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Nem enged a biztonságból
BERTALAN CSABA Májustól irányítja a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót

Bertalan Csaba vezeti május 1-
jétõl a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolót. A
telephely mûködése, feladata
nem volt ismeretlen számára.
Errõl is beszélt, amikor válas-
zolt lapunk kérdéseire.

Munkatársunktól

A RRadioaktív HHulladékokat
Kezelõ KKft. sszakemberggárdá-
jához eez éév mmájusában ccsat-
lakozott. HHoggyyan iindult aa ppá-
lyyafutása?
– Szegeden születtem, de már fi-
atalon Pécsre költöztem –
válaszolta Bertalan Csaba. Ott
végeztem el a Tanárképzõ Fõis-
kolát matematika-fizika szakon.
Ezt követõen 1998-ig tanítottam.
Közben 1992-ben középiskolai
fizika tanári egyetemi diplomát
szereztem az ELTE-n. 1998-ban
váltottam, onnantól fizikusként
dolgoztam tovább az ÁNTSZ
Sugáregészségügyi Decen-
trumában. 2011-ben az intéz-
mény szekszárdi részlegének ve-
zetõje lettem, onnan jöttem el az
RHK Kft. hívására. A sugárvé-
delem terén közel 15 éves ta-
pasztalatra tettem szert az
ÁNTSZ-nél, illetve annak utódjá-
nál, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervénél.

Mennyyire ssikerült mmeggismer-
nie aa BBátaapátiban zzajló
munkálatokat?
Egy egészségügyi miniszteri
rendelet a Sugáregészségügyi
Decentrum hatáskörébe és ille-
tékességébe sorolta a tároló lé-
tesítési engedélyezését és az
üzemeltetési engedély meg-
adását is. A bátaapáti tároló
2008-ban kapott létesítési en-
gedélyt, ez a dátum azért fon-
tos számomra, mert az ezzel
kapcsolatos munkákban már
én is részt vettem. Sõt, a ható-
ságnál én voltam az elõadója
ennek a folyamatnak. Gyakor-
latilag a létesítéstõl az engedé-
lyek módosításán át, a felszín
alatti kamrák üzemeltetésére
vonatkozó engedélyig – ezt

már én adtam ki a hatóság ré-
szérõl –  így részletekbe menõ-
en sikerült megismernem az itt
zajló tevékenységet és a kitûzött
célokat. Az engedélyek meg-
adása felelõsségteljes döntés,
ehhez a teljes technológiát meg
kellett ismernem. Át kellett ta-
nulmányozni, majd a rendsze-
res ellenõrzések során szemé-
lyesen is megfigyeltük a helyszí-
nen az egyes munkafázisok el-
végzését. Úgy gondolom, ala-
pos munkát végeztünk, és min-
den engedély kiadásakor kö-
rültekintõen jártunk el.
Hoggyyan jjött aaz úújabb vváltás?
Milyyen ffeladatkörök ttartoznak
most ÖÖnhöz, ttelephelyy-vveze-
tõként? 
Idén március elején kaptam a
felkérést, hogy az NRHT belsõ
átszervezése miatt megkaphat-
nám a telephely vezetését. A
társaság ügyvezetõ-igazgató-
jával folytatott beszélgetés
alapján döntöttem úgy, hogy
elfogadom ezt a szép feladatot,
és Bátaapátiban folytatom pá-
lyafutásomat. Az elsõ hónap-
ban még a feladatok átadása-
átvétele zajlott, május 1-jétõl
már telephely-vezetõként vég-
zem a munkámat. Meglehetõ-
sen szerteágazó a feladatom, a
legnagyobb felelõsségem a
biztonságos üzemeltetés-irá-
nyításában van. A biztonság
érdekében sok területet kell
összehangolni, ennek része az
is például, hogy megfelelõ

munkakörülményeket biztosít-
sunk, de hozzátartozik a költ-
ségvetés elkészítése, valamint
a biztonságos tárolást elõsegí-
tõ eszközök és anyagok beszer-
zésének felügyelete is. Talán a
legizgalmasabb része mun-
kámnak a hulladék-kezelés irá-
nyítása.
A teljes technológiai rendszer
idén májustól indult el:
folytatódik a paksi atomerõmû-
ben keletkezett kis- és közepes
aktivitású hulladék beszállítá-
sa, zajlik ezeknek a felszíni épü-
letben történõ kondicionálása,
tehát a hordók konténerbe he-
lyezése, és a köztük levõ tér be-
tonnal való kiöntése. Tart a kon-
ténereknek a tároló kamrába
történõ leszállítása is. Ugyanis
májustól állt rendelkezésre min-
den ahhoz, hogy a felszínen
ideiglenesen tárolt 3000 hordó
elindulhasson végleges helyé-
re, a föld alatti tárolóba.

Milyyen ccélokat ttûzött kki mmagga
elé aa ttároló üüzemeltetésével
kapcsolatban?
Természetesen szeretném mi-
nél jobban végezni a dolgo-
mat. Az idei év hátralévõ ré-
szében 130-140 konténert
/1000-1200 hordót/ tervezünk
leszállítani a tárolókamrába.
Célom, hogy egy megfelelõ, a
biztos mûködést elõsegítõ költ-
ségvetés is elkészüljön a követ-
kezõ évre vonatkozóan. Hosz-
szabb távon kiemelt feladatunk

– és személyes ambícióm is –,
hogy elkészüljön az új hulla-
dék-elhelyezési koncepció,
amelynek köszönhetõen a biz-
tonsági szint megtartásával
jobb térkihasználást tudunk el-
érni. Ez azt jelenti, hogy bizo-
nyos változtatásokkal a táro-
lókamrába több hulladékot tu-
dunk elhelyezni, így költségha-
tékonyabb lehet a további bõ-
vítés. A gazdasági szempontok
mellett ez környezetkímélõbb
megoldást is jelent. 
Mennyyire ttudta mmeggismerni aa
tároló kkörnyyezetét, aaz iitt
mûúködõ ttársulást?
Darabos Józsefnének, Bá-
taapáti polgármesterének, a
TETT elnökének még az elõ-
döm mutatott be. A térség
többi polgármesterével pedig
a legutóbbi TETT-re Kész Na-
pon találkozhattam, ahol egy
elõadás keretében mutattam
be az NRHT mindennapjait.
Természetesen én is szeret-
ném követni a hagyományo-
kat, amelyeknek köszönhetõ-
en kiváló kapcsolat alakult ki
a tároló és a helyi lakosság
között. Továbbra is minden
beszállítás alkalmával értesít-
jük a térségben mûködõ La-
kossági Ellenõrzõ Csoportot,
hiszen az õ vizsgálataik nyo-
mán gyõzõdhetnek meg a he-
lyi lakosok az itt zajló tevé-
kenység biztonságosságáról.

Ha ééppen nnem ttelephelyyet vve-
zet, mmivel ttölti aaz iidejét?
Van egy szép családom, legin-
kább velük töltöm az idõmet.
Fontos szerepe van a sportnak
is az életemben, most a július
végi Ironman (Vasember) ver-
senyre készülök, ami 3,8 km
úszást, 180 km kerékpározást,
és 42 km futást jelent. Ezt egy-
szer már sikerült 12 órán belül
teljesítenem, amihez nagy se-
gítséget nyújtott a család: az õ
bíztatásuk tud átsegíteni a holt-
pontokon. Ez a kemény sport a
hobbim. Ha végzek a munká-
val, elmegyek a környékre fut-
ni, mert csodálatos a táj Bá-
taapátiban és környékén.



A bátaapáti Általános
Iskolába járó diákok az elmúlt
idõszakban is bebizonyították
szorgalmukat, tehetségüket a
különbözõ versenyeken

Vizin Balázs

BÁTAAPÁTI A természet jegyé-
ben teltek a bátaapáti általá-
nos iskolások napjai április-
ban. A tanévben szervezett
„Négy évszak az erdõn” címû
projekt tavaszi hetén változa-
tos tevékenységeken keresztül
ismerkedtek meg az erdõvel,
annak életközösségével. A
tanórák kiegészítéseként erdei
séták, kirándulások, vetélke-
dõk, kézmûveskedés színesítet-
te a növendékek délutánjait.
Többfordulós levelezõ verseny
során nyújtott jó eredményé-
nek köszönhetõen a Mozaik
Kiadó természetismereti ver-
senyének döntõjébe jutott Tóth
Dorottya, felkészítõje Matus
Mária volt. 

A szegedi Csizmazia Györ-
gy Alapítvány pályázatához –
az elõzõ években elért sikere-
ken fellelkesedve – idén is több
bátaapáti kisdiák csatlakozott,
munkájuknak köszönhetõen is-
mét díjat nyertek. Házi kedven-

cek meglepõ képességei, kü-
lönleges érzékszervei témában
Ferenczi Sándor, érdekes kirán-
dulásom a természetben témá-
ban Kaszás Kunó. Boros Áron
a házunk körül élõ vadmada-
rakról írt, dolgozatával a leg-
szebben illusztrált pályamun-
kának járó különdíjat is meg-
kapta. 

A gyerekek felkészítõje,
Tornóczky Gáborné, diákjai
pályamunkáinak kiemelkedõ
szakmai irányításáért 2013. év
pedagógusa díjban részesült.
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Több területen is jeleskednek
VERSENYEK Tornóczky Gáborné is elismerésben részesült

Remek eredményekkel rukkoltak elõ az elmúlt idõszakban a bátaapáti Általános Iskola diákjai

Április 12-én Szombathelyen, az AGORA - Oladi KIKI Rendez-
vényházában került sor a XIX. József Attila Mese-, Vers- és No-
vellaíró pályázat díjkiosztó ünnepségére és az „Ének a csönd-
ben” címû gyermek- és ifjúsági antológia könyvbemutatójára.
A pályázaton magyarországi és határainkon túl élõ, magyar
nyelvet beszélõ 7 - 18 éves korú gyermekek és fiatalok vehettek
részt. Bátaapáti kisiskolásai évrõl-évre tollat ragadnak, hogy
megmérettessék magukat. Idei évben különösen nagy sikerrel
tették ezt, hisz négy tanuló részesült elismerésben. Alsó tagoza-
tos mese kategóriában elsõ díjat kapott Tóth Dorottya és Fer-
enczi Sándor 3. osztályos tanuló. Kaszás Kunó 4. osztályos diák
második helyezett lett. Horváth Virág novelláját külön díjjal ju-
talmazta a rangos zsûri. A gyerekek felkészítõje Tornóczky
Gáborné volt.

BÁTAAPÁTI – Akárcsak az eddi-
giekben, a legutóbbi ellenõrzés
során is azt tapasztaltuk, hogy
minden az elõírtak szerint zaj-
lik a Bátaapátiban lévõ Nem-
zeti Radioaktívhulladék-tároló-
ban (NRHT) – összegezte
Bagdy László. A Lakossági El-
lenõrzõ Csoport szakmai veze-
tõje kifejtette, idén már második
alkalommal végeztek kontrollt
az NRHT-ban a paksi atomerõ-
mûbõl szállított hordók megér-
kezésekor. Legutóbb Dorn
Ödön fekedi, és két újonnan
delegált véméndi ellenõrrel:
Dárdai Gergellyel és Hahn Já-

nossal. Kezdésként
szakmai továbbkép-
zést tartott nekik,
amelyben kitért a ra-
dioaktív hulladék ke-
letkezésére, az ellen-
õrzött zónában való
munkavégzés rendjé-
re és arra a folya-
matra, miként kerül-
nek a kis- és közepes
aktivitású anyagok végleges
helyükre. Ismertette velük az el-
lenõrzés menetét, amelyet né-
hány perc múlva személyesen
is megtapasztaltak. Bementek
az ellenõrzött zónába, majd a

technológiai épület
csarnokába, ahol az
idõközben megérke-
zett teherautó oldalá-
nál – amely a hordó-
kat szállította az erõ-
mûbõl – végeztek mé-
réseket. A teherautó-
ról lekerülõ 4 hord-
keretnél – amely a
hordókat fogja össze

– folytatták a vizsgálódást.
Bagdy László megemlítette,
idéntõl új feladattal egészült ki
az ellenõrök munkája, hiszen
most már azoknál a betonkon-
ténereknél is végeznek méré-

seket, amelyek a technológiai
épületbõl kerülnek le az 1-es
számú, földalatti tárolókamrá-
ba. Ezeket hét napos száradás,
pihentetés után szállítják le az
NRHT munkatársai, bennük a
kilencesével elhelyezett hordók-
kal.

Bagdy László a Lakossági El-
lenõrzõ Csoport szerepvállalá-
sát tekintve hangsúlyozta, az el-
lenõrök egyben hírvivõk is. Õk
azok, akik közvetlen környeze-
tükben a leghitelesebben tud-
ják átadni azt az információt,
hogy mindent rendben találtak
a tároló mûködésében. ■ V. B.

Bagdy László 

Hiteles információkkal szolgálnak
LAKOSSÁGI ELLENÕRÖK A legutóbbi méréseknél is mindent rendben találtak



TTEETTTT HHÍÍRRLLAAPP

4

KAPCSOLATTARTÁS Eseményekben és sikere

és az RHK Kft. A közös feladatvállalásban kiemelt

a lakossággal való folya

Új feladatokra és
Szakmai tanácskozás a felnõt-
teknek, játékos szellemi vetélke-
dõ a gyermekeknek, mindez ki-
váló hangulatban. Idén is re-
mekül sikerült az immáron XIII.
TETT-re Kész Nap, amelynek
ezúttal Feked és Véménd adott
otthont.

Vizin Balázs

FEKED–VÉMÉND – Tizenhat év.
Ennyi telt el azóta, hogy meg-
alakult a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT).
Kezdetben hat település – Bá-
taapáti, Bátaszék, Cikó, Feked,
Mórágy, Mõcsény – részvéte-
lével mûködött, három év eltel-
tével pedig Véménd is csatlako-
zott ehhez a nagy családhoz –
emelte ki beszédében Darabos
Józsefné. Bátaapáti polgármes-
tere, a TETT elnöke a program
nyitányaként tartott sajtótájé-
koztatón kifejtette, a példás ösz-
szefogás, együttgondolkodás
gyümölcseként számos sikert
könyvelhettek el az elmúlt idõ-
szakban, amelyben nagy szere-
pe volt a Paksi Atomerõmû Zrt.-
nek és a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelõ Kft.-nek (RHK Kft.) is.
Hangsúlyozta, a társulás mûkö-
dése szorosan összefonódott a
kis- és közepes aktivitású radio-
aktív hulladék elhelyezésével. –
A kutatásoktól a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló (NRHT)
átadásáig nyomon követtük az
eseményeket, ellenõrizve az ép-
pen aktuális munkákat, és mind-
errõl naprakész információkkal
láttuk el a lakosságot. Tavaly
december 5-én újabb mérföld-
kõhöz érkezett az NRHT,
ugyanis ezen a napon adtuk át
a tároló felszín alatti létesítmé-
nyét. Ezzel beteljesült mindaz a
jól felépített, tudományos mun-
ka, amelyben nagyon sokan
vállaltak szerepet – fûzte hozzá
az elnök.

Nemzetközi érdeklõdés
övezi tevékenységüket

– A mai nap betudható egy
munkaértekezletnek: értékeljük a
társulással az együttmûködésün-
ket, a lakosságot pedig tájékoz-
tatjuk az elõzõ idõszak eredmé-
nyeirõl, valamint a jövõbeli elkép-
zeléseinkrõl – világított rá a ren-
dezvény céljára dr. Kereki Ferenc.
Az RHK Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja fontos feladatuknak nevezte a
kommunikációt. Megjegyezte, a
kétévente tartott közvélemény-ku-

tatások jó iránytûként szolgálnak.
– A 2013-as felmérés egyértel-
mûen igazolja, hogy jó úton já-
runk: szinte 100 százalékos ered-
mények születtek, tovább nõtt a
TETT és az RHK Kft. ismertsége,
valamint az NRHT támogatottsá-
ga. A térség lakosságának bizal-
ma nélkül nem oldhattuk volna
meg a kis- és közepes aktivitású
hulladékelhelyezést – szögezte le
dr. Kereki Ferenc. Az ügyvezetõ
igazgató örömmel számolt be ar-
ról is, hogy hatalmas nemzetközi
érdeklõdés övezi a tevékenysé-

güket, számos pozitív visszajelzés
érkezik hozzájuk. A tároló jelen-
legi helyzetével kapcsolatban azt
nyilatkozta, ez idáig 171 hordót
szállítottak le betonkonténerek-
ben a föld alá, és további 1200-
at visznek le még az idén. Eköz-
ben folyamatosan érkeznek
újabbak a Paksi Atomerõmûbõl,
2013-ban közel 1000 darab. –
Megfelelõ ütemben, maximális
biztonság mellett zajlik ez a tevé-
kenység is – tette hozzá az ügy-
vezetõ.

Nehéz, de jó döntést 
hoztak 1997-ben

– Azok az elõnyök, pozitívumok
ma már szemmel láthatóak –
nem csak Fekeden, hanem a
társulás többi településén is –,
amelyet egy nehéz, ám bölcs
döntés elõzött meg 1997-ben –
vette át a szót Tillmann Péter.
Feked polgármestere azt mond-
ta, amellett, hogy a társuláshoz
való csatlakozásukkal egy felfe-
lé ívelõ fejlõdési pályára kerül-
tek, az itt élõ emberek megis-
merhették azt a „misztikumot”,
ami körülölelte a radioaktívhul-
ladék-elhelyezést és a nukleáris

Bagdy László, a TETT kommunikációs referense (balról), Tillmann Péter, Váradi János, Darabos Józsefné és dr.
Kereki Ferenc a Fekedi Mûvelõdési Házban tartott szakmai tanácskozáson

Több témakör szerepelt a tudományos fórumon, fõként a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóban megvalósult munkálatok és a jövõre vonatkozó feladatok.
Az eseményen részt vett dr. Rónaky József és Potápi Árpád János is (jobbra)
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erekben bõvelkedõ idõszakon van túl a TETT 

melt szerepet tulajdonítanak  a kommunikációnak, 

olyamatos párbeszédnek

és TETT-re készek
iparágat. S azáltal, hogy ezt
nap mint nap megtapasztalták,
már nem idegenkedtek tõle, sõt,
a közvélemény-kutatások is alá-
támasztják, hogy elfogadták
ennek meglétét. Hasonlókép-
pen vélekedett Váradi János is.
Véménd polgármestere a TET-
T-re Kész Nap fontosságát
hangsúlyozta felszólalásában.
Különösen a gyerekeknek szer-
vezett játékos vetélkedõ hasz-
nára tért ki. – Elemi érdekünk,
hogy a fiatalok minél elõbb
megismerjék a TETT szerepvál-
lalását, és tudatosuljon bennük:
nincs mitõl tartaniuk. Örömünk-
re szolgált, hogy idén Feked és
mi adhattunk otthont ennek a
rendezvénynek – mondta Vára-
di János.

A siker záloga 
az együttmûködés

A sajtótájékoztatót követõen
szakmai tanácskozással folyta-
tódott a program, amelyen több
téma is elõkerült. Az elõadások
elõtt dr. Rónaky József, az Or-
szágos Atomenergia Hivatal
nyugállományba vonuló fõ-
igazgatója osztotta meg gon-
dolatait a hallgatósággal. – Eb-
ben a minõségben utoljára va-
gyok itt; életem egyik legszebb
napja volt, amikor a bátaapáti
tároló tavaly december 5-én el-
kezdhette üzemszerû mûködé-
sét – emlékezett vissza. – Meg-
gyõzõdésem, hogy ez a hét te-
lepülés – folytatta – és az RHK
Kft. a világnak is példát muta-
tott: közösen bebizonyították, fel
lehet építeni egy ilyen beruhá-
zást úgy, hogy azzal mindenki
jól járjon. Az atomerõmûves
szakma azért, mert el tudja he-
lyezni a hulladékait, az a közös-
ség, amelyik ezt befogadta pe-
dig anyagi elõnyökhöz jutott a
Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap révén.

Szõdi Imre lett 
az idei Gránit-díjas

Dr. Rónaky József beszédét kö-
vetõen dr. Kereki Ferenc értékel-
te az RHK Kft. tevékenységét,
majd László Zoltán, az NRHT le-
köszönõ és Bertalan Csaba, a
tároló új vezetõje tartott elõadást
az eddig elvégzett munkákról és
az új feladatokról. Nõs Bálint, az
RHK Kft. Stratégiai és Mérnöki
irodájának vezetõje az új hulla-
dékcsomagolási és -elhelyezési
technológiát vázolta. Kardos

Zsuzsanna a Lakossági Ellenõr-
zõ Csoport munkáját mutatta be,
míg Darabos Józsefné a TETT
településein tavaly megvalósult
beruházásokat vette sorra. A
program végén adták át a Grá-
nit-díjat. A kitüntetéssel azok
munkáját ismerik el, akik kiemel-
kedõ tevékenységükkel hozzá-
járultak a társulás eredményei-
hez. Idén Szõdi Imrének mond-
tak köszönetet.

– Én 1998-tól követem nyo-
mon ezt a történetet, örülök,
hogy ez a beruházás itt valósult

meg, hiszen munkahelyeket te-
remtett, és hozzájárult a telepü-
lések fejlõdéséhez – nyilatkozta
lapunknak Potápi Árpád János.
A térség fideszes országgyûlési
képviselõje hangsúlyozta, ezzel
Magyarország egy fontos nem-
zeti ügyet oldott meg, nem is
akárhogyan, a Bátaapátiban al-
kalmazott technológiára méltán
lehetünk büszkék.

A fekedi diákok nyerték
meg a vetélkedõt

A hat, játékos feladatból álló ve-
télkedõt idén a fekedi általános
iskolás diákok nyerték meg.
Õket a véméndiek követték a
dobogón, a bronzérmet jelentõ
helyen pedig a bátaapátiak vé-
geztek. A bátaszékiek lettek a
negyedikek, a mórágyi ifjak sze-
rezték meg az ötödik helyet, Cikó
hatodikként zárt, megelõzve a
mõcsényi növendékeket. Gász
Ferencné zsûrielnök tájékozta-
tása szerint mindegyik négyfõs
csapat ügyesen teljesítette a
megmérettetést. A vetélkedõt a
Paksi Energetikai Szakközépis-
kola interaktív, kísérleteket be-
mutató programja is színesítette.

A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás õszinte elismeréseként Szõdi Imre vehette át idén a Gránit-díjat. A
képen a kitüntetett mellett Tillmann Péter, Darabos Józsefné és Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere

Kiváló hangulatban telt a fiataloknak szervezett játékos, szellemi vetél-
kedõ, amelynek a véméndi általános iskola adott otthont. A hat részbõl
álló tudáspróbát ezúttal a fekedi ifjak nyerték meg
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Auggusztus 117-ee nnaggyy nnap llesz
Bátaszék ééletében, eekkor éés
itt llesz uuggyyanis KKóbor JJános
elsõ kkoncertje, aamelyynek bbe-
vételét aa ttemplom ttornyyának
helyyreállítására ffordítják. AA
naggyy eeseményyt BBátaszéken
jelentették bbe.

Munkatársunktól

BÁTASZÉK Kóbor Jánost családi
gyökerei kötik Bátaszékhez, 14
éves koráig élt itt a szüleivel,
nagyszüleivel, ezért is állt a jó
ügy mellé. A bátaszéki koncer-
tet sok másik követi majd, Euró-
pa több neves templomában –
hangzott el a sajtótájékoztatón,
amelyen nagyon sok helyi ér-
deklõdõ is megjelent. 

Pálffy István, a KDNP ország-
gyûlési képviselõje elmondta, az
összetartozás élményét élhetik
át mindazok, akik segítenek az
ország egyik legszebb templo-
mának a helyreállításában. Ez
az összetartozás – Kóbor János-
nak köszönhetõen – Európán
keresztül és túl vezet. Hiszen Ber-

lintõl Szabadkáig, Kassától Ko-
lozsvárig, több templom is hely-
színe lesz a bátaszéki templom-
toronyért gyûjtést szervezõ kon-
certeknek. Minden helyszínen
Kóbor János és az Omega
együttes lép fel. Dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes az el-

hangzottakhoz annyit tett hoz-
zá, nemzedékek nõttek fel az
Omega dalain. Õk nem pusztán
egy zenekar tagjai, hanem mind
a mai, mind a „tegnapi” fiatalok
életének a része. Semjén Zsolt
elmondta, bárhol a világon,
ahol magyarokkal találkozhat

az ember, ha meghallják azt a
két szót, hogy „petróleum lám-
pa”, máris így folytatják „milyen
szép a lángja”. Így válhat egy
rockzenekar összekötõ kapocs-
csá az emberek és a generáci-
ók között. 

Dr. Udvardy György me-
gyéspüspök szerint az egyház
számára sem idegen az igaz,
tiszta mûvészet. A püspök ösz-
szefoglalta a bátaszéki temp-
lom tornyának kálváriáját. Mint
ismert, novemberben tudato-
sult: nagy baj van a toronysi-
sakkal, januárban pedig már
az életveszély elhárítása volt a
feladat. Az eddigi munkákat
saját erõbõl végezték – mond-
ta dr. Udvardy György. Pályá-
zaton, a minisztériumtól a
közelmúltban nyertek 30 millió
forintot. Ez azonban önmagá-
ban még nem lenne elég a fel-
újításhoz. Ezért is vállalt nagy
szerepet az Omega együttes
énekese Kóbor János, aki kon-
certjeinek bevételével kívánja
segíteni az építkezést. 

Koncert a templomban
TORONYSISAK Az összetartozás élménye sok magyart is összeköt

Kóbor János elmondta, nagyon sokat dolgoznak azon a zenei
anyagon, amely az alapja lesz a templomokban tartandó kon-
certjeiknek. Nyilván a zenei albumaikból azokat a szerzeménye-
ket válogatták ki, amelyek meditatívabbak, kevésbé rockosak,
ezért jobban illenek a templomi hangulathoz. A zenei kíséret ki-
egészül egy szimfonikus zenekarral is. Eddig a kassai és a ko-
lozsvári dóm jelezte: helyt adnak a koncertnek, de a szervezõ
munka folyamatos. Az viszont biztos, hogy az elsõ hangverseny
augusztus 17-én, Bátaszéken lesz. Kóbor János elárulta, a mû-
szaki egyetem építészmérnöki karán szerzett diplomát, de ed-
dig soha nem volt kapcsolata ezzel a területtel. A bátaszéki
templom tornyának helyreállítása azonban – ha átvitt értelem-
ben is – de az eredeti szakmájához vitte közelebb. 
Végül Bognár Jenõ, Bátaszék polgármestere egy fából készült
táblát adott át Kóbor Jánosnak, amelyet a torony bontása so-
rán találtak. Ezen az adományozók neve szerepelt, akik a temp-
lom építését támogatták. A táblán Kóbor Péter, a mûvész
nagypapájának neve szerepelt. A polgármester hozzátette, mél-
tán lehet büszke gyökereire az énekes.

Dr. Semjén Zsolt (balról), dr. Udvardy György, Kóbor János, Pálffy István, Herendi János, dr. Puskás Imre és Bognár Jenõ a sajtótájékoztatón
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Válaszok a közvélemény-kutatás 
során felmerült lakossági kérdésekre

A TETT válaszai:

1.) A hét tagtelepüléstõl begyûjtött információk
alapján megállapítható, hogy a települések a
fejlesztéseket a TETT támogatásból és önerõbõl
finanszírozták. A települések nem kényszerültek
hitel felvételére.

2.) Véménd viszonylatában folyamatban vannak a
járdafelújítások, szükség szerinti mértékben. Az
energiatakarékosság jegyében a tervek szerint az
iskola és a sportcsarnok külsõ hõszigetelését sze-
retnék elvégezni. Továbbá az önkormányzati tu-
lajdonban levõ szolgálati lakások felújítása a cél.
Cikón a Képviselõ-testület által elfogadott
ciklusprogam és az aktuális pályázati lehetõség
függvényében az önkormányzati közterületek
(utak, járdák, vízelvezetõk, parkok, játszóte-
rek…..) és az önkormányzati épületek fejleszté-
se, korszerûsítése (óvoda – és iskola épületek,
Mûvelõdés Ház, Polgármesteri Hivatal, sport-
pálya) a legfontosabb cél.
Bátaapátiban utak, járdák, a temetõ gyalogos
feljárójának felújítása, játszótér építése, vízren-
dezés befejezése. 
Bátaszéken a Tájház felújítása, a Vicze János
Városi Sportpálya edzõterem felújítása, a Ci-
gány-árok I./a ütem vízrendezése, a Dél-Tolna
Aqua Projekt Bátaszék szennyvíztelep fejleszté-
se és Bátaszék, Báta csatornázás befejezését
elõkészítõ projekt.

3.) Cikón az utak és járdák felújítása, javítása fo-
lyamatosan zajlik az idõjárás függvényében, de
átfogó megújítására csak megfelelõ pályá-
zat(ok) esetében nyílik lehetõség.

4.) A Társulási Tanács belügye a TETT támogatás
pénzeinek felosztása. A Társulásban résztvevõ
települések polgármesterei a Társulási ülésen
%-os arányban osztották szét a támogatást a
települések között és ez nem a lakosságszám
arányában történik. Ennek a felosztásnak az el-
fogadásához minõsített többség szükséges.

5.) Cikó támogatása részletesen: Mûködés támo-
gatására 7.000.000,- Ft, Önkormányzati épü-
letek felújítására (Községháza, Mûvelõdési Ház,
Közösségi Ház, óvoda és iskolaépületek, sport-
öltözõ, ravatalozó, stb.) 5.000.000,-Ft, Önkor-
mányzati közterületek fejlesztésére (út, járda,
park, játszótér, tervek készítése, vízrendezés stb.)
7.843.240,- Ft.

6.) Mivel a tárolót Bátaapáti település fogadta be,
így a Társulási Tanács döntése alapján a támo-
gatási összeg 40 %-a Bátaapátit illeti meg.
Bátaapáti a székhely, mindenféle támogatás-
nál, pénzeszközátvételnél a székhely települé-
sek kapják a több pénzt, ami természetesen
többlet munkával és többlet ráfordítással is jár.

7.) Bátaszéken mûködik Hulladékudvar, ahol a
használt elemeket le lehet adni és gondoskod-
nak is azok elszállításról.

Fekeden is biztosított a használt elemek gyûj-
tése.
Cikón az Általános iskolában már van, de a
Községházán is lehelyezésre kerül egy használt
elem és akkumulátor gyûjtõ.
Bátaapáti központjában a Bonycom Kft. hasz-
nált elemek gyûjtésére gyûjtõedényt fog kihe-
lyezni a közeljövõben.
Véménden van a használt elemek részére egy
gyûjtõ az általános iskolában és a Trábert Üz-
letházban is gyûjtik a használt elemeket.

Az RHK Kft. válaszai:
Az idén márciusban lezajlott közvélemény-kutatás
során a válaszadók maguk is kérdezhettek. A Bá-
tapátiban lévõ kis és közepes aktivitású radioak-
tívhulladék-tárolóval (NRHT) kapcsolatosan szá-
mos kérdést gyûjtöttek össze a felmérést végzõ
szakemberek. Ezeket csoportosítottuk, és témák
szerint válaszoljuk meg. 

Elsõként a hulladékkal kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat foglaljuk össze:

Az atomerõmûben keletkezõ kis és közepes ak-
tivitású radioaktív hulladékok egy jelentõs része az
erõmûben elhasznált védõeszközökbõl, munka-
ruhákból, alkatrészekbõl és légszûrõkbõl áll, ame-
lyek valószínûleg radioaktív anyaggal szennye-
zõdtek, a másik nagy csoport az energiatermelés
közben keletkezik. Ezeket a szilárd hulladékokat
Pakson egységesen speciális (belül mûanyag be-
vonattal ellátott) 200 literes fémhordókba helye-
zik, és tömörített formában tárolják. (A mûanyag
borítás célja a hordó vízhatlanná tétele, az acél-
szerkezet pedig kellõen stabil és sugárbiztos).

Az RHK Kft. alkalmanként 16 hordót szállít el Bá-
taapátiba, négyesével egy-egy ún. hordkeretben.
(Ez a speciális acélszerkezet biztosítja a hordók sta-
bilitását mozgatás-szállítás közben.)

Néhányan felvetették, mi a biztosíték arra,
hogy a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba nem
kerül külföldi, vagy netán nagy aktivitású hulladék.
Nos, egyik eset sem fordulhat elõ, a következõk mi-
att:

Európában minden ország felelõs a határain
belül keletkezett radioaktív hulladék elhelyezésért,
így Magyarország is. Ez zárja ki azt, hogy külföld-
rõl radioaktív hulladék kerüljön Bátaapátiba.

Az NRHT-ba csak a hatóság által meghatáro-
zott átvételi követelményeknek megfelelõ hulla-
dékcsomag kerülhet. Ezért a szigorú ellenõrzés
már az átvételkor, az atomerõmû területén meg-
kezdõdik. Az RHK Kft. szakemberei minden hordót
megvizsgálnak, hogy nincs-e rajta sérülés, mérnek
többfajta sugárzási dózist. Ezen kívül egy erre a
célra készített számítógépes program ellenõrzi,
hogy az átadott hordók radioaktivitása megfelel-
e a telephely korlátainak. Tehát véletlenül sem ke-
rülhet Bátaapátiba más, csak kis és közepes akti-

vitású hulladék. A nagy aktivitású radioaktív hul-
ladékok, fõként a kiégett fûtõelemek kezelésére, ha
lehet, még szigorúbb elõírások vannak. Ezeket a
hulladékokat 50 évig kell átmeneti tárolóban biz-
tonságos körülmények között tartani - a végleges
tároló, amit a Nyugat-Mecsekbe tereznek, még
csak kutatási fázisban van. A kiégett kazetták át-
meneti tárolóját (KKÁT) Pakson üzemelteti az RHK
Kft.  

Felmerült az a kérdés is, hogy miért nem lehet
minden radioaktív hulladékot egy helyen elhelyez-
ni. Nos, ennek több oka is van.

A Bátaapátiban lévõ létesítmény kamrái 250
méterre vannak a föld alatt - ez elegendõ kis és
közepes aktivitású hulladékok számára, amit en-
nél mélyebbre helyezni gazdaságtalan lenne. A
nagy aktivitású tárolót pedig - amelynek még csak
keresik a helyét Boda környékén - nemzetközi szak-
mai vélemények szerint is komoly, 500-1000 mé-
teres mélységbe kell megépíteni.

A tároló mûködése
A hordkereteken lévõ négy hulladékcsomagot az
M6-os autópályán, Paks-Bátaszék-Bátaapáti út-
vonalon, a cég saját, erre a célra kialakított, ható-
sági engedéllyel rendelkezõ gépjármûve viszi az
NRHT-ba. A szállítás során maradéktalanul érvé-
nyesülnek az erre vonatkozó nemzetközi elõírások.

A hulladékot szállító kamion fogadása a telep-
hely központi épületében történik. A 3000 hordó
ideiglenes tárolására alkalmas csarnokban minõ-
ségellenõrzõ vizsgálatok folynak, valamint a hul-
ladék technológiai elõkészítése a végleges elhelye-
zéshez. A mûszeres vizsgálatok után a gépjármû
az ellenõrzött zónában lévõ technológiai csarnok-
ba áll. Itt újabb méréseket követõen daru emeli le
a hordkereteket a kamionról, majd elhelyezi a
technológiai épület tárolóterében. A kamrába tör-
ténõ leszállítás elõtt a hordókat kilencesével kon-
ténerbe rakják, a köztük lévõ réseket tömedékelik,
ezután a konténert hermetikusan lezárják. Az így
elõkészített hulladékcsomagot targonca viszi a
végleges helyére. 

Mint ismeretes, az elsõ 3000 hordó 2008 és
2011 között került a technológiai épületbe. Ezek kö-
zül kilencet konténerben a felszín alatti tároló kam-
ra ünnepélyes átadásakor, 2012. december 5-én
vitte a targonca a végleges helyére. A további le-
szállítás 2013 második felében kezdõdött, és min-
den alkalommal kilenc hordóval csökken a háro-
mezres mennyiség. A mûködõ kamrában közel
510 konténer, azaz megközelítõleg 4600 db hul-
ladékos hordó fér el. Ám a felszín alatti tárolótér
további bõvítésével nem csak a mûködõ paksi
blokkok teljes üzemideje alatt, illetve egy majdani
atomerõmûben keletkezõ hulladék végleges elhe-
lyezését tudjuk megoldani, de ide kerülhetnek ma-
jd a leszereléskor keletkezettek is.
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A Bátaapáti Egresmenti
Vadásztársaságot is kitüntet-
ték a dombóvári
Szigeterdõben tartott Tolna
megyei vadásznapon

Munkatársunktól

DOMBÓVÁR A vadászok és a ci-
vilek kapcsolatának erõsítését
célozta meg a Tolna megyei
vadásznap, amelyet idén a

dombóvári Szigeterdõben tar-
tottak meg. A szombati rendez-
vényen tizenöt vadásztársaság
képviseltette magát és a szak-
mai programok – például tró-
fea bemutató, fegyverbemuta-
tó, madarász kiállítás – mellett
számos színpadi mûsor is szó-
rakoztatta az érdeklõdõket. Er-
rõl a helyi fellépõk és a térség
többi településének csoportjai
gondoskodtak.

A délelõtti Hubertusz szent-
mise után tizenkettõ új vadász
tett fogadalmat, valamint több
elismerést is átadtak ezen a na-
pon. Bajor József, a Nagykónyi
Koppánymenti Vadásztársa-
ság vadászmestere a Magyar
Vadászatért Érdemrend kitün-
tetésben részesült, a Gróf Ná-
dasy Ferenc Emléplakettet pe-
dig a Bátaapáti Egresmenti Va-
dásztársaságnak ítélték. Nim-

ród Érmet vehetett át Király At-
tila, Kovács Zoltán, Bognárné
Sulyok Andrea és Czikk László.
A Hubertusz kereszt arany fo-
kozatával tüntették ki László Já-
nost, dr. Berta Attilát, Árbogást
Gyulát és dr. Szijártó Istvánt. A
Hubertusz kereszt ezüst foko-
zatát kapta Papp Nándor és
Kuti Lajos, míg bronz fokozatát
Vajda József, Bencze Lajos és
Szombath János.

Fogadalmat tettek az új vadászok
ISMERKEDÉS Szakmai és közönségprogramok egyaránt voltak a Szigeterdõben

Paluska Zoltán (balra), a Bátaapáti Egresmenti Vadásztársaság elnöke Tóth Ferenc kormánymegbízottól vette át a díjat

Napelemeket
telepíthettek
négy helyre

MÓRÁGY Egy nyertes pályázat-
nak köszönhetõen négy helyre:
az általános iskolára, a kultúr-
ház épületére, a falukonyhára
és a polgármesteri hivatalra
napelemeket szereltethetett az
önkormányzat. Glöckner Hen-
rik polgármester elmondta, ösz-
szesen 41,5 millió forintot nyer-
tek minderre.
A TETT-tõl kapott támogatás-
nak köszönhetõen lecserélhette
az önkormányzat a szociális
gondozók autóját. A korábbival
– amelynek segítségével szállí-
tották ki az ételt az idõseknek és
intézték az ellátásukat – komoly
gondok voltak, a megjavíttatá-
sa drágább lett volna, mintha
beruháznak egy újra. ■ V. B.

Szívmelengetõ volt
az iskola és az
ovi programja

CIKÓ Kilenc nyolcadik osztá-
lyos diák ballagott el a cikói
Perczel Mór Általános Iskolá-
ból – tájékoztatta lapunkat
Hernerné Szõts Hajnalka. Az
intézmény igazgatója kifejtet-
te, akárcsak az elõzõ évek-
ben, idén is a 7. osztályosok
szervezték meg az ünnepsé-
get a szülõk bevonásával. A
mûsort is a hetedikesek adták,
ezt követõen zajlott az iskola
tanévzáró ünnepsége. Hern-
erné Szõts Hajnalka arra is ki-
tért: a helyi óvodából ugyan-
csak 9 nagycsoportos balla-
gott el. Ekkor búcsúzott az in-
tézmény Paplauerné Hauser
Ida óvó nénitõl is, aki nyugál-
lományba vonult. ■ V. B.

Elismerõen
nyilatkoztak
a látottakról

BUDAPEST-PAKS A Keresztényde-
mokrata Néppárt energetikai
szakbizottságának- és a KDNP
paksi alapszervezetének tagjai
közös atomerõmûvi látogatáson
vettek részt. A vendégeket Bog-
nár Péter, a létesítmény vezér-
igazgató-helyettese, Kovács Pál
klíma- és energiaügyért felelõs
államtitkár, Nagy Sándor, az
MVM Paks II. Atomerõmû Fej-
lesztõ Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint Bagdy László, a KDNP he-
lyi elnöke, a TETT kommunikáci-
ós referense köszöntötte, tartott
nekik elõadást. A csoport tagjai
megtekintették az erõmûvet és
az atomenergetikai múzeumot
is, elismerõen nyilatkoztak a lá-
tottakról. ■ V. B.

Augusztus végére 
kész lehet az 

új Közösségi Ház
MÕCSÉNY Sikerrel pályázott az ön-
kormányzat a Közösségi Ház fel-
újításának befejezésére. A köz-
pontban álló régi épületen koráb-
ban – TETT-támogatásból – állag-
megóvást végeztek a falak meg-
erõsítésével, a tetõszerkezet cse-
réjével és az alatta húzódó pincék
tömedékelésével. A most nyert
mintegy 10 millió forintból beva-
kolják, kifestik a házat, burkolják és
berendezik a helységeket, kiépítik
a fûtési rendszert, rendbe hozzák
a kertet. Emellett egy embert fog-
lalkoztathatnak, aki üzemelteti az
új intézményt, amit a két civil szer-
vezet mellett valamennyi lakos
igénybe vehet. A tervek szerint az
augusztus 18-i falunapon avatják
a Közösségi Házat. ■ F. V.


