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Bõvíti létesítményeit az RHK Kft.
A sszakemberek eeddig öösszesen 

4059 hhordó kkis éés kközepes 
aktivitású hhulladékot

szállítottak lle aa 
bátaapáti 

felszín aalatti
tárolóba
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BUDAPEST-BÁTAAPÁTI A kkívánt üütemben hhaladnak aa RRadio-
aktív HHulladékokat KKezelõ KKözhasznú NNonprofit KKft.
(RHK KKft.) llétesítményfejlesztési éés ttárolókapa-
citás-bbõvítõ pprogramjai –– hhangzott eel aa ccég 
decemberi éévértékelõ ssajtótájékoztatóján. 
Dr. KKereki FFerenc üügyvezetõ iigazgató 
elmondta, aa ttársaság sszakemberei eeddig 
összesen 44059 hhordó kkis éés kközepes 
aktivitású hhulladékot sszállítottak lle aa 
bátaapáti ffelszín aalatti ttárolóba, éés 
jelenleg 88347 eelhasznált ffûtõelem 
biztonságos eelhelyezésérõl ggondos-
kodnak aa KKiégett KKazetták ÁÁtmeneti 
Tárolójában, PPakson. AA hhazánkban kke-
letkezõ nnagy aaktivitású hhulladékok vvég-
leges eelhelyezését ccélzó nnyugat-mmecseki
kutatási pprogram ppedig úújabb ffontos 
állomásához éérkezett.

Nemcsak aaz RRHK KKft., aa TTársadalmi EEllenõrzõ TTájékoztató TTár-
sulás ((TETT) iis öösszegezte aa 22015-öös eesztendõt. AA ttelepülésveze-
tõk –– BBarta EErzsébet ppolgármester mmeghívására –– aa VVéménd
melletti MMészkemencei VVendégházban ttanácskoztak, aahol eelsõ-
ként ddr. KKereki FFerenc sszólalt ffel. KKorrektnek éés kkiegyensúlyozott-

nak nnevezte aaz RRHK KKft. éés aa TTETT kkapcsolatát. VValamennyi mmun-
katársa nnevében mmegköszönte aa kkonstruktív mmunkát. HHasonlókép-
pen vvélekedett DDarabos JJózsefné iis. AA ttársulás eelnöke sszerint aa jjö-
võben iis ccsak aakkor éérhetnek eel ssikereket éés eeredményeket, hha aa
nyílt, õõszinte ppárbeszédet ttartják sszem eelõtt. 7. OLDAL
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Fontos lépések és fejlesztések
KÖZMEGHALLGATÁS Napelemes rendszert épít Véménd

AA nnap eenergiáját
árammá aalakító, kkör-
nyyezetbarát rrendszer-
rel sszerelnék ffel
Véménd öönkormányy-
zati éépületeit –– derült
ki aa hhelyyi öönkormányy-
zat nnovemberi ééves
közmeghallgatásán. 

Munkatársunktól

VÉMÉND Számos sikeres pá-
lyázatot tudhat magáénak
Véménd idén – mondta pol-
gármesteri beszámolójában
Barta Erzsébet, a település el-
sõ embere, aki az elmúlt egy
év eredményeit ismertette a
novemberi közmeghallgatá-
son. 

Véménd több mint 30 mil-
lió forint pénzügyi támoga-
tást kapott a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Nonprofit
Kft.-vel való együttmûködés
értelmében idén, amely nagy
segítséget jelentett a telepü-
lésnek. 

Az önkormányzat és a hi-
vatal mûködésére is jelentõs
összeget kellett a pénzügyi
támogatásból felhasználni –
tette hozzá Barta Erzsébet.
Utóbbi körülményt jövõre át-
tekinti majd az önkormány-
zat a mûködési költségek ész-
szerûsítése érdekében. A pol-
gármester a település tulaj-
donában lévõ ingatlanok
energetikai korszerûsítésére
vonatkozó terv kapcsán el-
mondta, a szándékaik szerint
a jövõre megnyíló Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázati le-
hetõségeit kihasználva nap-
elemes rendszerekkel szerel-
nék fel az érintett épületeket. 

A véméndi munkálatok-
ban összesen 51 fõ vett részt,
a létszámot további 20 fõvel
bõvítették novembertõl –
derült ki a település 2015-ös
közfoglalkoztatási program-
jának ismertetésébõl. Az
újonnan munkába állók ja-

nuártól új, állatgondozói
képzésen is részt vehetnek. 

Barta Erzsébet szerint a
közfoglalkoztatási program
nyújtotta megtakarítási lehe-
tõségeken túlmenõen a falu-
ban eddig segélybõl élõk je-
lentõs része már munkából
szerzi a jövedelmét. A
Véméndi Iskola konyhájába is
helyi termékek kerülnek, amit
maguk állítanak elõ.

Baarttaa EErzzssébett uuttán
Baagdy LLásszzló, aa TTETT
Laakossssági EEllenõrzzõ
CCssoporttjjánaak sszzaak-
maai vvezzettõjje ttaarttotttt
rövid bbesszzámolótt aa
Nemzzetti RRaadioaakttív-
hullaadék-ttároló mmû-
ködéssérõl, mmaajjd llaa-
kossssági kkérdéssekkel
éss jjaavaasslaattokkaal ffoly-
ttaattódotttt aa pprograam,
aamelynek rrésszzlettess
össsszzeffoglaalójjátt aa
www.vemend.hu ool-
daalon iiss eelolvaasshaatt-
jják.

Tájékoztató 
az NRHT-rólVéménd öönkormányzzaattaa iidén eegy 1188 ffõss kkissbusszztt iiss vvássároltt ppá-

lyázzaatti ssegíttsséggel, jjövõre áállíttjják ffel MMaakaay IIdaa kkölttõnõ sszzob-
rátt, iillettve eelkésszzülttek aa ttelepüléss 22016-ooss ttervei iiss. EElssõdlegess
ccél jjövõre aa ttemplom ttettõsszzerkezzettének ffelújjíttássaa, aazz eehhezz
sszzüksségess ppályázzaatti fforrássok ffelkuttaattássaa ffolyaamaattbaan vvaan. AA
ttelepüléssen eelhelyezzetttt kkegy- ééss eemlékttárgyaakaatt iiss ffelújjíttjják aa
jjövõben, iillettve mmegoldottttá vválik mmélttó ggondozzássuk iiss. 
Jövõre ffolyttaattódnaak aa PPéccssváraad–Báttaasszzék vvaassúttvonaal nnyom-
vonaalán éépíttendõ kkerékpárúttttaal kkaapccssolaattoss eegyezzttettéssek. AA
projjektt kkiemeltt jjelenttõsségû aa ttérsség 116 ttelepülésse sszzámáraa. AAzz
idei mmegttaakaaríttássokból, ppénzzügyi aadományokból ééss ppályázzaa-
tti fforrássból jjövõre ttöbb mmillió fforintt éérttékû eegésszzsségffejjlesszztté-
ssi bberuházzáss vvaalóssul mmaajjd mmeg. AA ttervek sszzerintt VVéménden aazz
Idõssek NNaapközzi OOtttthonábaan eegy ssósszzobátt aalaakíttaanaak kki, aamitt
aa ttelepüléssen éélõk –– iidõssek ééss ffiaattaalok eegyaarántt –– kedvezzmé-
nyessen hhaasszználhaattnaak mmaajjd. AA ttérsségben jjellemzzõen ccssaak aa vvá-
rossokbaan vvaan llehettõsség iilyen sszzolgálttaattáss iigénybe vvéttelére,
egy ssótterápiáss hhelysség kkiaalaakíttássaa eezzértt iindokoltt ééss vvonzzerõtt
jjelentt mmaajjd aa ffaalunaak –– eemeltte kki aa ppolgármesstter.

Kisbusz, kerékpárút, szobor, sószoba

„Az idei megtakarításokból,
pénzügyi adományokból és 

pályázati forrásból jövõre több 
millió forint értékû egészség-
fejlesztési beruházás valósul 

meg Véménden.”

ILLUSZTRÁCIÓS FOTÓ.
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Nagy öröm a kis óvoda 
KERESZTES ANITA – A gyermekek érdekei határozzák meg a szakmai munkát

– LLelkessen ééss ssok úújj ööttlettttel vve-
ttettttem bbele mmaagaam aa mmunká-
baa, ééss rrögttön eegy óóriássi pprob-
lémávaal ttaalálkozzttaam. EEgy hhétt
aalaatttt kkelletttt úújj óóvó nnénitt ttaalál-
nom, aami aa mmaai sszzaakemberhi-
ánytt ttekinttve nnem vvoltt eegysszze-
rû. VVégül ssikerültt eegy kkissdoro-
gi, ggyaakorlotttt kkollégátt sszzerezz-
nem –– öösssszzegezztte mmunkájjaa eel-
ssõ nnaapjjaaitt KKeresszzttess AAnittaa, aaki
idén aaugusszzttussttól iirányíttjjaa aa
CCikói ÓÓvodátt ééss EEgysségess
Óvodaa-BBölccssõdétt.

Munkatársunktól

CIKÓ – A legfontosabb feladat a
szervezeti kultúra tudatos átala-
kítása, finomítása, illetve a szü-
lõkkel való együttmûködés erõ-
sítése, a partnerközpontú szem-
léletmód további fejlesztése –
mondja Keresztes Anita, a Cikói
Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsõde augusztusban kineve-
zett vezetõje. A célok érdeké-
ben az intézményvezetõ szá-
mos újdonsággal rukkolt elõ,
amit már vezetõi pályázatában
is rögzített.

Anita elsõdleges céljának
olyan óvodai légkör kialakítá-
sát tartja, ahol tudatos, szerve-
zett és minden esetben a gyer-
mekek érdekeit figyelembe ve-
võ szakmai munka folyik.
Olyan helyet kíván teremteni,
ahol a gyermekek és szüleik,
valamint az óvoda dolgozói
egyaránt jól érzik magukat. –
Az elõttünk álló idõszakban
nagy hangsúlyt kell fektetnünk
a szervezeti kultúra fejlesztésé-
re, ennek megvalósításában
kértem valamennyi munkatár-
sam segítségét, hiszen a kitû-
zött célokat csapatmunkával le-
het a leghatékonyabban és
legtartalmasabban elvégezni –
fogalmazott a vezetõ.

Az intézmény rövid, közép,
illetve hosszú távra kitûzött cél-
jai közül többet már meg is va-
lósított, legyen szó eszközfej-
lesztésrõl vagy éppen a gyer-
mekek fejlõdését szolgáló, játé-
kos programok, rendezvények
bõvítésérõl.

– Részemrõl a teljes körû el-
kötelezõdés a legfontosabb té-
nyezõ és ezt várom el a mun-
katársaimtól is. Kiemelt érték az
együttmûködés, a partneri kap-
csolat kiépítése és fenntartása,
valamint a kommunikáció javí-
tása (a szülõk és a munkatársak
felé egyaránt), illetve ami a leg-
fontosabb az egészben, hogy a
gyerekek érdekeinek figyelem-
be vételével, színvonalas, szí-
nes programok szervezésével
kívánom az óvodai életüket szí-
nessé, tartalmassá és emléke-
zetessé tenni – hangsúlyozta
Keresztes Anita.

Hasznos programokból és vidám pillanatokból sem volt hiány az elmúlt hónapokban

FOTÓ: CIKÓI ÓVÓDA
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Az eredmények minõsítik
Egy áállaami vvállaalaattnál aakkor
mennek jjól aa ddolgok, hhaa ttúl
ssokaatt nnem bbesszzélnek rrólaa,
legffeljjebb aazz eeredményeirõl
– ttaarttjjaa aa kközzvélekedéss. AA
Raadioaakttív HHullaadékokaatt KKe-
zzelõ KKfftt.-rre eezz hhaattványozzott-
ttaan iigaazz, hhisszzen aa ccég lléttessítt-
ményeiben ssugárzzó aanyaagok
bizzttonsságoss kkezzeléssétt ééss ttá-
rolássátt vvaalóssíttjják mmeg aa
sszzaakemberek.

Munkatársunktól

BÁTAAPÁTI A magyar kórházak,
kutatóintézetek, az élelmiszer-
ipar és a mezõgazdaság ra-
dioaktív hulladékával Vác kö-
zelében, a püspökszilágyi Ra-
dioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tároló munkatársai foglal-
koznak. Az RHFT vezetõje, Hák
Viktor a 2015-ös évrõl beszélt
lapunknak.

– Szinte mindent meg tud-
tunk valósítani idén, amit elter-
veztünk, bár a további munká-
hoz szükséges engedélyeket ki-
csit gyorsabban is megkaphat-
nánk. A beérkezõ kis és köze-
pes aktivitású radioaktív anya-
got már az új válogatóbox sze-
lektálja, így a hozzánk hordók-
ban érkezõ hulladék minden

munkafolyamaton emberi kéz
érintése nélkül halad keresztül.
Automatizáltuk a hulladék-nyil-
vántartást, az ipari hordó-
szkenner beindításával pedig
az eddiginél is pontosabban
tudjuk meghatározni a tárolt
anyagokat. A hulladékcsoma-
gok kezelése így még bizton-
ságosabb és hatékonyabb lett.

A terveknek megfelelõen meg-
kezdtük a technológiai épület
új légtechnikai rendszerének
fejlesztését, és az úgynevezett
biztonságnövelõ program foly-
tatásához szükséges könnyû-
szerkezetes csarnok engedé-
lyeztetése is zajlik már.

Az atomerõmû kis és köze-
pes aktivitású hulladékainak

végleges elhelyezése a
bátaapáti Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóban történik.
Bertalan Csaba fióktelep-veze-
tõ ugyancsak elégedett az idei
évvel.

– Március óta 51 alkalom-
mal történt beszállítás a paksi
atomerõmûbõl. Az egyes kam-
rába 90 monolitblokkban 810
hordó került, ezzel már 451 az
itt tárolt betonkonténerek szá-
ma. A biztonságos üzemelés
mellett év közben befejezõdött
a hármas és a négyes kamra
bányászati kialakítása. Mivel
az újfajta hulladék-elhelyezé-
si elképzelést elfogadta a fel-
ügyelõ hatóság, ehhez meg-
kezdhettük a tendereztetési el-
járást. A másfajta kamra-ki-
alakítás és az új típusú hulla-
dékcsomag révén jelentõs he-
lyet és pénzt takaríthatunk
meg. 

Mindkét telephelyen gyako-
ri vendégek voltak a hatósági
ellenõrök, mivel az RHK Kft. lé-
tesítményei az Országos Atom-
energia Hivatal hatáskörébe
kerültek. Az ellenõrök a vizsgá-
latok alkalmával mindent rend-
ben találtak.

Még legalább három évti-
zeden át napi 24 órás, azaz

FO
T

Ó
K

: R
H

K
 K

FT
.

Hák Viktor

Bertalan Csaba

Németh Gábor
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az RHK Kft. létesítményeit
folyamatos feladatot jelent a
környezeti károk elhárítása,
amit a korábbi uránbányá-
szat és ércfeldolgozás oko-
zott a Nyugat-Mecsekben –
mondta Németh Gábor, a
Kõvágószõlõs közelében mû-

ködõ Mecseki Környezetvé-
delmi és Kutató Bázis vezetõ-
je.  A telephely célja, hogy
Pécs és a környék ivóvize biz-
tonságban legyen.

– A felhagyott, föld alatti
bányatérségek lassan felte-

lõdnek vízzel, emiatt már ta-
valy meg kellett kezdeni a fel-
készülést, hogy az uránnal
szennyezett víztöbbletet ke-
zelni lehessen. Szükségessé
vált a vízkezelõ és vízkor-
mányzó rendszer bõvítése, a

bányavízkezelõ technológiai
kibõvítése, a szárítóberende-
zés korszerûsítése, új össze-
kötõ csõhálózat lefektetése.
Mindezen feladatok elvégzé-
se a tervek szerint jó ütemben
halad.

Azz aattomenergiaa bbékéss ccélú ffelhaasszználá-
ssánaak vvelejjárójjaa aazz íígy kkelettkezzetttt rraadio-
aakttív hhullaadék kkezzelésse, aami aazz eegésszz vvi-
lágon nnaagy kkihívásstt jjelentt aa sszzaakembe-
rek sszzámáraa. 
A kkiss ééss kközzepess aakttivittássú rraadioaakttív hhul-
laadék vvéglegess eelhelyezzéssére lléttezzik jjól
beváltt ggyaakorlaatt sszzertte aa vvilágon. EEzzek
aazz aanyaagok iitttthon ffelsszzín kközzeli ééss ffelsszzín
aalaatttti ttárolóbaa kkerülnek, jjól eelzzárvaa aa kkül-
világttól.  
Azz eelhaasszználtt ffûttõelemek ééss aa nnaagy aak-
ttivittássú hhullaadék vvéglegess eelhelyezzéssé-
nek mmegoldássáhozz aa ffinnek kkerülttek aa
legközzelebb. AAzz éésszzaaki oorsszzág rraadioaak-
ttívhullaadék-kkezzeléssssel ffoglaalkozzó ttárssaa-
sságaa, aa PPOSIVA uugyaaniss nnemrégiben
megkaapttaa aazz eengedélytt aarraa, hhogy aa kki-
égetttt kkaazzetttták sszzámáraa ttokozzóüzzemett ééss
véglegess ttárolótt éépíttssen OOlkiluottobaan. AA
léttessíttmény 66500 ttonnaa uuránium bbeffo-
gaadássáraa llesszz aalkaalmaass. 
A ffinn kkormány aa kkiaadotttt eengedélytt ttöbb
tteljjessíttendõ ffelttéttelhezz kköttötttte. AAzz üüzze-
melttettéssi eengedély kkérvényezzésse eelõtttt aa

ffinn ttárssaasságnaak eelemzzésstt kkell kküldenie
aa ttároló kkörnyezzettre ggyaakoroltt hhaattássáról,
aa kkiégetttt üüzzemaanyaag vvisssszzaanyerhettõssé-
gérõl, aa sszzállíttáss vvárhaattó kkocckázzaattaairól ééss
aazzokról aa llehettsségess vválttozzttaattássokról,
aamelyek bbekövettkezzhettnek aa pprojjekttben. 
A PPOSIVA sszzerintt aazz éépíttéssi mmunkálaattok
már aa kkövettkezzõ éév vvégén eelkezzdõdhett-
nek, 22023-bbaan ppedig üüzzembe iiss hhelyezz-
hettik aa lléttessíttménytt. 
A ffinn éépíttéssi eengedély MMaagyaarorsszzág-
naak iiss ffonttoss llépéss, bbizzonyíttjjaa, hhogy aazz
RHK KKfftt. aa vvilágelssõ nnyomdokaain hhaalaad.
Nemzzettközzi eelváráss –– ééss aa hhaazzaai ttörvé-
nyek iiss eelõírjják ––, hhogy aazz aattomenergiaa
aalkaalmaazzássaa ssorán aa ttudomány lleg-
újjaabb eeredményeivel ééss aa nnemzzettközzi
ttaapaasszzttaalaattokkaal öösssszzhaangbaan bbizzttossíttaa-
ni kkell aa kkelettkezzõ rraadioaakttív hhullaadék,
vaalaamintt aa kkiégetttt üüzzemaanyaag bbizzttonssá-
goss eelhelyezzéssétt. NNem hhárulhaatt aazz eelffo-
gaadhaattónál ssúlyossaabb tteher aa jjövõ gge-
nerácciókraa.
A ffinn eelképzzeléssek sszzerintt aa kkiégetttt
üzzemaanyaagott rrézzkontténerekbe hhelyezzik

aazz eelkésszzültt ttokozzóüzzemben, mmaajjd áátt-
sszzállíttjják aa 4400–450 mmétter mmélyre éépí-
ttetttt ttárolókaamrákbaa, aahol bbenttonittgyû-
rûkkel hhaattároltt ffuraattokbaa ttesszzik õõkett. 
A ttervek sszzerintt uugyaanezztt aa mmegoldásstt
követtik mmaajjd aa mmaagyaar sszzaakemberek iiss,
hisszzen aa ttermésszzetti ppéldák nnyomán vvi-
lágsszzertte eezztt ttaarttjják aa llegbizzttonsságo-
ssaabbnaak. AA vvízzzzáró ttulaajjdonsságú, ssttaa-
bil kkõzzett, aa kkorrózzióálló rrézzccssövek, aa
ssugár- ééss vvízzbizzttoss bbenttonitt aalkottttaa ssok-
sszzoross mmérnöki ggátt hhosssszzú ttávon mmeg-
aakaadályozzzzaa aa sszzennyezzõ aanyaagok kki-
jjuttássátt.
A ppaakssi aattomerõmûben eelhaasszználtt
üzzemaanyaag aa ppihenttettéss uuttán jjelenleg aa
Kiégetttt KKaazzetttták ÁÁttmenetti TTárolójjábaan
pihen. KKözzben aazzonbaan mmár jjaavábaan
ffolynaak aa fföldttaani kkuttaattássok aa NNyugaatt-
Meccssekben, hhogy vvéglegess hhelyett ttaalál-
jjaanaak aa nnaagy aakttivittássú rraadioaakttív aanyaa-
goknaak. AA ffinn ppéldaa ééss mmáss nnemzzettkö-
zzi vvisssszzaajjelzzéssek iiss mmegerõssíttik: aa RRaadio-
aakttív HHullaadékokaatt KKezzelõ KKfftt. jjó úútton
haalaad aa nnaagyaakttivittássú pprograammaal.

Finnországban épül az elsõ nagyaktivitású tároló

A finn tároló tervrajza (Forrás: Posiva Oy)
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Bátaszéki fa indulhat az Európa-bajnoki címért
BÁTASZÉK A bátaszéki öreg
molyhos tölgy nyerte el az
Év Fája címet az Ökotárs
Alapítvány által szervezett
megmérettetésen. A város
legöregebb, 300–400 éves
fája sokáig szoros verseny-
ben volt a balkányi mamut-
fenyõvel, végül azonban a
bátaszékiek büszkesége
kapta a több szavazatot:
6424-et a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei fa
6147 voksával szemben. A
versenyre idén 67 lombos
nevezés érkezett, a zsûri
ezek közül választott ki 15
döntõst, rájuk egy internetes
felületen lehetett szavazni.
Magyarországi gyõztesként
a bátaszéki molyhos tölgy
az európai versenyben is
részt vesz a következõ év
elején, így elnyerheti az Eu-
rópai Év Fája címet is. ■

Nem lesz 
Mórágyon
kõbánya

MÓRÁGY Nem valósulhat meg a tervezett bányatelek
kialakítása Kismórágyon – így döntött november 23-
án a település képviselõ-testülete, amely egyhangú
szavazással úgy határozott, nem módosítják a telepü-
lésrendezési tervet. 
A képviselõk a többség akaratával egyezõ döntést
hoztak – nyilatkozta Glöckner Henrik, Mórágy polgár-
mestere. Az elõzményekrõl a település elsõ embere el-
mondta, a balatonalmádi székhelyû Mórágyi Gránit-
bánya Kft. a falu kismórágyi településrészén gránitbá-
nyászattal szeretett volna foglalkozni. A cég 2007-
ben kereste meg a települést, hogy bányaudvarokat
alakítana ki. A folyamat most jutott el abba a szakasz-
ba, amikor módosítani kellett volna a településrende-
zési tervet.

Az önkormányzat közmeghallgatást és lakossági fó-
rumot is tartott, mindkét alkalommal vezetõ téma volt
ez a kérdés. A két ülés között a kismórágyi lakosok alá-
írást gyûjtöttek, hogy a képviselõ-testület utasítsa el a
módosításra vonatkozó kérelmet. A lakosság egyértel-
mûen kinyilvánította, nem szeretné a gránitbányát,
ezért nem hozhattak más döntést a képviselõk – tette
hozzá Glöckner Henrik, aki leszögezte, a testület ál-
láspontja szerint munkájukat mindig úgy kell végezni-
ük, hogy a többség véleményét képviseljék, ezért egy-
értelmû volt, hogy a falu vezetése a közösségi akarat-
nak megfelelõ határozatot hozza meg. ■

Wigner 
Jenõ-díjat

kapott 
dr. 

Rónaky
József

BUDAPEST-PAKS Wigner
Jenõ-díjat kapott az Or-
szágos Atomenergia Hi-
vatal volt fõigazgatója,
a paksi képviselõ-testü-
let korábbi tagja, a vá-
ros Pro Urbe díjasa.

Dr. Rónaky József a
Magyar Tudomány Ün-
nepe rendezvénysoro-
zat keretében vehette át
az elismerést a Magyar
Tudományos Akadémi-
án. ■

Dr. Rónaky József

fotó: www.tett-tarsulas.hu

Az Év Fája verseny győztese (fotó: www.tett-tarsulas.hu)
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Bõvíti létesítményeit az RHK Kft.

FOTÓ: RHK KFT.

Folytatás az 1. oldalról

BUDAPEST-BÁTAAPÁTI Nagyon
sûrû, de igen eredményes évet
zár az RHK Kft. idén – értékel-
te a 2015-ös esztendõt dr.
Kereki Ferenc, a társaság ügy-
vezetõ igazgatója. A bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tárolóban újabb felszín alatti
tárolókamrák bányászati kiala-
kítása fejezõdött be, valamint
átadtuk új látogatóközpontun-
kat is, ami az igen nagyszámú
érdeklõdõ miatt vált szükséges-
sé – tette hozzá. Az RHK újabb
modullal bõvíti a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolóját,
hogy az atomerõmûbõl érkezõ
elhasznált fûtõelemeket folya-
matosan és biztonságosan tud-
ja fogadni. 

A társaság a Nyugat-Me-
csekben november közepén
kezdte meg annak a kutató-
ároknak a kialakítását, amely a
nagy aktivitású hulladék végle-
ges elhelyezését célzó, több év-
tizedes program egyik fontos
földtani vizsgálatához szüksé-
ges. Büszke vagyok rá, hogy
idén is sok pozitív visszajelzést

kaptunk létesítményeink bizton-
ságát és szakembereink felké-
szültségét illetõen, nemcsak itt-
honról, hanem külföldrõl is –
nyilatkozta a társaság vezetõje.

A nem atomerõmûvi hulla-
dékot fogadó, püspökszilágyi
Radioaktív Hulladék Feldolgo-
zó és Tárolóban idén elindult a
biztonságnövelõ program má-
sodik szakasza. Elsõként egy
könnyûszerkezetes csarnok
épül az úgynevezett történelmi
hulladékot tartalmazó tároló-
medencék fölé, valamint egy,
a hulladék biztonságos kieme-
lését segítõ technológiát is ki-
építenek a szakemberek.

A bátaapáti Nemzeti Radio-
akt ívhul ladék-tárolóban
(NRHT) idén 90 betonkonténer-
ben, összesen 810 hordó, a
paksi atomerõmûbõl szárma-
zó kis és közepes aktivitású hul-
ladékot szállítottak le végleges
helyére, a felszín alatti tároló 1-
es számú kamrájába. Ezzel
párhuzamosan elkészült a har-
madik és a negyedik kamra bá-
nyászati kialakítása is. A felszí-
nen is igazán látványos fejlesz-
tés zajlott, július elején megnyílt

a modern, interaktív látogató-
központ, illetve november ele-
jétõl a felszín alatti bemutatótér
is fogad érdeklõdõket. Az egy-
re bõvülõ NRHT-ba 2008-as
átadása óta közel 85 ezer szak-
mai és laikus vendég érkezett a
világ szinte minden tájáról, de
már az új látogatóközpont is
közel ezer érdeklõdõt fogadott.

A paksi Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolójába idén 270
darab kiégett fûtõelemet he-
lyeztek el, jelenleg összesen
8347 darab található a meglé-
võ 20 kamrában. Az atomerõ-
mû igényei szerint modulszerû-
en bõvíthetõ létesítményben je-
lenleg 4 újabb kamra kialakítá-
sa zajlik, átadásuk 2017-ben
várható.

A nagy aktivitású hulladék
végleges elhelyezését célzó
nyugat-mecseki program
újabb fontos állomásához ér-
kezett, november közepén
megkezdõdött a kutatóárok ki-
alakítása. Ennek célja, hogy a
geológusok felmérjék, milyen
felszín alatti mozgások zajlottak
le a területen az elmúlt évezre-
dekben.

Az RHK Kft. felügyelete alá
tartozik még a Baranya megyei
Kõvágószõlõs közelében talál-
ható Mecseki Környezetvédel-
mi és Kutató Bázis (MKKB), ahol
szintén számos fejlesztés tör-
tént. Az uránipar és -bányászat
okozta környezeti hatások fel-
számolását végzõ szakembe-
rek elsõdleges feladata a helyi
vízbázis védelme, az ehhez
szükséges technológiai rend-
szerek modernizálása folyama-
tos.

Az RHK Kft. számára, tevé-
kenységébõl adódóan fonto-
sak a lakossági kapcsolatok. A
szakemberek ezért idén is szá-
mos ismeretterjesztõ programot
szerveztek az érintett térségek-
ben, együttmûködésben a tele-
püléseket tömörítõ társulások-
kal. A társaság idén is elvégez-
tette kétévente szokásos közvé-
lemény-kutatását, amelynek
eredményei azt mutatják, hogy
tevékenységének társadalmi el-
fogadottsága továbbra is ma-
gas, köszönhetõen a rendsze-
res tájékoztató munkának és a
tárolók biztonságos üzemelte-
tésének. ■

Nagy érdeklődés övezte az RHK Kft. évzáró sajtótájékoztatóját
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