a létesítményben,
ezek válogatása és csomago-
lása januárban befejezõdött.
A biztonságnövelõ progra-
munk keretében tavaly kiemel-
tünk 282 régebbi hordót, ezek

tartalmának stabilizálása és át-
csomagolása várhatóan ápri-
lisban ér véget. A biztonság-
növelõ program következõ
szakaszának elvégzéséhez ha-
marosan együtt lesz minden
szükséges hatósági engedély,
és az építési engedély kiadása
is folyamatban van. Itt is a ter-
veknek megfelelõen halad a
munka.

– UUttoljjáraa mmaaraadtt aa nnegye-
dik, dde kkiemeltten ffonttoss tte-
lephely: aa BBáttaaaapátti NNemzze-
tti RRaadioaakttívhullaadék-ttároló. 

– Ez a létesítmény nagy
büszkeségünk. Az RHK Kft. ti-
zenöt évig keményen és kitar-
tóan dolgozott azért, hogy el-
készüljön a közel 68 milliárd
forint értékû Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló Bátaapáti-
ban. Tavaly december 5-én
helyére kerülhetett az elsõ ki-
lenc hordót tartalmazó beton-
konténer. Ezekkel a hordókkal
kezdetét vette annak a 3000-
nek a végleges helyére szállí-
tása, amelyekben a paksi
atomerõmûbõl származó kis-
és közepes aktivitású radioak-
tív hulladékot tároljuk a felszí-
ni, technológiai épületünkben.
Terveink szerint idén ezeknek
egyharmada kerül a föld alá.
Közben a technológiai épület-
ben felszabadult helyekre
újabb 960 hordót veszünk át a
paksi atomerõmûtõl. A hatéko-
nyabb térkihasználás érdeké-
ben 2012-ben új projektet
kezdtünk, ennek nyomán ha-
marosan megkezdõdhet az új
típusú, nagyobb befogadó ké-
pességû konténerek próba-
gyártása. További terveink
megvalósításához szeptem-
berben úgynevezett vizsgálati
kamrát is nyitunk a föld alatt, és
közben a másik kialakított kam-
ratér nyugati oldalát is feltár-
juk egy vágattal. Novembertõl
pedig újabb két tárolótér vá-
gathajtása kezdõdik majd. Ter-
mészetesen – akárcsak az ed-
digiekben – kiemelt figyelmet
fordítunk a biztonságos üze-
meltetésre.

Eredményes évet zártak
INTERJÚ A 2013-as év is bõvelkedik feladatokban az RHK Kft. számára

Dr. Kereki Ferenc, 
az RHK Kft. 

ügyvezetõ-igazgatója
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BONYHÁD Összesen 27 tanuló
csatlakozott a Solymár Imre Vá-
rosi Könyvtár és a Bonyhádi Né-
met Önkormányzat szervezte
német szépkiejtési versenyhez. A
két bonyhádi, valamint a cikói
Perczel Mór Általános Iskolából
érkezett növendékeknek egy sza-
badott választott és egy kötelezõ
szöveget kellett tolmácsolnia. Re-
mekül helytálltak a diákok, jobb-
nál-jobb produkciókkal rukkol-
tak elõ, megnehezítve ezzel a bí-
rák dolgát. A negyedik évfolya-
mosok mezõnyében a BONI Vö-
rösmarty Mihály Általános Isko-
la diákjai brillíroztak: a zsûri dön-
tése alapján Kemény Laura bizo-
nyult a legjobbnak, Mándity Lu-

ca szerezte meg az ezüstérmet
jelentõ helyet, míg harmadikként
Genzler Gellért zárt. A kategória
különdíjasa Werstroh Dominik
lett. Az 5-6. osztályosok verse-
nyében a BONI Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola ifjú remény-
sége, Czárth Zsófia állhatott fel a
képzeletbeli dobogó legfelsõ fo-
kára. Õt a Vörösmarty iskolából
érkezett Patócs Helga követte a
rangsorban, míg a bronzérmet
jelentõ helyet a cikói Lamoly Ist-
ván szerezte meg. A díjazottak
könyvutalványt, oklevelet és
édességet kaptak ajándékba –
tájékoztatta lapunkat Schnell-
Nagy Erika gyermekkönyvtáros.

■ Vizin B.A szépkiejtési verseny 5-6. osztályos díjazott ifjú tehetségei

Német nyelvbõl bizonyítottak az ifjak
TUDÁSPRÓBA Szépen formált szavakkal szálltak versenybe a völgységi diákok

A tavalyi évben végzett méré-
sek eredményei alapján kije-
lenthetõ, hogy a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló sem-
milyen hatással nem volt a
környezetére. De igaz ez az
elmúlt öt évre is, amióta mûkö-
dik a létesítmény, amely idén
májusban új fázisához érkezik.

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI – Megtörtént az elsõ
kamra végleges üzembe helye-
zése, a kapcsolódó rendszerek
kialakítása, és megvannak a
felszín alatti üzemeltetéshez
szükséges engedélyek is – ösz-
szegezte a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) szemszögébõl az elmúlt
idõszak legfontosabb esemé-
nyeit László Zoltán. Az NRHT
telephelyvezetõje ugyancsak
jelentõs lépésnek nevezte a fel-
szín alatti tárolókamra tavaly
december 5-ével történõ át-
adását, amely a teljes üzemel-
tetés alappillére. Mint fogalma-
zott, gõzerõvel zajlanak a mun-
kálatok.

– A szükséges feltételek
megteremtése után, most jutot-

tunk el odáig, hogy kimond-
hatjuk: május elejétõl elkezdõd-

het a felszín alatti hulladéktáro-
lás, ezzel párhuzamosan pedig
újabb hordókat fogadhatunk a
paksi atomerõmûbõl. Ezt meg-
elõzi majd egy kéthetes próba-
üzem, amely során a munka-
társaim inaktív hulladékot tar-
talmazó hordók konténerekbe
csomagolásával, a felszín alat-
ti tárolóba helyezésével begya-
korolják a technológiát annak
érdekében, hogy a tényleges
leszállítások során zökkenõ-
mentesen tudják elvégezni ezt
a feladatot is – világított rá a te-
lephelyvezetõ. László Zoltán az
NRHT mûködését tekintve
hangsúlyozta, a 2012-re vonat-
kozó összes jelentésüket lead-
ták. A tavalyi évben végzett mé-
rések eredményei alapján kije-
lenthetõ – folytatta –, hogy a
létesítmény semmilyen hatással
nem volt a környezetére, de
igaz ez az elmúlt öt évre is, ami-
óta mûködik a tároló. Megje-
gyezte, az új feladatként jelent-
kezõ felszín alatti tárolásnál is
a biztonságon, megfontoltsá-
gon alapuló mûködést tartja a
legfontosabb szempontnak.

Biztonságos, precíz mûködés
NRHT Idén májusban új fázisához ér a bátaapáti létesítmény

László Zoltán, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyvezetõje


