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Bodán tájékozódott a térség lakossága

Az RHK „régi-új” igazgatója szereti a
vidéki életet
Tíz évig volt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Kft. gazdasági igazgatója, majd
három évig a bátaapáti NRHT (a kis és
közepes aktivitású hulladéktároló) igazgatója.
Szeptember 1-től ismét gazdasági igazgató, de
a poszt mellé koordinációs igazgatói kinevezést
is kapott. Faragó Lászlót, az RHK koordinációs
és gazdasági igazgatóját a változásról és élete
legfontosabb állomásairól kérdeztük.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK)
Kft. és a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NyMTIT) közös tájékoztató napját a Baranya megyei Bodán.
Az esemény célja idén is az volt, hogy a
lakosság minél több információt kapjon a
radioaktív hulladékok elhelyezésének
nemzetközi és hazai gyakorlatáról, annak
kapcsán, hogy az RHK Kft. koncepciója
szerint Boda térsége alkalmas lehet egy
mélygeológiai nagy aktivitású hulladéktároló befogadására.
Az október 1-jén megtartott program, szokás
szerint a sajtótájékoztatóval kezdődött. Dr.
Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója fontosnak tartotta kiemelni, hogy a
társaságnál az előkészítés azon szakasza zajlik,
amikor felmérik saját erőforrásaikat, mind
anyagi, mind pedig a szakembergárda terén,
hogy mindenben meg tudjanak majd felelni az
itteni tervek kidolgozásához. A lakosság
bizalmának megőrzése és erősítése kiemelt
feladat, amit a folyamatos tájékoztatással
szeretnének elérni, ennek is fontos állomása az
idei Tájoló Nap, tette hozzá az ügyvezető.
Kovács Győző, Boda polgármestere, az
NyMTIT elnöke beszédében kitért az RHK Kft.
és a helyi társulás közös munkájának eddigi
eredményeire, melynek következtében az
érintett lakossághoz megfelelő információmennyiség jut el, és a településfejlesztési
projektek is szépen haladnak. A tagtelepülések
vezetőinek külföldön is lehetősége volt
tájékozódni az ottani létesítmények és az ott élő
közösségek kapcsolatáról, és megállapították
hogy a hazai gyakorlat kifejezetten jónak
számít. Ennek is köszönhető, hogy az idei
közvélemény-kutatás alapján az itt élő lakosság
több mint kétharmada, a megfelelő vizsgálati
eredmények függvényében elfogadná a tároló
felépítését, számolt be a társulás elnöke.
A sajtóesemény után következett az ismeretterjesztő tanácskozás, melyen a köszöntők után
Ormai Péter, a Nemzetközi Atomenergia

Ügynökség radioaktív hulladék elhelyezési
szakértője tartott előadást a világ hulladékelhelyezési gyakorlatának főbb irányairól. Őt
Buday Gábor, az RHK Kft. tanácsadója követte
a tavaszi japán természeti katasztrófa következményeinek tanulságairól szóló összefoglalójával. A szakember pedig Nős
Bálintnak, a stratégiai és mérnökiroda vezetőjének adta át a szót, aki a biztonsági
kérdésekről és az azokra adandó válaszokról
tájékoztatta az egybegyűlteket. A tanácskozást
az NyMTIT idei munkájának bemutatása zárta.
Ennek keretében Kovács Győző elnök és Varga
Mária, a társulás képviselője az FSC (a
nukleáris létesítmények közelében lévő
települések szervezete) idei svédországi
üléséről tartott beszámolót.
A Tájoló Napon két verseny eredményéről is
szót ejtettek. Egy nappal korábban tartották a
térség diákjainak játékos szellemi vetélkedőjét,
melyen Helesfa bizonyult a legjobbnak, míg a
szintén hagyományos horgászversenyen
Bükkösd szerezte meg az első helyet. A jó
hangulatú programokon az RHK Kft.
szakemberei és az NyMTIT képviselői
személyesen is elbeszélgethettek a helyi
lakosokkal, továbbápolva az eddig is kiválónak
mondható kapcsolatokat. A délutáni órákban
pedig megtartották az ilyenkor szokásos bodai
szüreti fesztivált is, melynek legszebb
momentuma az volt, amikor a közel ötven
csíkrákosi vendég magyar állampolgársági
esküt tett.

(5. oldal)

A lakosság háromnegyede támogatja az
atomerőmű működését
A magyar lakosság 73 százaléka egyetért a
paksi atomerőmű működésével, és kellően
szigorúnak tartja a biztonsági előírásokat.
A többség támogatja a bővítést és a paksi
blokkok üzemidejének meghosszabbítását is,
derült ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból.
(6. oldal)
Bátaapáti már célegyenesben
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület a Tolna megyei Bátaapátiban tartott
szakmai értekezletet, mintegy száz fő
részvételével. Az eseményen részt vett Kovács
Győző is, az NyMTIT elnöke. A helyszínválasztás egyfajta tisztelgés volt a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín
alatti létesítményében véghezvitt kiemelkedő
teljesítmény előtt.
(6. oldal)

Bányásznapot ünnepelt a térség
A Bányásznap alkalmából koszorúzást
tartottak a volt II-es és V-ös üzem dolgozói a
bakonyai Helytörténeti Múzeum udvarán.
A jeles esemény alkalmából a Zsongorkő Baráti
Kör is koszorúzást szervezett Kővágószőlősön,
a helyi Bányászati Múzeumnál.
A két vezető kedvező képet festett az együttműködésről

(8. oldal)
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Szeptember 4-én bányásznapi megemlékezésre és koszorúzásra került sor a
Helytörténeti Múzeum udvarán. Az
eseményen részt vett Berta Zsolt, a
MECSEK-ÖKO Zrt. vezérigazgatója,
Hideg József a MECSEKÉRC Zrt.
képviselője, valamint a bányászszakszervezet több tagja.

Átadták a Bükkösdi Általános Művelődési
Központ iskolájának és óvodájának közel
100 millió Ft értékben felújított épületeit.
Bükkösd, Cserdi és Helesfa települések
gyermekei örömmel vették birtokukba a
felújított létesítményeket.

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából
megemlékezésre és koszorúzásra került
sor a település emlékművénél.

Élelmiszercsomagokat kapott az önkormányzat a karitásztól, amit a rászoruló
polgárok között osztottak szét.
Október 22-én megtartották az idősek napi
rendezvényt, ahol az önkormányzat
vendégül látta a település időskorú lakóit,
akiknek személyenként 5000 forintnyi
karácsonyi segélyt is átadott.

A szennyvízprojekt készültségi állapotát
ellenőrizte a kivitelező, az ellenőrző
hatóság, valamint az önkormányzat
képviselőiből álló szakmai bizottság.

HELESFA

CSERDI

BODA
A Szociális Földprogram pályázat keretén
belül 2,6 millió forintos pályázati forrást
nyert az önkormányzat.

A Bátaapátiban szeptember 15-én megrendezett „A magyarországi kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok végleges
elhelyezése bányászati módszerekkel”
elnevezésű szakmai napon a NyugatMecseki Társadalmi Információs és
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
képviseletében részt vett Kovács Győző,
Boda polgármester, az NyMTIT elnöke is.

November 15-től a település ipari területén
egy európai elektronikai vállalkozás kezdi
meg a termelést 100 dolgozóval. Az év
végére közel 350 fő számára kívánnak
munkát biztosítani.

A VIII. Tájoló Naphoz kapcsolódóan a
településen került megrendezésre a hagyományos Tájoló napi gyermekvetélkedő az
NyMTIT tagtelepülések általános
iskolásai számára.
Befejeződtek a település központjában
épült 160 négyzetméteres hasznos
alapterületű rendezvényterem kivitelezési
munkálatai. Az átadás a tervek szerint
novemberre várható.

Folyamatban van a település templomtornyának és az épület tetőszerkezetének
állapotfelmérése. Az önkormányzat az
egyházközösséggel együtt, pályázat
benyújtását tervezi a felújításhoz
szükséges anyagi források előteremtése
céljából.
Befejeződtek a település határában lévő
szeméttelep rekultivációs munkálatai.
Folynak a településen a téliesítési
munkálatok, valamint a temető karbantartási munkái.

HETVEHELY

Az október 1-jén megrendezett Szüreti
fesztivál program vendégeként idelátogatott Boda partnertelepüléseinek
(Ottnang, Kangas és Csíkrákos) több
küldöttsége is.
Befejeződött a település határában
található volt szeméttelep rekultivációs
munkálata, a beruházás költsége 6,8 millió
forint volt.
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A Hetvehelyi Polgárőr Egyesület szervezésében sportnap került megrendezésre
szeptember első hétvégéjén.

FA LVA K H Í R E I
Október 8-án Idősek napi rendezvényt
tartott az önkormányzat, melynek
keretében a településen élő idősebb
nemzedéket köszöntötték fel.

Rendkívüli NyMTIT-ülés

A svájci partnertelepülés, Rafz 1,8 millió
forintos adományának köszönhetően az
önkormányzat üzembe tudta helyezni a
tavaly ajándékba kapott kisbuszt.

KŐVÁGÓSZŐLŐS

Bányásznapi koszorúzást tartottak a
Bányászati Múzeum udvarán lévő
emlékműnél. Az eseményen részt vett
Berta Zsolt, a MECSEK-ÖKO Zrt.
vezérigazgatója és a bányászszakszervezetek képviselői.
Elbontották a régi italbolt épületét, a tereprendezés után a képviselő-testület dönt a
terület felhasználásáról.
Hamarosan elkészülnek a kivitelezési
tervek az Integrált Közösségi Színtérhez
kapcsolódó beruházáshoz, így lehetőség
nyílik a közbeszerzési eljárás megindítására.

A társulás a jövőben is mindenben megfelel majd az előírásoknak

Október 6-án rendkívüli ülést tartott a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a kővágószőlősi Látogató és Tájékoztató
irodában. Az ülésen részt vettek a tagtelepülések polgármesterei és Kelenfiné Barics Rita
jegyző. Kovács Győző, az NyMTIT elnöke bevezetőjében elmondta, hogy az
alapokiratként funkcionáló társulási megállapodás módosítására az új Atomtörvény
alapján, a finanszírozókkal folytatott tárgyalások során kerül sor. Kelenfiné Barics Rita
jegyző ismertette a polgármesterekkel a szükséges változtatásokat, amit a jelenlévők
tudomásul vettek és felhatalmazták az NyMTIT elnökét a szükséges változtatások
előkészítésére és végrehajtására. Mindez azt szolgálja, hogy a társulás a jövőben is a
törvényi szabályozásoknak megfelelően tudja felhasználni a támogatási pénzeket, így
folytatva munkáját a lakossági tájékoztatás és a településfejlesztés terén.

KŐVÁGÓTÖTTÖS

A Kövágótöttösi Falufejlesztő Egyesület
szervezésében szüreti felvonulásra és
mulatságra került sor a településen.
Befejeződtek a víz- és csatornaközművek
kivitelezési munkálatai a Petőfi utcában.

Nyugat-Mecseki Tájoló
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A gyermekvetélkedőn tudásra és ügyességre egyaránt szükség volt

Szokás szerint telt ház fogadta az előadókat Bodán

Az idei győztes Helesfa lett, de ajándék mindenkinek jutott
A horgászversenyen Bükkösd szerezte meg az első helyet, a kupát Kereki Ferenctől,
az RHK Kft. ügyvezető igazgatójától vehették át a csapattagok

A tudományos tanácskozáson Kovács Győző,
a társulás elnöke köszöntötte az egybegyűlteket

A környék falvaiban készített fényképekből rendezett kiállítás mindenkinek elnyerte a tetszését
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Az RHK „régi-új” igazgatója szereti a vidéki életet
Tíz évig volt a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Kft. gazdasági igazgatója, majd három évig a bátaapáti NRHT (a
kis és közepes radioaktív hulladéktároló)
igazgatója. Szeptember 1-től ismét gazdasági igazgató, de a poszt mellé koordinációs
igazgatói kinevezést is kapott. Faragó
Lászlót, az RHK koordinációs és gazdasági
igazgatóját a változásról és élete legfontosabb állomásairól kérdeztük.
_ Mint szinte mindenki, aki az RHK Kft.-nél
dolgozik, Ön is a Paksi Atomerőműben kezdte a
pályáját. Szegedi születésű lévén mennyire volt
véletlenszerű, és mennyire tudatos választás a
paksi munkahely?
_ Hogy odakerültem, véletlenszerű volt, hogy
sokáig ott is maradtam, az már tudatos.
Újsághirdetésre jelentkeztem annak idején,
amikor üzembe helyezőket toboroztak. A
villamos üzemmérnöki diplomámmal föl is
vettek 1979-ben. A feltételek tetszettek, és hát
20 évig ott ragadtam. Megtaláltam a
számításaimat, mind szakmai, mind anyagi
szempontból.
_ Dolgozott üzembe helyezés előkészítésen, a
beruházási főosztályon, később vezette a
beruházás-tervezési osztályt. Mi volt paksi
munkájának a legizgalmasabb része?
_ Amikor az egyes blokk elindult, 1983-ban az
egy igazán megismételhetetlen pillanat volt.
4 évig dolgoztam ezen, életem egyik
legnagyszerűbb időszaka volt.
_ 1998-ban került az RHK Kft.-hez. Végleg
tovább akart lépni, vagy megint adódott egy
szerencsés lehetőség?
_ Mindkettő. Tudja, ekkoriban már látszott az,
hogy a radioaktív hulladékkezelés részben
vagy egészben le fog válni a Paksi
Atomerőműről. Európa-szerte az a gyakorlat
volt kialakulóban, hogy az erőműről a
hulladékkezelést leválasztják, hiszen az erőmű
30_50 évig üzemel, a hulladék kezelése,
elhelyezése pedig ennél sokkal hosszabb távú
feladat. Magát a szétválási folyamatot, a
Nukleáris Alap létrehozását, az ezzel
kapcsolatos törvényeket, szabályokat a Paksi
Atomerőmű készítette elő _ én ebben a
munkában már benne voltam. Aztán magától
értetődően adódott, hogy amit kitaláltunk, azt
mi folytassuk tovább.
_ Az RHK megalakulásakor rögtön a szervezet
gazdasági vezetője lett. Második diplomája, a
mérnök-üzemgazdászi, a váltással függött
össze?
_ Azt még az atomerőműben, 1995-ben
szereztem meg. Amikor véget ért az üzembe
helyezés, beruházással foglalkoztam, és ebben,
ugye óhatatlanul előkerültek a pénzügyek _
mire lesz pénz, hogy lesz pénz, hogy lesz az
elszámolás és így tovább. Egy idő után azt
vettem észre, hogy amit csinálok, arról nincsen
papírom, amiről meg van, azt elfelejtettem, a
villamos szakma ugyanis nagyon gyorsan
változik. Elvégeztem hát a Pénzügyi és
Számviteli Főiskolát, és innentől _ ugyan nem a
gazdasági szervezetben, hanem a beruházó
Nyugat-Mecseki Tájoló

szervezetben _ teljes munkaidőben pénzügyekkel foglalkoztam. Így adódott, hogy az
RHK-ban a pénzügyi-gazdasági terület legyen
az enyém, amit nagyjából 10 évig irányítottam.
_ Az, hogy az NRHT élére került, az Ön döntése
volt, vagy egy adott helyzet?
_ Ez az én döntésem volt, ugyanakkor egy
véletlen helyzet is, mert már évek óta
Bátaapátiban laktunk. Akkor költöztünk oda,
amikor a kisebbik fiunk leérettségizett
Szekszárdon _ addig ott laktunk. Miután a fiúk
elmentek egyetemre, nekik mindegy volt, hova
jönnek haza. Nekünk viszont eleve az volt a
tervünk, hogy kiköltözünk vidékre, ha a
gyerekeknek már nem kell buszozni a
középiskolába. Kerestem építési telket
Sióagárdtól Szálkáig mindenfelé, de olyan
igazit, ami tetszett volna, nem találtam, amit
meg találtam, azt nem adták. Akkor jutott
eszembe, ha Szálkáról be tudnék járni Paksra,
miért ne nézhetnék körül Bátaatpátiban is,
hiszen az autóval csak öt perccel több.
Megvásároltuk a telket, elkezdtünk építkezni.
Akkor ott nem jutott eszembe a tároló, hiszen a
2005-ös népszavazás előtt még sokáig lassan
folytak a munkák, alig történt valami. Én
egyszerűen a telek, meg a környezet miatt
költöztem. Csak amikor felgyorsult a tároló
építése, akkor merült fel az, hogy ha már úgy is
itt lakom, akár a telepet is megszervezhetném.
Tulajdonképpen így kerültem az NRHT élére,
de előbb kezdtünk építkezni, mint ahogy itt
beindultak a munkák. 2006 óta vagyok
bátaapáti lakos és 2008-tól vezettem három
évig az NRHT-t. Szerencsésen alakult a
helyzet: lett egy feladat, és az kicsit eltért attól,
amit 10 évig csináltam, ezzel változatosabb is
lett az életem. A nullából kellett fölépíteni a
telepet, sok örömet adott ez a munka. Fájt is a
szívem, amikor ott kellett hagyni, de hát a cégen
belül adódtak más feladatok.

Az igazgató úr régi tapasztalatait is
fel tudja majd használni az új kihívásoknál

_ Bizonyára időben is több elfoglaltságot jelent
mindez.
_ Most még nagyon az elején tartunk az új
szervezet felépítésének, mostanában ez több
időmet köti le, mint majd remélhetőleg egy év
múlva. Jó néhány szabályzatot újra kell írni, át
kell szervezni a munkát is, megteremteni az új
feltételeket _ ez több mint napi nyolc órát jelent
most. Ráadásul újra ingáznom kell. Mint az
NRHT igazgatója, bátaapáti lakosként 5 perc
alatt beértem a munkahelyemre, most Paksra az
RHK központjába járok dolgozni, ami odavissza csaknem másfél óra.

_ Azt mondhatjuk, régi-új igazgatói pozíciója
mellé kapott egy második vezetői posztot.
Miben változott a feladatköre az előző
igazgatósági időszakhoz képest?
_ Ezelőtt a gazdasági igazgatóságnak
gyakorlatilag csak hagyományos gazdasági
feladatai voltak (költségkezelés, számvitel,
munka- és bérügy), most viszont már a
beruházási pénzek, a beruházási munkák
előkészítése, felügyelete is hozzám tartozik,
így egy kézbe került a teljes gazdálkodás, a
beruházásokkal, működési költségekkel,
támogatásokkal kapcsolatosan is, ami egy
átláthatóbb gazdálkodást tesz lehetővé.

_ Nem vetődött fel, hogy esetleg visszaköltöznek Paksra?
_ Nem, mert a feleségemmel szeretünk
Bátaapátiban lakni _ csodálatos a környezet,
nagyon jó a levegő. Remek érzés, hogy csak
kilépek a kertkapun és már az erdőben, vagyok.
Ennél jobbat nem tudok elképzelni. Most már
hatodik éve itt lakunk. Ez alatt megszoktuk az
itteni embereket, megszerettük a falusi
életmódot, nem akarunk ezen változtatni, úgy
hogy inkább az utazást vállaltam fel újra. Azért
ez a váltás nem volt könnyű, mert megszoktam
itt a telepen, ismerem az embereket, jól
működött minden, és még hátra van egy nagy
kaland: a föld alatti tároló üzembe helyezése. Jó
lett volna az első konténer föld alá szállításáig
végig vinni az egészet _ de hát az élet így hozta.

_ Ez persze azt is jelenti, hogy a felelőssége is
lényegesen megnőtt.
_ Természetesen, hiszen a közbeszerzési
pályázatok lebonyolításától a szerződéskötéseken át az ellenőrzésekig sok minden
egyebet is feladatul kaptunk. Ugyanis az
átszervezés egyik célja az volt, hogy a mérnöki
részleg csak a tervezéssel, a beruházók csak az
építéssel foglalkozzanak, minden egyéb
feladatot végezzen ez a koordinációs
igazgatóság.

_ Mivel foglalkozik a szabadidejében? Van
esetleg valamilyen hobbija?
_ Most az átszervezés eléggé leköt, de
alapvetően számítógépekkel szeretek foglalkozni, programozgatni szoktam. Kisebb
programokat írok, ez olyan számomra, mint a
rejtvényfejtés: egy problémát meg kell oldani,
és ezt nagyon szeretem. Újabban a horgászásra
is rákaptam, amit azelőtt sohasem csináltam.
A vadászatra még nem tudtak rávenni, de
horgászni már eljárok szívesen.
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Bátaapáti már célegyenesben
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület a Tolna megyei
Bátaapátiban tartott szakmai értekezletet,
mintegy száz fő részvételével. Az
eseményen részt vett Kovács Győző is, az
NyMTIT elnöke. A helyszínválasztás
egyfajta tisztelgés volt a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
felszín alatti létesítményében véghezvitt
kiemelkedő teljesítmény előtt. A minap
befejeződött a majdani végleges kis és
közepes aktivitású tároló két kamrájának
bányászati kialakítása, és ez nagy
elismerést váltott ki a hazai szakemberek
körében.
Erős György, az egyesület bányászati
szakosztályának elnöke elismerően szólt
az itt folyó munkálatokról, míg Dr. Kereki
Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója
a projekt minden szereplőjének köszönetet
mondott a megvalósításért. A szakmai
értekezleten érdekes előadások hangzottak
el a radioaktív hulladékok elhelyezésének
koncepciójáról, a tervezés és a megvalósítás folyamatairól, a projektben
résztvevők kapcsolatrendszeréről, valamint a telephely társadalmi elfogadottságáról. A konferencia után a felszíni és a
még épülő felszín alatti tárolót is
megtekinthették az érdeklődők.

A felszíni tároló megtelt, jövőre nyílik a felszín alatti

Szintén Bátaapátihoz kapcsolódó hír, hogy
október 6-án, napra pontosan három évvel
az átadása után a háromezredik hordó kis
aktivitású hulladékot fogadta az NRHT
felszíni telephelye. Az esemény
ünnepélyes keretek között zajlott le, a
Paksról érkező szállítmányt az RHK Kft.
dolgozói, a Paksi Atomerőmű Zrt.

képviselői, polgármesterek és újságírók
fogadták a bátaapáti telephelyen. A
hulladékkezelő jelenlévő vezetői
kiemelték, hogy a tároló tökéletes
biztonsággal üzemel, a környéken lakók
ezt folyamatosan ellenőrizhetik, és a
létesítmény gyakorlatilag semmilyen
többletterhet nem ró a környezetére.

A lakosság háromnegyede támogatja az atomerőmű működését
A magyar lakosság 73 százaléka egyetért a paksi atomerőmű működésével, és
kellően szigorúnak tartja a biztonsági
előírásokat. A többség támogatja a
bővítést és a paksi blokkok üzemidejének meghosszabbítását is, derült ki
a legfrissebb közvélemény-kutatásból.
A paksi atomerőmű 1990 óta minden
évben országos, reprezentatív közvélemény-kutatást végeztet. A legújabb
felmérést a TNS Hoffmann Kft. készítette

2011 augusztusában. A kutatási eredmények ugyan azt mutatják, hogy
valamelyest csökkent a technológia és a
létesítmény támogatottsága, de ennek
egyértelmű oka, hogy a Japánban történt
tavaszi földrengés és az azt követő szökőár
következményei az atomerőművek
megítélését világszerte befolyásolták.
Az általános támogatottsági mutató
jelenleg 73 százalékon áll, ami Európában
továbbra is nagyon jónak mondható. Arra a
kérdésre, hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy

A lakosság többsége a paksi bővítés mellett foglal állást
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Magyarországon működik atomerőmű?”
a megkérdezettek csaknem háromnegyede
válaszolt igennel. Emellett 86 százalék
véli úgy, hogy az atomerőmű megfelel az
európai uniós színvonalnak is.
A felmérésből kitűnik, hogy a magyar
lakosság a fukusimai események után is
bízik a Pakson érvényben lévő szigorú
szabályokban. Ezt bizonyítja az, hogy a
megkérdezettek 73 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy a biztonsági előírások „nagyon”
vagy „meglehetősen” szigorúak, további
22 százalék szerint pedig „megfelelőek”. A
válaszadók 94 százaléka szerint ezeket a
biztonsági szabályokat be is tartják a paksi
atomerőműben.
További fontos eredmény, hogy a
megkérdezettek 51 százaléka támogatná
egy új atomerőművi blokk építését, ha az a
paksi telephelyen létesülne, és ugyancsak
a többség, 58 százalék egyetért az erőmű
üzemidejének meghosszabbításával is. A
válaszadók csaknem fele azt is tudta, hogy
Magyarország legolcsóbb villamosenergia-termelő egysége, a paksi
atomerőmű az ország villamosenergiatermelésének 40 százalékát adja.

Vendégoldal

Mit jósol a magyar energiastratégia?
Közhely, hogy a modern társadalmak
meghatározó szükséglete az energiaellátottság. Mindennapjaink elképzelhetetlenek villamos energia nélkül, az
ipartól kezdve a szállításokon, az
egészségügyön át a kommunikációig, a
háztartásokig, a szórakozásig. Világunk
biztonságos működéséhez állandó
beszállítás kell a primer energiahordozókból (kőolaj, földgáz, szén, urán).
Sajnos, a megújuló energiák (nap, szél, víz,
stb.) részaránya ma még viszonylag
alacsony. Mind emiatt rendkívül nagy
jelentőségű tehát, hogy egy fejlett
országnak legyen előrelátó, megbízható
energetikai stratégiája, amely nemcsak a
jelenre, hanem legalább egy-két évtizedre
előre is tekint. Ez azért is elengedhetetlen,
mert a szükséges ellátó rendszerek
létrehozása (például a kitermelőhelyek
fellelése és kiaknázása, a csővezetékek, a
hálózatok, az erőművek építése, a
vezérlések átalakítása) igencsak hosszú,
általában többéves, sőt olykor több
évtizedes átfutású folyamat.
A kormányzat nemrégiben elkészített
energiastratégia-tervezete három fő
pilléren nyugszik: 1. az ellátás biztonsága
és folyamatossága, 2. gazdaságunk
versenyképességének megőrzése és
elősegítése, 3. a fenntarthatóságot
biztosító, a környezetet minimálisan
terhelő energetikai termelés és használat.
1. Az ellátás biztonsága és folyamatossága.
Mindenkinek fontos, hogy legyen télen
elegendő fűtőanyag, tudjunk mindig
tankolni az autókba, legyen folyamatos a
vasúti és a légi szállítás, és persze mindig
legyen villamos áram az ipar, a közüzemek,
a kórházak, a háztartásaink számára.
Napjaink nagy felismerése, hogy elő kell
segíteni (és meg is kell tanítani) az energia
hatékony és takarékos használatát (egyebek
között az épületek helyes szigetelésével,
energiatakarékos eszközök használatával).
Állami feladat, hogy a többségükben
külföldről behozott energia-hordozókhoz
többszörös (diverzifikált) elérési utakat
találjunk (ez különösen a földgáz esetében
nagyon lényeges). Ugyanakkor, ahol lehet,
ki kell használni a hazai forrásokat is
(például a magyarországi lignitvagyon
kiaknázásával). Fontos szempont, hogy az
ellátásbiztonság érdekében meg kell újítani
az energetikai hálózatokat, irányító
rendszereket.
2. Gazdaságunk versenyképességének
megőrzése és elősegítése. Ennek a
leglényegesebb eleme a hazai tudás, elsősorban a kutatások és az oktatás erősítése.
Nyugat-Mecseki Tájoló

3. A fenntarthatóságot biztosító, a
környezetet minimálisan terhelő energetikai termelés és használat. Ennek a
pillérnek a téglái: a megújuló energiaforrások, az alternatív közlekedés (például
villamos-, hidrogén-, bioetanol-hajtású
motorok), valamint a „tiszta”, a légkört nem
terhelő erőművek.
A fenntarthatóság és környezetkímélet
szempontjából nagyon fontos az atomenergia. Jelenleg a paksi atomerőmű adja az
ország villamos energia termelésének
40%-át, méghozzá az összes energiatermelőhöz képest a legolcsóbban.
Működése ráadásul viszonylagos függetlenséget is jelent, hiszen az üzemanyag
biztonsággal beszerezhető, jól készletezhető, bekerülési költsége pedig tizede az
üzemeltetési költségeknek.
Ésszerű döntés volt, hogy parlamentünk
2005-ben nagy többséggel elfogadta a
húszéves üzemidő-hosszabbítást. Az is
megnyugtató, hogy a nukleáris hulladékok
elhelyezése lényegében megoldott az
elkövetkező évtizedekre, mind a kis és
közepes aktivitású hulladékoké, mind a
kiégett fűtőelemek átmeneti tárolása. A
további teendők attól függnek, milyen
„forgatókönyv” valósul meg a stratégia
által felvázolt hat, úgynevezett „energiamix” lehetőségből. A „forgatókönyvek”
lényegében négy energiatermelő típus
„keverékét” veszik alapul: szén, atom,
földgáz, megújulók (van egy ötödik is, az
import, de az meglehetősen csekély
mértékű). Az atomenergiát beépítő
„energiamix”-től az azt kizáró változatig
szór a hat elképzelés, 2030-ig előretekintve.

költségekkel felújítani, modernizálni kell
nem is egy elavult, több évtizede, sőt fél
évszázadnál is régebben épült, környezetterhelő, drágán termelő szénerőművünket.
Új erőműként szóba jönnek a gázerőművek, amelyek viszonylag tiszták,
aránylag gyorsan felépíthetők és nem is
drágán _ de tudjuk, a földgáz kifogyóban
van a világban, egyre nehezebben kitermelhető lelőhelyeket kell feltárni (például
mélyen a tenger alatt vagy az örök jég
birodalmában). Tehát várhatóan a gáz ára
folyton nőni fog. Ráadásul a „gázcsapok”
politikai zsarolás eszközei is lehetnek,
ugyanakkor nemcsak az ipar igényli egyre
nagyobb mértékben a földgázt, hanem a
lakosság is. Hazánkban 2000 és 2009
között több mint tíz százalékkal nőtt a
gázfogyasztás. Mindezeket figyelembe
véve az atomenergetikai bővítés a következő évek egyik legfontosabb lehetőségének látszik.
Nem könnyű a stratégia végrehajtása,
hiszen mindig történhetnek jelentős
változások, mint például a 2008. évi nagy
gazdasági világválság volt. Az előre nem
látható krízisek, konfliktusok lényegesen
befolyásolhatják a becsült bekerülési
értékeket. Mindenesetre, ha egy, az
atomenergiával számoló forgatókönyvet
fogad el a kormányzat, akkor jelentős
mértékben ki kell egészíteni a stratégiát a
nagy aktivitású kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését biztosító intézkedésekkel, mert ez a fejezet sajnálatos módon
nem a jelentőségét megillető súllyal
szerepel a tervezetben.

Az „energiamix” változatok összetétele
lényegében követi az uniós stratégiát,
amelyben szintén főszerepet játszik a szénés az atomenergia. A jelenlegi magyar
helyzetet azonban számos gond jellemzi.
A legfontosabb, hogy a jelenlegi 9300 MW
rendelkezésre álló teljesítmény 85%-át 23
nagyerőmű szolgáltatja, a többi 50
megawattos, vagy annál kisebb teljesítményű gáz- illetve megújuló energián
alapuló erőmű. A 23 nagy viszont
gyakorlatilag folyamatos terhelésre
alkalmas, tehát az átlagtól eltérő igényeket
csak nehézkes szabályozásokkal lehet
kielégíteni (időnként jól jönne egy
vízerőmű…, ám erre a stratégia sajnálatos
módon nem tér ki).
Az is jelentős gond, hogy a közeljövőben
sorra le kell állítani, vagy igen nagy

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök,
a Magyar Mérnök Akadémia tagja
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Bányásznapot ünnepelt a térség
Koszorúzás Bakonyán
A Bányásznap alkalmából koszorúzást
tartottak a volt II-es és V-ös üzem dolgozói a
bakonyai Helytörténeti Múzeum udvarán. Az
e s e m é n y e n r é s z t v e t t Va rg a I s t v á n
polgármester, Berta Zsolt a MECSEK-ÖKO
Zrt. vezérigazgatója, Hideg József a
MECSEKÉRC Zrt. vállalati kapcsolatokért
felelős koordinátora, valamint a bányászszakszervezetek képviselői és az egykori
dolgozók, hozzátartozók. Varga István
polgármester ünnepi beszédében felelevenítette az elmúlt évek bányásznapi
hangulatát, amiben mindig ott volt az öröm, a
bánat és a megemlékezés. A jövőbeni

Megemlékezés Kővágószőlősön
A Bányásznap alkalmából a Zsongorkő Baráti
Kör is koszorúzást szervezett Kővágószőlősön,
a Bányászati Múzeum udvarán. Varga Géza, az
egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd a jelenlévők megtekinthették az Általános
Művelődési Központ tanulóinak műsorát, akik
verssel és prózával elevenítették fel a
bányászok emlékét. Berta Zsolt, a MECSEKÖKO Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében
itt is kitért arra, hogy minden évben meg kell
emlékeznünk a bányászokról, és el kell gondolkoznunk azon, hogy az elmúlt közel 50 év, _
amíg bányászati tevékenység folyt a környéken

elképzelések között szerepel egy megfelelő
társasági forma kialakítása, melynek fontos
célja a bányászhagyományok ápolása és a régi
értékek megőrzése. Berta Zsolt, a MECSEKÖKO Zrt. vezérigazgatója beszédében
kiemelte, hogy az utódvállalatoknak erkölcsi
kötelessége fejet hajtani azok emléke előtt, akik
életüket áldozták ezért a szakmáért. Hideg
József, a MECSEKÉRC Zrt. vállalati
kapcsolatokért felelős koordinátora ünnepi
gondolataiban röviden felvázolta a közel 50
évig tartó bányászati tevékenység folytán
elvégzett munkálatokat, majd ismertette az
utódvállalat jelenleg folyó munkáit. Többek
között megemlítette a Bátaapátiban épülő kis és
közepes aktivitású hulladéktárolóban végzett
bányászati tevékenységet, és a nyugat-mecseki
_ mit adott nekünk és mi a jövő feladata.
A tavalyi Bányász Világtalálkozó bebizonyította, hogy nagyon sok falu és közösség tartja
szerte Európában a hagyományokat, ott is, ahol
már vagy százéve megszűnt a bányászat.
A MECSK-ÖKO Zrt. erejéhez mérten eddig is
támogatta a Bányászati Múzeum felújítását és a
kiállítási anyag gyarapodását, zárta gondolatait
a vezérigazgató. A felcsendülő bányászhimnusz alatt, többek között koszorút helyezett
el Sándor Tibor polgármester az önkormányzat
nevében, Kiss Sándor és Kovács Sándor a
Zsongorkő Baráti Kör nevében, és Szudi Béla,
az Urándolgozók Nyugdíjas Egyesületének
képviseletében.

Bakonyai tisztelgés a hősök előtt

nagy aktivitású hulladéktárolóval kapcsolatos
elképzeléseket. A Helytörténeti Múzeum
udvarán felállított emlékkőnél többen is
elhelyezték koszorújukat.

Kővágószőlősön is társaikra emlékeztek a volt dolgozók

Polgárőrnap Hetvehelyen
Szeptember 3-án rendezték meg az I.
Hetvehelyi Polgárőrnapot. A szervezők
igyekeztek a programokat úgy összeállítani,
hogy kicsik és nagyok, fiatalok és idősek
egyaránt jól érezhessék magukat. A rendezvényen részt vett Tóth Tibor, a Baranya Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, Nagy Szabolcs, a
Szentlőrinci Rendőrőrs parancsnoka, Gyenei
János, a Hetvehelyi Polgárőr Egyesület elnöke,
Wágner Antal, Hetvehely polgármestere,
valamint Kovács Győző a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás elnöke.
Tóth Tibor, a megyei szövetség elnöke

köszöntőjében kiemelte, hogy a tavasszal
alakult polgárőr egyesület hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg az eseményt, és
reményei szerint még sok éven keresztül
találkozhatnak kötetlen formában a környékbeli polgárőrök. A megyei szövetség elismerő
oklevelét vehette át Orsós Sándor és Berkes
Mihály hetvehelyi polgárőr, amit Tóth Tibor
adott át. Wágner Antal polgármester külön
kiemelte, hogy ebben a nehéz gazdasági
helyzetben nagy szerepe van a közösség
összetartó erejének, és külön köszönet mondott
azoknak, akik szabadidejük feláldozásával a
települést szolgálják.

A nap folyamán a rendezvényre kilátogatók
láthattak labdarúgó-mérkőzéseket, ének- és
táncprodukciókat, rendőrautót, veteránautókat,
terepjárókat. Egy külön sátorban egészségügyi
vizsgálatokat is végeztek. Nagy sikert aratott az
offroad és rali autók ügyességi bemutatója.
A gyermekek pedig ügyességi- és rajzversenyen mérhették össze tudásukat, és
rendőrkutyát is láthattak akció közben.
A nap zárásaként Gyenei János, a Hetvehelyi
Polgárőr Egyesület elnöke köszönetet mondott
mindenkinek, aki munkájával, támogatásával
hozzájárult a polgárőrnap sikeres lebonyolításához.

KISTÉRSÉGI LAP
Kiadja a Noguchi Porter Novelli
(1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
Felelôs kiadó a kft. ügyvezetô
igazgatója. Szerkeszti
a szerkesztôbizottság.
Készült a Ferling PR Kft.
közremûködésével.
Nyomás: V-TESA Bt.

Az „offroad” ügyességi bemutató nagy sikert aratott
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