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Fontos a felnövekvő generáció tájékoztatása
Két új településsel bővült a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs
Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás

Csaknem túl az év felén már van miről beszámolni a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulással kapcsolatban. 2018 eddigi történéseiről és az idei esztendő további feladatairól Kovács Győző elnökkel beszélgettünk.
– Mindenekelőtt azt kell kiemelnem, hogy a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. térségünkben zajló kutatásaihoz kapcsolódóan tovább erősítjük az erre vonatkozó
tájékoztatást. Mint arról még szó lesz a lapban, a Paksi
Atomerőmű kiégett üzemanyag-kazettáinak elhelyezését
célzó, hol látványosabb, hol kevésbé feltűnő tevékenység
idén újabb fúrásokkal folytatódik. Erről, ahogy vezetésemmel a társulás 1996 óta teszi, igyekszünk majd mi is
minél szélesebb körben informálni az érintett lakosságot.
Az NYMTIT elnöke hangsúlyozta: kiemelt feladat, hogy
tudatosan és következetesen bevonják az ismeretátadásba
a felnövekvő generációt, hiszen a mostani iskolások később felelős döntéshozók, véleményformálók lesznek a
térségben. Az ifjúságnak szánt programok fontos eleme
immár évek óta a Niels Bohr fizika és kémia verseny,
amelyen a környék iskoláinak hetedik-nyolcadik osztályosai, a tudáspróbán kívül, az RHK Kft. munkatársai
jóvoltából a nyugat-mecseki kutatásokkal összefüggő
kérdésekkel is találkoznak. Az idei vetélkedés, Kovács
Győző nem titkolt örömére is, a bodai gyerekek győzelmével zárult.

Azt gondolom, ez a játékos tudáspróba, kísérletekkel fűszerezett vetélkedés idén is jól szolgálta közös céljainkat.
Sikeréért a résztvevő diákok aktivitásán túl külön köszönetet kell mondanunk a szakembereknek, a felkészítő
tanároknak, illetőleg a hetvehelyi iskolának is, amely
házigazdaként idén is jelesre vizsgázott. Hozzáteszem,
nem ez az egyedüli ifjúságnak szánt programunk. Igyekszünk folyamatosan ott lenni a települések iskoláiban, a
fiataloknak szervezett egyéb eseményeken, megragadva
minden lehetőséget, hogy minél gyakrabban elérjük őket
a hiteles, objektív tájékoztatás jövőjüket is érintő tényeivel.
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Önkormányzati Társulás tagjai.
Ezek az események segítenek abban,
hogy minél szélesebb körben tájékozódhassanak az NYMTIT képviselői
a nukleáris terület, azon belül a
radioaktívhulladék-kezelés legfrissebb híreiről, fejlesztéseiről. Tapasztalataikat aztán megosztják a térségben élőkkel is.

A tájékoztatási munka ez évi egyik
legfontosabb elemeként a Kovács
Győző az idén esedékes közvélemény-kutatást határozta meg, amelyet kétévente szervez az RHK Kft.
a társulás bevonásával. Ennek eredményei segítenek abban, hogy kiderüljön, milyen munkát végeztek eddig, hol kell esetleg ráerősíteni a
kommunikációra. Az idei felmérés
különösen izgalmas lesz, hiszen az
újonnan belépett Dinnyeberki és
Ibafa lakóit is megkérdezik. A társulás elnöke megemlítette, hogy nemrég fejeződött be a tájékoztató fórumsorozat, amelynek során a tagtelepülések lakosai megismerkedhettek a kutatási tevékenység céljaival,
aktualitásaival, találkozhattak a radioaktív hulladék kezelését végző társaság szakembereivel.
- A kutatási tevékenység kezdetektől a széles nyilvánosság előtt zajlik.
A társadalmi kontrollt megkönnyíti,
hogy nemrégiben megalakult, és
remekül működik a tagtelepülések
képviselőiből álló ellenőrző bizottság. Tagjainak folyamatos az együttműködése a munkálatokért felelős
szakemberekkel. Erre az együttműködésre alapozva a közelmúltban
elkészült a bizottság első negyedéves jelentése, és véglegesült az idei
munkaterv is. Ez utóbbi azért is na-
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- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés
rögzíti ezeket a szakmai utakat is.
Ennek értelmében idén az angliai
Bristolba látogatunk, ahol nemcsak
a GMF soros közgyűlésén vesz részt
küldöttségünk, hanem módunk lesz
majd egy leszerelés alatt álló atomerőmű meglátogatására is, ahol a
radioaktív hulladék kezelésének
egészen más problémakörét tanulmányozhatjuk, mint eddigi útjainkon.
Kovács Győző az NYMTIT elnöke

gyon fontos, mert a tagtelepülések
fejlesztési támogatásainak feltételei
között is szerepel.
A társulás elnöke beszámolt arról is,
hogy a közös szakmai munka keretében idén is több hazai és nemzetközi rendezvényen, szakmai fórumon vesznek részt a NyugatMecseki Társadalmi Információs
Ellenőrzési és Településfejlesztési

Kovács Győző legvégül nem kis
büszkeséggel számolt be egy személyes, de Boda és a társulás minden
polgárának szóló elismerésről: a
közelmúltban vehette át az Interpol
Baranya megyei szekciójának a példás együttműködésért járó aranydiplomáját.

Kíváncsiak vagyunk a véleményére!
Mire e sorok megjelennek, lehetséges, jónéhány portára bekopogtattak már a kérdezőbiztosok, hogy az idei közvéleménykutatás kérdéseit föltegyék. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. immár tizenöt éve végeztet minden második
esztendőben felmérést a tevékenysége által érintett térségekben, hogy megtudja, miként változott a helybeliek ismerete,
véleménye nukleáris kérdésekkel, a radioaktívhulladék-tárolás
feltételeivel, körülményeivel, a beruházás, üzemeltetés kommunikációjával kapcsolatban.

is kiderül, hol kell ráerősíteni a kommunikációra – nyilatkozta
lapunknak Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője, majd hozzátette: – A korábbi évek felmérései azt mutatták, hogy a térségi társulások településein kimagasló általános ismeretekkel rendelkezik a radioaktív hulladékokról a
lakosság, és mindhárom vizsgált térségben folyamatosan nőtt
a tárolók, illetve a kutatási tevékenység elfogadottsága, valamint a társulások ismertsége-elismertsége is. Számunkra fontos a társadalmi párbeszéd, ezért idén is lesz rá lehetőség,
hogy a 20-25 perces interjú során maguk a megkérdezettek is
tegyenek fel kérdéseket, vagy kifejtsék véleményüket. A szakemberek válaszai a Társulás lapjában (a Nyugat- Mecseki
Tájképben) és honlapján is olvashatóak lesznek majd.

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 11 tagtelepülésén nagyjából egy hónapig tart majd a közvélemény-kutatás,
melynek során a kérdezőbiztosok a véletlenszerűen kiválasztott portákon érdeklődnek majd.
– Igen fontos következtetések vonhatóak le a válaszokból
arról, hogy a térségben élők körében mekkora bizalom övezi
munkánkat, mennyire sikeres a tájékoztató tevékenység, megfelelő-e az együttműködés cégünk és a helybeliek érdekeit
képviselő NYMTIT között. Szakmai munka nem képzelhető
el az érintett lakosság bizalma nélkül, a válaszokból pedig az
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Tizennegyedszer vetélkedtek a dán fizikus tiszteletére

Az első helyezést elért bodai csapat tagjai a serlegekkel: Pánki Hanna, Barics Lili, Hodosi Viola, Molnár Máté és Kovács Győző az NYMTIT elnöke

A hagyományoknak megfelelően május elején tartották meg a XIV. Niels
Bohr fizika és kémia tanulmányi versenyt a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás
szervezésében. Kísérő programként a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
munkatársai és a pécsi Leőwey Klára
Gimnázium tanulói is felmérték a
gyerekek tudását.
A megnyitóban Kovács Győző, az
NYMTIT elnöke a fiatal generáció –

mint az emberiség eddig felhalmozott
tudásának őrzői – felelősségét hangsúlyozta. Mint mondta – „közületek kerülnek ki a jövő mérnökei, orvosai, egyszer
majd ti adjátok tovább mind azt a tudást, amiről ma itt még számot adtok”.
A 7-8. osztályos gyerekek az első egy
órában a fizika és a kémia témakörében
is megmérettettek. Többek között az út
– idő – sebesség összefüggéseiről, az
atom felépítéséről is megmutathatták
tudásukat, de egy mosógép elektromos
munkáját is ki kellett számolniuk, akár-

csak azt, hogy a pentán szénvegyületben
tömegét tekintve hány százaléknyi a
szén tömegének aránya a teljes vegyület
tömegéhez képest.
Egy rövid pihenő után már az RHK Kft.
munkatársa
tartott
előadást
„Érdekességek, tények, tévhitek a radioaktivitásról” címmel. A bemutató folyamán olyan dolgokra is fény derült, hogy
a radioaktivitás az egyik legősibb jelenség, és emberi beavatkozások nélkül is
folyamatosan jelen van életünkben, körbe vesz bennünket. A 20 perces előadás

A pécsi Leőwey Klára Gimnázium diákjai mutattak be kísérleteket a versenyzőknek

A helyezések
Egyéni:
7. osztályosok:
1. helyezett: Németh Ferdinánd Cserkút
2. helyezett: Molnár Máté - Boda
3. helyezett: Pánki Hanna - Boda

8. osztályosok:
1. helyezett: Barics Lili - Boda
2. helyezett: Rapp Anita - Hetvehely
3. helyezett: Hodosi Viola - Boda
Csapat:
1. helyezett: Boda
2. helyezett: Hetvehely
3. helyezett: Cserkút

után tesztet töltöttek ki a gyerekek,
melyben többek között az RHK Kft.
tevékenységével kapcsolatos kérdésekre
is válaszolni kellett.
A záró etapban a Leőwey Klára Gimnázium diákjai mutattak be kísérleteket a
versenyzőknek. Előkerült a „szerelemmérő”, a „szomjas kacsa”, de szó volt
többek között a szögsebességről, a nyomásról és a mágnesességről is. Akik
alaposan figyeltek, könnyedén kitöltötték a bemutatók utáni totót.
A fizika és kémia feladatlapoknak, az
RHK Kft. tesztjének, a Leőwey Klára
Gimnázium TOTÓ-jának a megoldásaiból adódtak össze a pontok és születtek
meg a dobogós helyezések.

Németh Ferdinánd átveszi a díjat

Barics Lili átveszi a díjat
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Tájékoztató körutat tartott az RHK Kft.
A nagy aktivitású hulladék végleges
elhelyezésének kérdéséről hallhattak
előadássorozatot a nyugat-mecseki kutatással érintett településeken élők május 3-24. között. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás közös szervezésében lebonyolított programsorozatot nagy érdeklődés
övezte.

A tájékoztató Bükkösdön

renc, tartott előadást, aki a már jól kiforrott, működő hazai radioaktívhulladéktárolási folyamatok mellett a nagy aktivitású hulladékok kezelésének nemzetközi és hazai gyakorlatára is kitért: A
kis és közepes aktivitású, atomerőművi
és nem atomerőművi eredetű hulladékok elhelyezése mára megoldott hazánkban. Püspökszilágy és Kisnémedi

A tájékoztatók alatt olyan információkhoz jutott a hallgatóság, amelyek a tapasztalatok alapján leginkább foglalkoztatják az embereket: hogy lehet akár
többszázezer éves időszakra garantálni
egy tároló biztonságosságát. Ahogy az
RHK Kft. kutatási osztályának munkatársaitól megtudhatta a hallgatóság,
ezek az időtávok emberi ésszel felfoghatatlanok, a geológiában viszont remek
módszerek vannak arra, hogy egy terület alkalmasságát igazolják ilyen messze
nyúló korokra is.

Boda és Dinnyeberki tájékoztatója

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
három üzemelő telephelye mellett egy
kutatási programért is felelős Magyarországon, mely a nagy aktivitású, hosszú
élettartamú hulladékok és a kiégett fűtőelemek elhelyezését hivatott megoldani.
Nemzetközileg a legnagyobb kihívást
jelentik a hasonló projektek a nukleáris
energiát alkalmazó országok számára.

Hetvehelyen a tájékoztató résztvevői

Törvényben rögzített feladatunk a hulladékkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a
lakosság felé, melynek fontos eleme a
kutatási programmal érintett településekkel való személyes kapcsolatfelvétel.
Tájékoztató körút keretében, kétévente
tartunk előadásokat a térségben, melyeknek lényege, hogy a szakemberektől személyesen kapnak információt az
érdeklődők, és természetesen a legfontosabb, hogy aggályaikat, kérdéseiket is
megfogalmazhatják – tájékoztatta lapunkat Honti Gabriella, az RHK Kft.
Kommunikációs Osztályának vezetője.
A nyitónapon személyesen a Társaság
ügyvezető igazgatója, Dr. Kereki Fe-

Az érdeklődő lakosság Cserdiben

Ibafa résztvevői

határában több mint 40 éve fogad radioaktív hulladékot a felszínközeli létesítmény, míg Bátaapátiba, 250 méteres
mélységbe 2012-ben kerültek az első
hulladékcsomagok. Pakson a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójában 50 évig
van lehetőség „elszállásolni” a kiégett
fűtőelemeket, mely idő alatt folyamatosan hőt veszítenek, míg alkalmassá válnak a végleges tárolásra. Jelenleg a
Nyugat-Mecsekben 87 km2-en folyik
kutatás annak érdekében, hogy igazolni

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a
kőzet sok jó tulajdonságával megismerkedtek a szakemberek. A NyugatMecsek kiemelkedését vizsgálva megállapították, hogy körülbelül 500 méteres
mélységben kellene kialakítani a tárolót,
így sem bukkanna felszínre a vizsgált 1
millió éves időtartam alatt. Az ép kőzet
radionuklid visszatartó képessége ki-

Az előadás Bakonyán

emelkedően jó, a leggyorsabban mozgó
komponensek is százezer év alatt mindössze 6 méter távolságra jutnak el. Az
agyagkőnek a vízzáró képessége is hasonlóan kiváló, és a hosszú távú földtani
stabilitás vizsgálata szintén jó eredményeket hozott.
Helesfán a tájékoztató körúton

lehessen, a területen található Bodai
Agyagkő Formáció alkalmas egy ilyen
tároló befogadására, illetve annak hoszszú távú üzemeltetése biztonságosan
megoldható.
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Ennek ellenére még hosszú munka áll
előttünk és korántsem kijelenthető,
hogy alkalmas a terület egy tároló befogadására – folytatta Honti Gabriella. –
A jelenlegi 87 km2-re kiterjedő kutatást
le kell szűkíteni kb. 6-7 km2-re, azon
belül egy kutató labort létesíthetünk a
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szintén 500 méteres mélységbe kerülnének.

Kővágótöttös résztvevői a tájékoztatón

felszín alatt és helyszíni vizsgálatokat
folytathatunk. Ha ez sikerül és itt is
megfelelő eredményeket kapunk, akkor
is csak a 2060-as években kezdhetnénk
meg a kiégett fűtőelemek átszállítását
Paksról a mélységi-geológiai tárolóba.
Addig várhatóan a jelenlegi 4 blokk
több mint 17 000 kiégett üzemanyagkazettát termel, melyek az átmeneti tárolóban „pihennek”. Ezen kívül az atomerőmű leszerelésekor is keletkezik majd
nagy aktivitású hulladék, illetve átmenetileg már most is tárol a társaság hosszú
élettartamú hulladékot Püspökszilágy és
Kisnémedi határában, melyek végül

Mindez még nagyon messze van, ebben
a kérdésben már gyerekeink és unokáink
lesznek a leginkább érintettek, ezért az
eljövendő generációk tudással felvértezése is nagyon fontos, hiszen valamikor
döntéshozók lehetnek fontos nemzeti
kérdésekben. A számukra különböző
tanulmányi versenyek, játékos vetélkedők és iskolai előadások keretein belül
adunk át tudást, természetesen úgy,
hogy nekik is érthető legyen – zárta
gondolatait az RHK Kft. osztályvezetője.

Az előadás Kővágószőlősön

A tájékoztató road show utolsó állomása Cserkút

Kovács Győző a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás
elnöke, a tagtelepülések polgármesterei
és az RHK Kft. munkatársai a tájékoztatók folyamán többször kiemelték, hogy
aki további információkra kíváncsi, forduljon bizalommal polgármesteréhez,
vagy a társulás vezetőihez – ők segítenek majd, hogy a feltett kérdésekre kielégítő választ kapjon mindenki. Arra is
biztatták a hallgatóságot, hogy olvassák
a kéthavonta megjelenő NYMTIT Mecseki Tájkép című újságot, és látogassák
a www.nymtit.hu és a www.rhk.hu weboldalakat.

Tábla hétköznapi hősök emlékére

Immár
kilencedik
alkalommal
tisztelegtek az egykori kollégák
balesetben
elhunyt
bányásztársaik
emléke előtt Kővágószőlősön. A volt III
-as üzemi dolgozókat az Újtelepi
emlékkőhöz ismét a Zsongorkő Baráti
Kör hívta össze, ahol a koszorú mellett
most egy táblát is elhelyeztek. Az
ünnepségen szerepelt a helyi általános
iskola Bányamanó csoportja is. A
gyerekek bányász relikviákat, többek

közt egy díszegyenruhát is kaptak
ajándékba.
– Szinte elképzelhetetlen ma már, de a
csúcson az uránbányában nagyjából
tízezren, a szénbányákban húszezren
dolgoztak – mondta az ünnepségen
Varga Géza, a Zsongorkő Baráti Kör
elnöke, majd hozzátette: – A most
felavatott emléktáblával tisztelgünk
százhuszonegy hős társunk előtt, akik az
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uránbányászat 43 éve alatt munka
közben vesztették életüket. A ma itt
élők többsége és az erre járók nem sokat
tudnak már a bányászlétről – ezért is
szeretnénk, ha ezen a forgalmas helyen
minél többen megállnának itt a táblánál,
amely segíthet nekik felidézni, milyen
sokat is jelentett ez az iparág
Kővágószőlősnek és a környékbeli
településeknek.

XV. évfolyam 2. szám

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP

2018

Bányászünnep a Nyugat-Mecsekben
Tizenötödik alkalommal találkoztak a bányászok Bakonyán

A bakonyai szív csodákra képes, mondták a hetvenesnyolcvanas években az uránbánya termelési versenyein,
mert a II-es üzem bányászai gyakran az élen jártak. Élen
járnak most is, amikor évente egyszer hatalmas létszámban találkoznak a régi munkatársak.

dolog, hogy a hozzátartozók is eljönnek a találkozóra.

15 évvel ezelőtt egy baráti beszélgetés nyomán szerveztük
meg az üzemi találkozót említette —Varga István polgármester — és ha emlékeztek nem is akármilyen érdeklődés mellett:
egykor Bakonyán ezren dolgoztak, a találkozóinkra pedig eljönnek mindig legalább négyszázan, ilyenkor több a vendég a
faluban, mint ahányan itt élnek, sajnos fogyunk egyre kevesebben vagyunk már akik leszálltak a mélybe, de örvendetes

A hivatalos program után a Látogató Központ udvarán az önkormányzat fehér asztal mellett látta vendégül a volt dolgozókat, a találkozó lényege az egymásra csodálkozáson van, az
estébe nyúló beszélgetéseken, amikor újra mozog a szkréperkanál, és épülnek a feltörések, haladnak a fejtések, a másnapi
falézolás ( munkabeosztás ) is szóba kerül.

A bányász emlékkőnél koszorút helyezett el a település önkormányzata, a bányász szakszervezetek képviselői, valamint a
volt dolgozók családtagjai.

Újra felcsendült a bányászhimnusz
Kővágószőlősön találkoztak az uránbányászok

Bevonulás a zászlóval

Több száz egykori uránbányász gyűlt
össze ismét a hagyományos éves baráti
találkozón, hogy emlékezzenek azokra a
szép
időkre,
amikor
keményen
dolgoztak
a
Föld
kincséért.
Kővágószőlősön, a volt uránbánya I.
üzemének területén május 19-én nyílt
alkalmuk arra, hogy nosztalgiázzanak,
beszélgessenek, mulassanak kicsit – és
közben megismerjék a „maiak”
munkáját, a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok elhelyezését célzó földtani
kutatásokat is.

Vizslár Irén Kővágótöttös polgármestere

Először Turi Gyula, a Mecseki
Uránbányász
Egyesület
elnöke
köszöntötte a résztvevőket, majd Berta
Zsolt ügyvivő elnök üdvözölte egykori
kollégáit. A bányászhimnusz elhangzása
után a helyi általános iskola Bányamanó
csoportja verses, zenés műsorral
emlékezett a közelmúlt hőseiről, a
bányászokról.
Az idei rendezvényen Kővágótöttös
mindennapjaival
ismerkedhettek
a
résztvevők, elsőként a bányászathoz
kapcsolódó települések sorában. Vizslár
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Irén polgármester asszony mutatta be az
egybegyűlteknek,
milyen
szerepet
játszott a település a bánya életében, és
a bánya a töttösiekében. Ezt követően a
település vezetője vázolta közösségük
jelenét és a jövő elképzeléseit.
Végezetül Nagy Zoltán, az RHK Kft.
Stratégiai és Műszaki Igazgatóságának
volt munkatársa tartott előadást a nagy
aktivitású hulladékok elhelyezését célzó
nyugat-mecseki kutatásokról.
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Dr. Kereki Ferenc: Ütemezetten zajlanak tovább a kutatások
Új fúrással, az eredmények kiértékelésével folytatják
lévő fázis feladata az agyagkő általános
jellemzése, elterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez
szükséges földtani adatok és információk összegyűjtése. A terepi munkák folyamatos része a földtani-, vízföldtani és
geomorfológiai térképezés (terepi észlelések, vízhozammérési kampány, vízmintavételek, laboratóriumi vízvizsgálatok) valamint a kutatási megfigyelőrendszer üzemeltetése.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) szakemberei évről évre folyamatában számolnak be a NyugatMecsekben végzett kutatásokról. A
program végső célja, hogy minden lehetséges körülményt figyelembe véve
kijelenthessék, hogy a Bodai Agyagkő
Formáció alkalmas képződmény egy – a
nagy aktivitású radioaktív hulladék és a
kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló
befogadására.

ami kétségessé tenné a terület kiválasztását, a munkálatok menetét. Természetesen további kutatásokra van szükség,
ezek anyagi háttere folyamatában biztosított.

Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, az ezekkel kapcsolatos kommunikáció, a lakosság tájékoztatása is különös
odafigyelést igényel, hiszen az ilyen
hosszú – generációkon átívelő – programok kizárólag nyugodt társadalmi környezetben valósulhatnak meg. Ebben, a
térség immár tizenegy települését tömörítő, Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(NYMTIT) is nagyban segíti az RHK
Kft. munkáját. „Az RHK Kft. kommuni-

Tavaly március végén, Bakonya térségében újabb kutatófúrást indítottunk,
egy korábbi 474 méter mélységű fúrás
maximum 1300 méteres mélységű párját. A program folytatásaként idén egy
újabb kutatófúrásba kezdtünk. Ezzel
párhuzamosan zajlik az eddigi fúrások
tapasztalatainak összegzése, illetőleg az
elmúlt időszakban zajló geofizikai kutatás eredményeinek kiértékelése – nyilatkozta a munkálatok előrehaladtáról dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója.
- A mindeddig összegyűjtött adatokból,
vizsgálati eredményekből szakembereink továbbra is arra a megállapításra
jutottak, hogy a Bodai Agyagkő egy
igen jó vízzáró képességű kőzet, mely
az elmúlt évezredekben kellő stabilitást
mutatott. A terepi munkálatokkal párhuzamosan folytatjuk a kutatási program
következő szakaszának előkészítését is
– tette hozzá a projektet bonyolító cég
vezetője.
A szakember kiemelte, hogy mindeddig
semmilyen olyan körülmény, vagy kifogás nem merült fel a kutatások kapcsán,

A hazai és külföldi szakemberek egybehangzó véleménye alapján a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő
befogadó kőzetben kialakított mélységi
geológiai tárolóban lehet biztonságosan
megoldani. Ennek alapján az RHK Kft.
több fázisból álló felszíni, majd felszín
alatti kutatási programot indított. A kutatás végső célja, a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek
végleges tárolására alkalmas helyszín
kiválasztása és hosszú távú biztonságának igazolása. A jelenleg folyamatban
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kációs stratégiájában kiemelkedő helyet
foglal el a kutatási programmal érintett
települések naprakész, hiteles információkkal történő ellátása, melyben Társulásunk minden tagja partnerséget vállalt.
Együttműködésünk immár több mint
húsz éve tart, és jövőben is támogatni
fogjuk a cég kommunikációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat” – fejtette ki a munkálatok kapcsán Kovács
Győző az NYMTIT elnöke, Boda település polgármestere.
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TÁRSULÁSI LAP
Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.
Felelős kiadó: az NYMTIT
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:
Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina
Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.
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