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„Elôadásának második részében Benkovics István
azt mutatta be a jelenlévôknek, hogy milyen mód-
szert is használnak a szakemberek a most folyó ku-
tatási tevékenységnél. Egy rendkívül szemléletes
hasonlattal élve úgy fogalmazott, hogy a geológus
szakemberek belgyógyászként irányítják a kutatáso-
kat.”
Sekély és mélyfúrások, kutatóárkok „vallanak”

a BAF-ról

(6. oldal) 

„November végétôl szerepel a Parlament napirend-
jén az atomenergiáról szóló 1996. évi törvény mó-
dosításáról szóló javaslat megvitatása, és a döntés-
hozatal elôkészítése. A javaslat azt célozza, hogy az
atomerômû, illetve nukleáris hulladéktároló környe-
zetében lévô települések fejlesztésére is felhasznál-
hatók legyenek a törvény által biztosított támogatá-
sok.” 
Segítség az önkormányzatoknak

(2. oldal)

Nem megkerülhetô a nukleáris technika következté-
ben hátramaradó sugárzó hulladékok kérdése. Eze-
ket bizony nagyon gondosan és megbízhatóan kell
kezelni, szállítani, hosszú idôre tárolni. Bölcsen és
elôretekintôen döntött idén a leendô létesítmény te-
lephelyének és környékének népe.
Egy felmérés tanulságai

(8. oldal)

Német és holland kutatók már 2003-ban figyelmez-
tettek: célirányos mezôgazdasági tevékenységgel
nem oldható meg Európa klímaproblémája.
Újabb érv a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése

mellett

(3. oldal)

Tájoló napi visszapillantó

Fényképriport a II. Tájoló Napról
(2. oldal)

Döntött a Parlament!

96,6 százalékos IGEN
a Paksi Atomerômû  üzemidô hosszabbítására, 
meg a kis és közepes aktivitású hulladéktároló
létesítésére
Az Országgyûlés november 21-i ülésén a jelenlévô képviselôk elsöprô
többséggel fogadták el a Paksi Atomerômû Részvénytársaság üzemidejé-
nek 20 évvel történô meghosszabbítására, valamint a Bátaapátiban terve-
zett radioaktív hulladéktároló létesítésének elôkészítésére vonatkozó or-
szággyûlési határozatot. 

A végszavazáson a képviselôk 339 igennel , 4 tartózkodással és 8 ellen-
szavazattal fogadták el a javaslatot. 

Az elsô szakértôi kommentárok szerint egy ilyen horderejû kérdésben
nagy jelentôsége van annak, hogy a négy parlamenti párt teljes összhang-
ban támogatta az elôterjesztést.

A Tájoló tartalmából

Kedves Olvasóink!
Immáron második éve dolgozunk azon, hogy la-
punkkal kellemes pillanatokat szerezzünk a nyu-
gat-mecseki térség valamennyi lakójának. Szeret-
nénk megköszönni kitüntetô figyelmüket! 
Békességben, egészségben, boldogságban gazdag

ünnepeket kívánunk a Nyugat-Mecse-
ki Tájoló minden kedves olvasójának!

Lapunk karácsonyi számában egy
játékkal szeretnénk kedveskedni olva-
sóinknak. A keresztrejtvény helyes
megfejtôi között idén három üveg pezs-
gôt sorsolunk ki! (Bôvebben a Tájoló 7.
oldalán).

A Nyugat-Mecseki Tájoló
szerkesztôi
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November végétôl szerepel a Parla-

ment napirendjén az atomenergiáról

szóló 1996. évi törvény módosításáról

szóló javaslat megvitatása, és a döntés-

hozatal elôkészítése. A javaslat azt cé-

lozza, hogy az atomerômû, illetve nuk-

leáris hulladéktároló környezetében

lévô települések fejlesztésére is felhasz-

nálhatók legyenek a törvény által biz-

tosított támogatások. 

Az elôzetes tervek szerint a módosítás-

ról, a Tájoló megjelenésének idôpont-

jában, december közepén dönt az Or-

szággyûlés.

A hárompárti törvényjavaslatot Wekler
Ferenc (SZDSZ), Harrach Péter (Fidesz)
és Podolák György (MSZP) nyújtotta be
önálló indítványként. 

A javaslat bizottsági megvitatása so-
rán elhangzott, hogy a beterjesztôk vár-
ják az MDF-frakció csatlakozását is kez-
deményezésükhöz, amely arra irányul,
hogy az atomerômû, illetve a nukleáris
hulladéktároló körüli települések számá-

ra a Központi Nukleáris Alapból folyósí-
tott tájékoztatási támogatásokat hivatalo-
san is felhasználhassák más célra telepü-
lésfejlesztésre, a gondok enyhítésére — a
tájékoztatási célból létrejött társadalmi
társulások. (A Tolna megyében mûködô
Társadalmi Ellenôrzô Tájékoztató Tár-
sulás, (TETT) a baranyai Nyugat-Mecse-
ki Társadalmi Információs Társulás
(NymTIT) a Pest megyei Izotóp Informá-
ciós Társulás (IIT) valamint az erômû
környezetében dolgozó Társadalmi Elle-
nôrzô Információs Társulás (TEIT). A
négy társulás 37 települést tömörít, és
90000 lakos érdekeit képviseli, illetve
vállal meghatározó szerepet tájékoztatá-
sukban).

A törvénymódosítást az teszi szüksé-
gessé, hogy nem egy alkalommal más —
közösségi — célra (járdaépítésre, oktatá-
si intézmények felújítására) is felhasznál-
ják a települések a tájékoztatásra kapott
pénzeket. Ezt a gyakorlatot az Állami
Számvevôszék többször szóvá tette a té-
máról készített jelentéseiben. A javaslat

azt is indítványozza, hogy a támogatás-
hoz hozzáférjenek a települések fejlesz-
tési társulásai is, illetve hogy a kormány
döntse el az érintettség fokozatát, mivel
az említett települések csekély, de bizo-
nyos kockázatot is vállalnak, amiért jo-
gosan jár nekik többlettámogatás. Az ál-
talános vitában elhangzott, hogy az emlí-
tett támogatások nagyban hozzájárulnak
az intézmények és a kutatási programok
társadalmi elfogadottságához az érintett
településeken, és térségekben.

Ha a módosítást elfogadja és megsza-
vazza a Parlament, akkor a jövô évi tá-
mogatások felhasználása már a módosí-
tott Atomtörvény alapján történik. A tá-
mogatásokról szóló elszámolás az önkor-
mányzatok számára mindenképpen tisz-
tább és kedvezôbb helyzetet teremt.
(Amennyiben a döntés megszületik, az
elfogadott módosításról a Tájoló olvasói
a NymTIT Gyorsinfo decemberi anyagá-
ból tájékozódhatnak, amely a NymTIT
térség helyi lapjaiban  lesz olvasható.)

Segítség az önkormányzatoknak

A szüreti felvonulás indulása a bodai polgármesteri

hivatal elôl

A versengô gyerekcsapatok

a bükkösdi iskola kertjében

Tájoló-napi visszapillantó

az atomtörvény módosításaNapirenden

2005 október elején három helyszínen
— Cserdiben, Bükkösdön és Bodán —
rendezték meg a II. Tájoló Nap 
programjait.



Amint az közismert, az atomerômûvek

használatának egyik nagy elônyét az

jelenti, hogy nem bocsátanak ki szén-

dioxidot, így nem járulnak hozzá a glo-

bális felmelegedéshez. Sokan azt re-

mélték, hogy az erdôsítés segíthet a

szén-dioxid megkötésében. 

Friss vizsgálatok azt mutatják, hogy a
Föld légkörébe kerülô klímagázok (elsô-
sorban a szén-dioxid) megkötésében cso-
dafegyvernek hitt erdôségek nem váltják
be a meteorológusok reményeit.

Pedig utóbbiak olyannyira megalapo-
zottnak tûntek, hogy még a kiotói egyez-
mény jegyzôkönyvébe is bekerültek.
Eszerint az erdôsítés, parkosítás segít
megfékezni a Föld légkörének fölmele-
gedését. Az éhes vegetáció ugyanis — a
biomassza szénvegyületeit fölépítve —
megköti az ipari tevékenység által a leve-
gôbe juttatott káros gázokat, köztük a
szén-dioxidot.

Ennek fényében az elemi szén — er-
dôk formájában — klímapolitikai „ke-
ményvalutává” vált: a jelentôs erdôségek-
kel rendelkezô országok aduként játszhat-
ták ki a szén-dioxid-nyelô zöldterületeket
a nemzetközi tárgyalási pókerben.

Az erdôk természetes széntároló kapaci-
tása roppant véges. A szakértôk által re-
mélt „trágyázási effektus”, amelynek for-
rása a légköri szén-dioxid, csak bizonyos
vegetációs formák esetén és rövidtávon
érvényesül. Ez akkor is így van, ha a
szén-dioxid koncentrációja a levegôben
továbbra is évente csaknem egy száza-
lékkal emelkedik, és — mint szakértôk
tartanak tôle — a XXI. század végére el-
éri a 600 ppm értéket. (Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy egymillió levegô molekulára
600 térfogat egységnyi CO2 jut.)

Üvegházi kísérletek során bebizonyo-
sodott, hogy szén-dioxiddal permetezett
növények az átlagosnál jobban fejlôdnek,
lényegesen gyorsabban növekednek. En-
nek alapján arra lehetne számítani, hogy
ez a természetes vegetációra is igaz.
Csakhogy a természetben sokszor egyál-
talán nem a fotoszintézisben hasznosuló
oxigén szavatolja a hatékonyabb növeke-
dést. Német és holland kutatók már
2003-ban figyelmeztettek: célirányos
mezôgazdasági tevékenységgel nem old-
ható meg Európa klímaproblémája. A bi-
oszféra ugyanis az ez által okozott szén-
dioxid-kibocsátásnak mindössze 7-12
százalékát képes megkötni.

Ezt támasztja alá az a kísérlet, amelyet a
bázeli egyetem botanikusai végeztek egy
természetes állapotú svájci erdôben. A
kutatók négy éven át szén-dioxiddal per-
metezték a 25-35 méter magas bükk-, ju-
har- és tölgyfákat, amelyeknek egyike
sem érte el a kísérlet kezdetén teljes ki-
fejlettségét, azaz még növekedésben vol-
tak. 

Mint a kutatók a Science magazin ha-
sábjain beszámoltak róla, fák köré tekert
tömlôkbôl olyan mennyiségû CO2-t ára-
moltattak az erdô légterébe, hogy abban a
koncentráció elérte az 530 ppm érték (Ez
mintegy kétszerese az ipari forradalom
elôtt a Föld légkörébe kimutatott szint-
nek.) Az eredmény fafajtól függôen elté-
rô volt, ami a szén-dioxidnak a fák növe-
kedésére gyakorolt hatását illeti — ám
összességében négy év elteltével sem a
fák erôsödése (a törzsátmérô növekedé-
se), sem lombozatuk gyarapodása nem
volt átlag felettinek mondható.

A svájci kísérlet jól beleillik abba a
képbe, amelyet a tudósok az utóbbi évek-
ben alakítottak ki a megváltozott légköri
feltételek közötti szénkörforgásról. Eb-
ben a képben pedig a természet csöppet
sem alakítja azt a megbízható vagy kiszá-
mítható „klímatároló” szerepet, amit
egyes szakemberek és politikusok neki
szánnak.
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Újabb érv a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mellett

Az erdôsítés sem csodaszer

Az ismeretterjesztô tanácskozásra sokan jöttek el

a bodai mûvelôdési házba

A délelôtti sajtótájékoztatón a program irányítói adtak

tájékoztatást az idén végzett munkáról. A képen:

Benkovics István, a Mecsekérc Rt. vezérigazgató-

helyettese (balról) , Kovács Gyôzô, a vendéglátó Boda

polgármestere, és Dr. Hegyháti József, az RHK Kht.

ügyvezetô igazgatója.

Feladatismertetés — pillanatkép a gyerekvetélkedôrôl
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A Nyugat- Mecseki Társadalmi Infor-
mációs Társulás (NymTIT) szélesíti

nemzetközi kapcsolatait

„Mi hosszú távra tervezünk”

Interjú Kovács Gyôzôvel, Boda pol-

gármesterével, a NymTIT elnökével.

— Elnök úr! A NymTIT az ön vezeté-
sével nemrégiben Spanyolországban járt,
egy nemzetközi tanácskozáson, ahol,
ahogyan azt öntôl tudom, nem vallottak
szégyent, sôt...

— Igen, ez így igaz. Nagyon tanulsá-
gos volt a találkozó, fôleg úgy, hogy egy-
szerû tagként, újoncként ültünk ott Pus-
kás Brigittával, a Bodáért Egyesület civil
szekciójának vezetôjével. A szekcióülé-
sek alatti hozzászólásainkból kiderült,
hogy jóval elôrébb tartunk kommuniká-
ció terén társulásaink révén, mint más
sokkal fejlettebb ország. 
(Tájoló, II. évfolyam, 1. szám)

NymTIT véleményfelmérés, 2005

A Térségben élôk tájékozottak
a kutatási programról

Amint az a Nyugat-Mecsek térségében
közismert, 2004-ben újraindult az a nem-
zeti érdeket szolgáló földtani kutatási
program, amelynek elsô szakasza a ter-
vek szerint 2008-ban zárul. A Nyugat-
Mecsekben dolgozó szakembereknek ek-
korra kell végezniük azzal a feladattal,
hogy javaslatot tegyenek egy olyan föld
alatti kutatólaboratórium helyére, amely
késôbb otthont adhat a több évtizedig tar-
tó újabb kutatási-mérési programnak. 

A szakmai kutatási program megva-
lósítása, és évrôl évre való eredményes
elôrehaladása szempontjából nagyon
fontos, hogy a térségben élôk véleménye,
várakozásai, igényei ismertek — és pon-
tosan ismertek — legyenek a kutatási
programot irányító szervezet, a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú
Társaság (RHK Kht.) számára. Ezért idô-
rôl idôre az RHK Kht. közvélemény-ku-
tatáson méri fel a térségben élôk infor-
máltságát a kutatásokkal kapcsolatban. 

Az idei felmérésnek külön jelentôsé-
get adott az a tény, hogy a Nyugat-Me-
cseki Információs Társulás kibôvülése
(Bükkösd, Cserdi és Helesfa csatlakozá-

sa) után elôször került sor az egész tér-
ségre kiterjedô véleményfelmérésre. A
kutatás alapvetô céljai voltak: a lakossá-
gi vélemények megismerése, illetve a ka-
pott eredmények egybevetése a 2 évvel
korábban (2003. év elején) készült fel-
mérés tapasztalataival.

A minta jellemzôi
A felmérés során 800 fôt kérdeztek meg
a kérdezôbiztosok, március–április folya-
mán.

A 800 fôs minta lekérdezése, elsôsorban
a kapott eredmények megbízhatósága, és
hitelessége miatt volt alapvetô fontossá-
gú. Ha figyelembe vesszük, hogy egy
„átlagos”, az újságokban rendszeresen
bemutatott és elemzett országos politikai
közvélemény-kutatás során összesen
1000 fôt kérdeznek meg, és ezt az adatot
összevetjük a térségben  (összes lakos-
ságszám: 5855 fô) felkeresett 800 fôvel,
mindenki számára világossá válik, hogy
a megbízó számára  mennyire fontos volt
a felmérés bázisa, hogy minél több tér-
ségben élôt  sikerüljön  bevonni a közvé-
lemény-kutatásba.

2005 a feldolgozás,
az értékelés éve lesz

A Nyugat-Mecsekben a 2003 ôszén új-

raindult földtani kutatási program

megvalósításában a Mecsekérc Környe-

zetvédelmi Részvénytársaság  szerzôdé-

ses partnere a Radioaktív Hulladéko-

kat Kezelô Közhasznú Társaságnak. Az

idei év feladatairól Benkovics Istvántól,

a Mecsekérc Rt. vezérigazgató-helyette-

sétôl kért tájékoztatást a Tájoló.

Elsôként arra volt kíváncsi a Tájoló,
hogy mi az idei év legfontosabb feladata.

Válaszában Benkovics István elmondta,
ez az Ib-4-es kutatófúrás mélyítésének,
illetve a tervezett kútvizsgálati program-
nak a folytatása, a biztonságos szünetel-
tetéshez szükséges mûszaki feladatok el-
végzése. Ez utóbbi megoldás garantál-
hatja az átmenetileg magára maradó kút
stabilitását, épségét, a 2006. évi tovább-
fúrás és vizsgálatok folytathatóságát. To-
vábbi fontos feladat, hogy a földtani ku-
tatási program különbözô terveinek ki-
dolgozása, hatósági engedélyeztetése

folytatódjon, biztosítva a kutatási mun-
kák folyamatosságát. És végül, de nem
utolsósorban fontos az, hogy a kutatást
végzô szakembergárdát — a munkák vo-
lumenének csökkenése ellenére — egy-
ben tartsák.
(Tájoló, II. évfolyam, 1. szám)

Niels Bohr fizika- és kémiaverseny,
Hetvehely 2005. május 9.

Bükkösd nyerte a csapatok
versenyét

Még az idôjárás is a kegyeibe fogadta az
idén elôször megrendezett Niels Bohr fi-
zika- és kémiaverseny május 9-i hetvehe-
lyi megrendezését. A verseny feladatait a
csapatok a hetvehelyi általános iskola
tornatermében oldották meg, a jó idônek
köszönhetôen az eredményhirdetésre
szabadtéren kerülhetett sor. A jó hangula-
tú, és színvonalas verseny megszervezé-
se és lebonyolítása érdekében több szer-
vezet és vállalat fogott össze példaszerû-
en. A térség önkormányzati Társulása, a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs
Társulás, valamint a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelô Közhasznú Társaság a
szervezésben tett sokat a sikerért, míg a
Mecsekérc Környezetvédelmi Részvény-

2005Visszapillantó

Települések Lélekszám Lakások 2005-ös Minta/

száma minta lakások száma

Bakonya 359 fô 134 45 fô 33,6%
Boda 400 fô 156 99 fô 63,5%
Bükkösd 1279 fô 466 195 fô 41,8%
Cserdi 333 fô 113 47 fô 41,6%
Cserkút 373 fô 123 50 fô 40,7%
Helesfa 631 fô 124 44 fô 35,5%
Hetvehely 542 fô 166 70 fô 42,2%
Kôvágószôlôs 1305 fô 434 199 fô 45,9%
Kôvágótöttös 363 fô 113 51 fô 45,1%
Összesen 5585 fô 1829 800 fô 43,7%

Válogatásunk a Nyugat-Mecseki Tájoló 2005-ben megjelent számai alapján készült
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társaság, és a Paksi Atomerômû Rész-
vénytársaság  a különdíjak biztosítását
(10 000 forintos könyvutalvány, és a ván-
dorkupa ) vállalta. A sikeres elsô Niels
Bohr vetélkedôt a szervezôk egy hagyo-
mány elindításának is szánták. Mivel a
verseny minden szempontból beváltotta a
hozzá fûzött reményeket bizonyos, hogy
a Niels Bohr fizika- és kémiaverseny jö-
vôre is  fogadhatja az iskolák csapatait.
(Tájoló, II. évfolyam, 1. szám)

ITC látogatás Bodán

A NyMTIT letette a névjegyét

Újabb jelentôs lépés a Nyugat-Mecseki

Társadalmi Információs Társulás nem-

zetközi kapcsolatainak fejlesztésében:

a NymTIT június elején a világ csak-

nem kéttucatnyi országából érkezett

nukleáris hulladék elhelyezési szakem-

bere elôtt adott tájékoztatást munkájá-

ról, Bodán.  A sikeres konzultáció egy-

ben arra is  jó példával szolgált — hogy

bár ritkán, s akkor is külföldi szakem-

berek elôtt — de a NymTIT lehet pró-

féta a saját hazájában is...

Május végétôl öt napon át hazánk fogad-
ta az ITC (School of Underground Waste
Storage and Disposal, magyarul: A Fel-
szín alatti Hulladéktárolás és Elhelyezés
Iskolája) szakmai tanácskozására a világ
csaknem 20 országából (többek között
Indiából, az Egyesült Királyságból, Ar-
gentínából, Kínából, Svájcból, Japánból,
Koreából, Dél-Afrikából, és Brazíliából)
érkezett nemzetközi szakembereket, akik
saját országaikban a nukleáris hulladé-
kok elhelyezésének és tárolásának érde-
kében dolgoznak.  
(Tájoló, II. évfolyam, 2. szám)

COWAM tanácskozás   —  sikeres
NymTIT prezentációval

Gyorsinterjú Kovács Gyôzôvel,
a NymTIT elnökével

Idén nyáron Szlovénia fogadta a CO-

WAM programban résztvevô európai

országok civil szervezeteit, tájékozta-

tási társulásait. A tanácskozás munká-

járól, s benne a NymTIT szereplésérôl

a Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-

mációs Társulás elnökétôl kértünk rö-

vid beszámolót.

— Milyen célok érdekében jött létre a
COWAM program?

— A COWAM 2 program céljai, hogy a
civil szférát, a civil  szervezeteket bevon-
ja a hulladékkezelésben érintett lakosság
tájékoztatásába, ahhoz megfelelô irány-
vonalat, útmutatást, szakmai segítséget
adjon. A másik nagy cél: egy egységes
Európai kommunikációs technológia kia-
lakítása az elôzetes közgyûlések tapasz-
talatai alapján.
— Úgy tudom a konferencián a Társulás
is bemutatkozási lehetôséget kapott.
— Mint a cikk elején említettem, nem
hogy bemutatkozási lehetôséget kapott a
Társulás, hanem konkrét felkérést egy
prezentáció megtartására. A résztvevôk
nagy érdeklôdéssel nézték a slide-okat,
hisz más országokban még nincsenek,
vagy gyerekcipôben járnak az ilyen céllal
létrehozott társulások. A tanácskozás ötö-
dik napján ismét az elnöki asztalhoz kel-
lett ülnöm, a nagy érdeklôdésre való te-
kintettel és az azonnali kérdésekre kellett
válaszolnom, melyek többek között a kö-
vetkezôk voltak: A társulás mit tehet a ci-
vilek bevonásáért, milyen lehetôségei
vannak a jelenlegi szabályozások befo-
lyásolására stb.
(Tájoló, II. évfolyam, 2. szám)

A II. Tájoló Nap:

a térség tájékoztatásának
szolgálatában

Mindhárom  helyszín — Cserdi, Boda
és Bükkösd — kitûnô házigazda volt.
Sokan vettek részt a szakmai ismeret-
terjesztô tanácskozáson.
A gyerekvetélkedôt Helesfa csapata 
nyerte, és a NymTIT fociválogatott 
helytállt a PMSC öregfiúk ellen.

A tavalyi sikeres premier után a II. Tá-

joló Nap szervezôinek magasra kellett

tenni a mércét idén is. A nagy érdeklô-

dés mellett, és jó hangulatban megren-

dezett Tájoló-napi programok és ren-

dezvények külön külön és együtt is

visszaigazolták a rendezôk törekvését:

érdemes és szükséges ilyen nagyren-

dezvényeket közös munkával létrehoz-

ni.  A Nyugat-Mecsek  térségében élôk

igénylik a térségben folyó országos je-

lentôségû kutatási programmal kap-

csolatos átfogó tájékoztatást, és szíve-

sen vesznek részt a könnyedebb jellegû

— gyerekvetélkedô, focimeccs, szóra-

koztató — programokon is. 

Október 1-jén  Boda és Bükkösd fogadta
a II. Tájoló Nap eseményeit. A bodai pol-
gármesteri hivatal tanácstermében került

sor az országos és regionális média szá-
mára szervezett sajtótájékoztatóra, ahol a
program vezetôi, és a NymTIT elnöke
vonta meg az idei munkák eddigi mérle-
gét. A délelôtti program legfontosabb
eseménye a mûvelôdési házban megren-
dezett szakmai ismeretterjesztô tanácsko-
zás volt. Ezen az RHK Kht. vezetô geo-
lógusa, valamint a Mecsekérc Rt.-nek a
helyszíni munkák végzéséért felelôs ve-
zérigazgató helyettese adott elsô kézbôl
tájékoztatást a NymTIT térségbôl érke-
zett érdeklôdôknek a kutatási programról
és annak idei eredményeirôl. (A Nyugat-
Mecseki Tájoló összefoglalókban ismer-
teti meg olvasóival az elôadásokon el-
hangzottakat, mostani és következô szá-
maiban. A NymTIT videó hírlevele is
részletesen szól majd a tanácskozásról
idei harmadik kiadásában, ami várhatóan
november elsô felében jut el a térség fal-
vainak helyi televízióihoz.)
(Tájoló, II. évfolyam, 3. szám)

A II. Tájoló Nap szakmai elôadásai 

Nagy Zoltán: Az aleurolit
megismerési folyamata

A mostani szakasz fô célja: egy föld alat-
ti kutatólabóratórium helyének kijelölése

Elôadásának elején az RHK Kht. vezetô
geológusa arra emlékeztette a közönsé-
get, hogy köztudott, 2003 óta az RHK
Kht. megrendelésére földtani kutatások
folynak a Nyugat-Mecsekben. A kutatá-
sok célja egy olyan föld alatti laboratóri-
um helyének a kijelölése a bodai aleuro-
lit formációban (BAF), amelyben a ké-
sôbb végzett kísérletek, vizsgálatok ered-
ményeként eldönthetô lesz majd, hogy a
nagy aktivitású radioaktív hulladékok
biztonságosan elhelyezhetô-e a BAF-
ban.

A kutatási programok jogi hátterének
(a vonatkozó magyar törvények, rendele-
tek, és a nemzetközi gyakorlat) bemuta-
tását követôen Nagy Zoltán azt emelte ki,
hogy  egy jó kutatási program összeállí-
tásához szükséges annak ismerete is, mi-
szerint melyek azok a hatások és  kocká-
zatok, amelyek egy tárolót élettartama
során, illetve bezárását követôen érhetik,
illetve mi az az idôtartam, amire nézve
ezeket a hatásokat, kockázatokat vizsgál-
ni kell. 
(Tájoló, II. évfolyam, 3. szám)

A Visszapillantó folytatása a 6. oldalon
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Elôadásának elején a Kutatási Prog-

ram szakmai vezetôje azt emelte ki,

hogy tájékoztatójának elsôdleges célja

a 2005. évben folytatott kutatási tevé-

kenység áttekintése. Felidézte a ta-

nácskozás elsô elôadását, (lásd a Nyu-

gat-Mecseki Tájoló elôzô számában)

amely azt mutatta be, hogy milyen a

kutatási program általános filozófiája,

hogyan épül fel annak szerkezete, és ez

hogyan határozza meg az elvégzendô

feladatokat. 

„Aprópénzre váltva”, ezt a filozófiát kö-
vetve készült el a Bodai Aleurolit Formá-
ció kutatásának közép távú kutatási prog-
ramja, mint már az elôzô évben is tájé-
koztatást adtak róla a szakemberek. Már
2003-ban elkezdôdött az a munka, amely
telephely kijelölô, -minôsítô kutatási fá-
zisokat tartalmaz a 2003–2008. évek idô-
szakában. 

De mi is a BAF? Tette fel a kérdést
Benkovics István. „Amint a korábbi kuta-
tásokból tudható, egy olyan közel 260
millió éves kôzet formáció, amelynek az
üledékképzôdése során volt elég tere,
hogy nagy kiterjedéssel formálódjon. Ez
a kiterjedés igen jelentôs, közel 150
négyzetkilométer, ami mindenképpen
elônyös. Elég nagy ahhoz, hogy választa-
ni lehessen a különbözô kutatásra alkal-
mas területek közül. A vastagsága 800-
900 méter, ami a formáció oldalirányú ki-
terjedésével együtt minimálisan szüksé-
ges ahhoz, hogy alkalmas térrészeket le-
hessen kijelölni föld alatti kutatólabora-
tórium és a majdani potenciális lerakó
helyszínéül. Az ismeretek szerint a kôzet
vízzáró tulajdonsága szintén kiváló, tö-
mör, és tekintettel arra, hogy a 90-es
években már mûködött egy föld alatti la-
boratórium a mecseki uránércbányákban,
tudjuk azt, hogy ez egy állékony, nagy
szilárdságú kôzet, bányászati térkikép-
zésre kiválóan alkalmas” — mondta el a
Mecsekérc vezérigazgató-helyettese.

Elôadásának második részében Ben-
kovics István azt mutatta be a jelenlévôk-
nek, hogy milyen módszert is használnak
a szakemberek a most folyó kutatási te-
vékenységnél. Egy rendkívül szemléletes
hasonlattal élve úgy fogalmazott, hogy a

geológus szakemberek belgyógyászként
irányítják a kutatásokat. „Tekintettel arra,
hogy a felszínen vagyunk és nincs olyan
föld alatti objektum, amit közvetlenül is
használhatnánk a Föld mélyének megis-
merése céljából, hát egyfajta belgyógyá-
szati diagnosztizálást végzünk, hiszen
olyan eszközöket kell választani, ame-
lyek a fokozatosság elve alapján gazda-
ságosak, hatékonyak, és mégis megte-
remtik a földtani környezet értékelhetô-
ségét. Ehhez jó alapokkal rendelkeznek,
hiszen a területen már a 90-es években is
kiterjedt kutatási tevékenység folyt. En-
nek eredményeként nagyon sok doku-
mentum született, térképek, leírások,
adatok, amiket értékelni lehet, amelyek
hozzásegítik a kutatókat ahhoz, hogy fo-
kozatosan építsék az úgynevezett mo-
delljeiket, megértve, megismerve a föld
alatti környezetet, a múltbeli és jelenlegi
folyamatokat. 

Az elôadásból a közönség a fúrásos
kutatási tevékenységrôl, annak eredmé-
nyeirôl kaphatott információt. A területen
sekély- és mélyfúrások létesültek. A se-
kélyfúrásokat már 2004-ben nagyrészt el-
készítették és azok méréseit el is kezdték.
A mélyfúrások közül tavaly az úgyneve-
zett Ib-4. jelû fúrás kezdôdött el. „Ezt a
fúrás valószínûleg többen is láthatták, hi-
szen az év során olyan programot is szer-
veztünk, amelynek keretében a helyszínen
tudtuk bemutatni az ott folyó tevékenysé-
get” — emelte ki Benkovics István.

A fúrásokból származó, felszínre ho-
zott fúrómagokról szólva az elôadó azt
húzta alá, hogy a fúrómag nagyon értékes
információt ad a felszín alatti földtani
környezetrôl. A fúrómag eredeti térbeli
helyzete megállapítható, közvetlenül
vizsgálható, kézbe fogható, laboratóri-
umba vihetô, és azon különbözô mérések
is elvégezhetôk. Erre a célra a Mecsekérc
fúrómagraktárat alakított ki a tavalyi év
során Kôvágószôlôsön, ahol a maganyag
szakszerûem tárolható, illetve tudomá-
nyosan feldolgozható. Itt milliméterrôl
milliméterre vizsgálható az összes fúró-
mag, minták vehetôek például az ásvány-
tani összetétel megállapítása céljából. A
fúrással kialakított fúrólyuk maga is sok-
féle vizsgálatra ad lehetôséget, alkalmaz-

Hogy csinálják a gallok?

A NyMTIT szakmai kirándulása
Franciaországban

Szeptember közepén a NyMTIT

munkájában érintett polgármesterek

és jegyzôk a mindennapi életben gyô-

zôdhettek meg annak a kínai köz-

mondásnak az igazságáról, miszerint

„jobb egy dolgot látni, mint százszor

beszélni róla”. Az RHK Kht.-val kö-

zösen szervezett franciaországi szak-

mai kirándulás elsôdleges célja az

volt, hogy a Nyugat-Mecsek térségé-

ben zajló országos érdeket szolgáló

mélygeológiai kutatás közelében elhe-

lyezkedô települések önkormányzata-

inak képviselôi megismerkedhesse-

nek a Franciaországban már létezô

föld alatti kutatólaboratóriummal. 

• Randevú a jövôvel: Látogatás 

a bure-i kutatólaboratóriumban

A bure-i kutató laboratórium bemutató-
termében a „francia RHK Kht.” (igaz)
az ANDRA tájékoztatási munkatársa fo-
gadta a magyar látogatókat. A bemuta-
tóterem megtekintését követôen, elô-
adás keretében bemutatta a francia nagy
aktivitású hulladékkezelési programot. 
A kiválasztott területen két függôleges
aknát mélyítettek, melybôl 445 m és
490 m mélységben alakították ki a szin-
tes vágat rendszert, amely a föld alatti
kutatás helyszínéül szolgál.

• A lakossági tájékoztatás: Tapaszta-

latcsere a CLIS képviselôivel

A kutatás körzetében alakították ki a la-
kosság informálását szolgáló szerveze-
tet, a CLIS-t, mely a Meuse és Haute
Marne régiók, valamint az ezeken belü-
li települések képviselôibôl áll. Érdekes
tapasztalata volt a francia partnerekkel
való találkozónak, hogy annak ellenére,
hogy hazánkban még csak a kutatási
program elsô szakaszában tartunk, a la-
kossági tájékoztatásban egyáltalán nem
vagyunk lemaradva, a CLIS munkájá-
ban résztvevôk is elismeréssel hallgat-
ták a magyar társulás tevékenységérôl
adott tájékoztatót. 

A háromnapos szakmai kirándulás
végeztével a magyar csoport tagjai az-
zal a jólesô érzéssel indulhattak haza,
hogy mind a szakmai, mind pedig a la-
kossági tájékoztatási munkában a ma-
gyar gyakorlat „EU-konform”, a szak-
emberek és a NymTIT eddig végzett
munkája minden vonatkozásban kiállja
az európai összehasonlítás próbáját.
(Tájoló, II. évfolyam, 3. szám)

Benkovics István vezérigazgató helyettes (Mecsekérc Zrt. ) elô-

adása a II. Tájoló Napon

Sekély és mélyfúrások, kutatóárkok
„vallanak” a BAF-ról
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va a geofizika, a hidrogeológia eszközeit,
minden olyat, aminek a segítségével köz-
vetve vagy közvetlenül adatok gyûjthe-
tôk a föld alatti környezet minôsítésére. 

Természetesen egy mélyfúrás komoly
nehézségekkel nézhet szembe a földtani
környezet bizonyos fokú változatosságá-
ból adódóan, vagy céltudatos kutatási
szempontok miatt, amikor például töré-
ses szerkezeteket kell átfúrni. Így történt
ez az Ib-4-es fúrásban is, aminek eredmé-
nyeként egy kútvizsgáló mûszer megszo-
rult, idézte fel a fúrás egyik izgalmas ese-
ményét Benkovics István. A szakembe-
rek hozzáértését, a használt modern tech-
nika hatékonyságát azzal a példával mu-
tatta be az elôadó, hogy az 500 méteres
mélységbôl ezt a megszorult mûszert ki
tudták menteni, a fúrást úgy helyre tudták
állítani, hogy az folytatódhatott, és teljes
mértékben alkalmas maradt a további fel-
adatai ellátására. Az idei évre tervezett
munkákat az Ib-4-es fúráson sikeresen
elvégezték, és az ideiglenes levonulást

követôen a területet helyreállították, úgy
hogy az a késôbbiek során ismét birtokba
vehetô legyen a kutatások céljára. 

A kutatófúrások mellett a vizsgálandó
föld alatti környezet megismerésének
másik hatékony eszköze a kutatóárok. A
kutatóárkok az elmúlt évben szép szám-
mal, illetve jelentôs hosszban mélyültek.
Az idei évben kialakított kutatóárkok a
fiatalkori mozgások tanulmányozását
szolgálták, ami nyilvánvalóan értékes in-
formáció az egész tároló, az egész kör-
nyezet stabilitása szempontjából. A kuta-
tóárkok lehetôvé teszik a földtudo-
mánnyal foglalkozó szakemberek számá-
ra a feltárt szelvények közvetett és köz-
vetlen tanulmányozását, leírását, a geofi-
zika, geológia, hidrogeológia eszközei-
vel. Az így szerzett ismeretek is tovább
pontosítják a földtani környezetrôl eddig
kialakított képet. 

Elôadásában Benkovics István kitért
a Nyugat–Mecsekben kiépített kiterjedt
monitoring — adatgyûjtô és megfigyelé-

si — hálózat bemutatására is. A monito-
ring tevékenység keretében az élô és élet-
telen környezet (levegô, talaj, talaj- és ré-
tegvizek) megfigyelése, az adataik rögzí-
tése folyik. A vizsgált környezet szeizmi-
kus stabilitásának tanulmányozása érde-
kében egy több mérôhelybôl álló földren-
gésjelzô hálózat is létesült. Ez a földtani
környezet alkalmasságának megítélése
szempontjából igen lényeges és igen idô-
igényes feladat, ezért fontos volt azt mi-
nél hamarabb megtervezni, hogy minél
hamarabb telepíteni tudják, hogy minél
hamarabb elkezdôdhessen az adatgyûjté-
si munka. 

Elôadásának végén Benkovics István
annak a reményének adott hangot, hogy a
következô évben a Mecsekérc és a társ-
kutatók legalább annyi munkát el tudnak
végezni, vagy közel annyit, mint amit
idén elvégeztek, és a következô évi tájé-
koztató során arról lehet majd beszámol-
ni, hogy a program, ha lassabb ütemben
is, de szakszerûen folyik.

Játsszon velünk!
Lapunk idei számában is játékra invitáljuk kedves olvasóinkat! A keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldôi között három darab
— 3 literes —  üveg pezsgôt sorsolunk ki, melyeket szerkesztôségünk személyesen ad át a szerencséseknek még karácsony elôtt.
A megfejtéseket december 22-ig, a Ferling PR & Communications Kft. 7621 Pécs, Mária u. 8. címre várjuk.
A levélre — a megfejtésen kívül — írják fel nevüket, címüket és telefonszámukat! A gyôzteseket telefonon értesítjük.



Aki legalábbis hallott már a

sebesség és a felhajtóerô

összefüggéseirôl, kevésbé fél

repülôgépre ülni, mint aki

csak azt hajtogatja: isten

ôrizz, hogy beleüljek, hiszen

ugyan mi tartja majd meg

odafönn? Mert nézze csak,

hány repülôgép zuhan le, és

hal meg vele tüstént több tíz,

sôt több száz ember!

Valóban, idônként sajnos lees-
nek repülôgépek. Ahogyan vo-
nat is kisiklik, autó is karambo-
lozik. Tavaly a kicsiny Magyar-
ország mintegy 1300 embert
veszített közúti balesetekben!
Milyen kézenfekvô lenne a
megoldás: tiltsuk be az autó-
közlekedést, ha ennyire veszé-
lyes! Nagy nukleáris baleset vi-
szont csak egy volt, Csernobil.
Meghalt néhányszor tíz ember,
többen maradandó károsodást
szenvedtek. Vitáznak a szakem-
berek is, hogy mennyi lehet a
közvetett károsultak száma, de
még a legpesszimistább szakér-
tôi (hangsúly itt a szakértôn!)
becslés is legfeljebb egy-két
ezerre teszi. Ne tagadjuk: ez is
nagyon sok!

Nem megkerülhetô a nukle-
áris technika következtében
hátramaradó sugárzó hulladé-
kok kérdése. Ezeket bizony na-
gyon gondosan és megbízható-
an kell kezelni, szállítani,
hosszú idôre tárolni. Bölcsen és
elôretekintôen döntött idén a le-
endô létesítmény telephelyének
és környékének népe, amikor
rendkívül magas arányban, 91
százalékban igent mondott a
kis- és közepes aktivitású hulla-
dékok tárolójának megépítésé-
re. Elôretekintôen, mert megér-
tették, hogy az emberiség eddig
elért fejlôdésének fenntartásá-
ban, a civilizációnk alapját je-
lentô villamosenergia biztonsá-
gos ellátásában meghatározó té-
nyezô a nukleáris energia. Sôt,
emellett ma már nélkülözhetet-
len sugárzó anyagok alkalmazá-
sa a modern gyógyászatban, az
iparban, a környezetvédelem-
ben is. Ezeket az anyagokat és
az ezeket tartalmazó eszközöket
— küldetésüket betöltvén —
szintén elhelyezésre váró hulla-

dékként kell kezelni. Jobbak,
okosabbak, figyelmesebbek
lennének az igent mondó bátaa-
pátiak és szomszédaik, mint
azok, akik elutasították koráb-
ban a létesítményt? Felesleges
hízelgés lenne erre a kérdésre
igennel felelni. Sokkal inkább
az a válasz, hogy ôk azért dön-
töttek így, mert több ismerettel
rendelkeznek.

Ugyanis a hulladéktároló
tervezôi és kivitelezôi felismer-
ték, hogy csak jól befogadható
ismereteket adó, nagyon türel-
mes felvilágosítással, a lakossá-
got folyamatosan bevonó, el-
lenôrzésekre lehetôséget adó, a
nyugtalanító kérdéseket tisztes-
ségesen, hazugságok nélkül
megválaszoló munkával lehet
meggyôzni a közelben és a tá-
gabb környezetben lakókat ar-
ról, nem fenyegeti ôket veszély.
Mindenesetre összehasonlítha-
tatlanul kisebbek a kockázataik,
mintha autóval kimennek a köz-
utakra.

Az ismeretek, a korrekt tá-
jékoztatás fontosságát igazolja
egy nagyon friss, 2005 szep-
temberében publikált vizsgálat
is. A híres Eurobarometer cég
szociológusai az Európai Unió
mind a 25 tagállamára kiterjedô
felmérést készítettek a radioak-
tív hulladékokkal kapcsolatban.
Kérdéseikre kereken 25 ezren
válaszoltak. Aligha tudnánk itt
sorra venni a vaskos kiértékelés
valamennyi kérdését és válasza-
it, de néhányat érdemes köze-
lebbrôl szemügyre venni. Elôtte
azonban két fontos megjegyzést
kell tennem. Az egyik, hogy 25
ország szerepel benne — külön-
bözô gazdasági fejlettségi szint-
tel és egyes esetekben nagyon
eltérô felfogással, történelmi
gyökerekkel, politikai meggyô-
zôdéssel. Márpedig az egyszerû
(számtani) átlag erôsen elmossa
ezeket a különbözôségeket,
ezért érdemes olykor egyeden-
ként is kiemelni egyes országo-
kat. A másik megjegyzésem re-
álisan nem mindig kezelhetô
problémát érint — a politikai
hatásokét. Elég erre egyetlen
példa. A 25 évesnél idôsebbek
még emlékeznek rá, milyen fe-
szítô politikai indulatok övezték

hazánkban a vízlépcsô ügyét.
Csak a véletlenen múlt, hogy
nem az atomerômû lett az elsô
számú bûnbak. Lehetett volna,
ahogyan ez a vízenergiát ki-
emelten támogató, viszont a
nukleáris energiát végletesen
elutasító osztrákoknál történt. 

E két kitérô megjegyzés
után mélyedjünk bele a felmé-
rés néhány részletébe! Talán a
legfontosabb, alapvetô kérdés
az, milyen is a nukleáris energia
támogatottsága. Nos, a kép nem
igazán kedvezô, mert a megkér-
dezetteknek mindössze 37%-a
támogatja, míg 55%-a inkább
vagy teljes mértékben elveti.
Csakhogy! Ha országonként
vizsgáljuk, akkor például ha-
zánk — a svédekkel és a cse-
hekkel közel azonos mértékben
(64-65%), jelentôsen támogatja.
Utolsó helyen állnak e tekintet-
ben az osztrákok, akiknek 88%-
a mond nemet (ld. az elôzô
megjegyzésemet). Nagyon lé-
nyeges még az is, hogy hányan
nem tudtak dönteni sem igen-
nel, sem nemmel. Kiugró ebben
Portugália, ahol a válaszolók
több mint negyede „nem tudja”.
Hasonlóképpen Máltának a pol-
gárai is erôsen haboznak, a ma-
guk 21%-os „nem tudom”-já-
val.

Nagyon valószínû, hogy a
bizonytalanság és az elutasítás
okai között elsô helyen szerepel
az informáltság. A 25 országból
álló EU polgárainak csaknem
háromnegyede (74%) nem érzi
magát jól informáltnak a nukle-
áris hulladékok tekintetében.
Még az elsô helyen álló Svédor-
szágban is csak minden máso-
dik ember véli úgy, hogy jó is-
meretei vannak, hazánkban pe-
dig ez az arány minden harma-
dik polgárra csökken. Nem
meglepô, hogy az atomenergiát
elutasítók egyik éllovasának,
Portugáliának a lakosai a leg-
rosszabbul informáltak közé
tartoznak (80%-uk érzi úgy,
hogy nincsenek megfelelô is-
meretei). Málta is jól egybevág
ezzel az összefüggéssel, mert
csak 22%-uk tartja magát infor-
máltnak. Nagyon szomorú egy
másfajta bizonytalanság is: vi-
szonylag sokan nem tudják,

hogy többféle típusú radioaktív
hulladék létezhet. Magas azok-
nak az aránya is, akik szerint
minden nukleáris hulladék na-
gyon veszélyes (EU-átlag 79%,
sôt, Magyarországon 89%).
Ugyanakkor a tárolás módoza-
tairól, részleteirôl feltett kérdé-
sek esetében a magyarok az EU
átlagánál jobban szerepeltek.

Biztató viszont, hogy a jö-
vôre vonatkozóan az Európai
Unió polgárai felelôsen gondol-
kodnak. Elsöprô többséggel (át-
lagosan 92%, Magyarországon
96%) vélik úgy, hogy például a
nagy aktivitású radioaktív hul-
ladékok problémájára most kell
választ találni és nem szabad az
utánunk jövô nemzedékekre
hagyni. Elôremutató állásfogla-
lás az is, hogy az EU polgárai
közös munkatervet és stratégiát
igényelnek, az Unió felügyele-
tével. Átlagosan 91% (magyar:
95%) szeretné, hogy minden
tagország adjon meg egy fix
idôpontot, ameddig meghatá-
rozza a fôbb irányvonalakat a
hulladékok kezelésére.

Marad tehát a végsô kérdés:
mondjunk le az atomenergiáról,
mert veszélyek is rejlenek ben-
ne, mert a hulladékainak keze-
lése és tárolása különleges fi-
gyelmet követel? Mondjunk le
az autóközlekedésrôl, mert ma
is élhetne 1300 ember (köztük
számos kisgyermek), akik ta-
valy haltak meg az utakon? A
válasz nyilván NEM! Kiegé-
szítve azzal, hogy fejlesszük ál-
landóan a biztonságot a hulla-
dékkezelésben éppúgy, mint a
közlekedésben, és tartsuk be
mindig a szabályokat.

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa 
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