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Az idei TEIT Nap egy kicsit
más lesz…
Tíz év a mérlegen, az atomerőművel kötendő új szerződés megalapozása
– Interjú Gáncs Istvánnal, a TEIT alelnökével.
Mozgalmas időszak következik 2018 utolsó negyedévében a TEIT
számára. Az idei év végén zárul az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kötött
tízéves szerződés, és előkészítés alatt áll az új megállapodás. A mérleg
vonás és az előretekintés is része lesz a TEIT Nap programjának október
4-én, a Paksi Atomerőmű területén, amelyen természetesen helyet kap a
kultúra és a kikapcsolódás is.
folyt. 2. old.

Töretlen az érdeklődés a
Paks II. utazó kiállítás iránt
Továbbra is jelentős érdeklődés övezi a Paks II. Atomerőmű Zrt. interaktív
kamionját. Most véget ért nyári körútja során nyolc nagy hazai fesztivá
lon mintegy húszezren látták. Mittler István, a Paks II. Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója azt mondta, nyár végégig több mint 40 ezer
látogatót fogadott az utazó kiállítás.
folyt. 14. old.
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Az idei TEIT Nap egy kicsit
más lesz…
Folytatás az 1. oldalról

A Társulás kiemelt rendezvényéről és a közeljövő legfontosabb témáiról Gáncs István, a TEIT alelnöke
beszélt.
– Az idei TEIT Nap több szempontból más lesz, mint a korábbi években – kezdte az alelnök. – A Paksi Atomerőmű
Zrt. területén, a Tájékoztató és Látogatóközpontban, vala
mint az Atomenergetikai Múzeumban kapnak helyet a
programok, a szervezést az erőmű munkatársaival együtt
végezzük el közös finanszírozásban. Idén is meghívást kapott mind a tizenhárom TEIT-es önkormányzat, települé
senként közel húszfős delegációkra számítunk, melyekben önkormányzati képviselők, civil szervezetek tagjai, intézményi képviselők és gyermekek vesznek részt. A kulturális programok, vetélkedők, gyermekműsorok mellett az idei
TEIT Nap legfontosabb üzenete az elmúlt tíz év értékelése
és a következő időszak megalapozása, a lehetőségek bemutatása lesz.
– Milyen módon jelenik meg a programban ez a szakmai téma?
– Először is tudni kell, hogy 2018. december 31-én jár le
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel tíz éves időtartamra
megkötött együttműködési szerződés. Ez hosszú ciklus a
Társulás életében, és alapvetően befolyásolja azt is, hogy
a következő évtizedben milyen megállapodás születhet. Hogy
honnan hova jutottunk, és milyen új kihívások vannak,
arról még többször szó esik a jövőben, de már a TEIT
Nap során tervezünk egy szakmai tájékoztató előadást a
működésünk alapját képező – egyébként az Atomtörvény
által is meghatározott –, az atomerőművel lejáró, illetve
a tervezett szerződéssel kapcsolatban. További együttműkö
désben is gondolkodunk. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.vel kötendő szerződés egyébként jó eséllyel alapját képezheti a Paks II.-vel tervezett szerződésnek. A meghívottak
között szerepelnek a Paks II. csúcsvezetői, és természetesen
meghívtuk Süli János Paks II. beruházásért felelős tárca
nélküli minisztert, aki ezer szállal kötődik a térséghez, Paks I.
volt vezérigazgatójaként, Paks város volt polgármestereként,
egykori TEIT tagként is számítunk rá.
– A TEIT Nap elsősorban a nagyközönségnek szól. A
közeljövőben azonban jó néhány szakmai programra is sor
kerül, mit emelne ki ezek közül?
– Szeptember 27-én tartjuk meg a TEIT következő ülését,
ezen már tárgyalni fogjuk az említett, atomerőművel előké
szítés alatt álló szerződés tervezetét. A tapasztalatokat számba vesszük, az első időszak gyerekbetegségein igyekszünk
változtatni, és javaslatainkkal kiegészítve szeretnénk közös
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nevezőre jutni Paks I. vezetésével. Ebből következően az
idei évben reálisnak tartom, hogy a szerződés aláírásra kerüljön. Itt sokat nyom a latba az elmúlt huszonhat év munkája,
és az a tény, hogy a TEIT jogfolytonosságot élvez, az Atomtörvény tartalmazza a kereteket, a részleteket azonban aktuálisan kell kidolgozni.
– Egyre szorosabb kapcsolatot ápolnak az RHK Kft.-vel,
folyamatosan figyelemmel kísérik a radioaktív hulladékok
tárolásának, kezelésének ügyét. A nemrégiben megtartott, szokásos negyedéves tájékoztató után tanulmányi utat
terveznek.
– Igen, egy szakmai utat tervezünk Püspökszilágy és Kisnémedi határába, ahol az intézményi eredetű (nem atom
erőműből származó) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tárolják. A jövő évben bizonyos, már eltárolt hulladékokat kitermelnek és újracsomagolnak. Ez az úgynevezett
biztonságnövelő program még előkészítés, beruházás alatt
van, ezeket a folyamatokat tekintjük meg. Fontosnak tartom, hogy ne csak papírból, vagy hallomásból értesüljünk a
fejlesztésekről, hanem saját szemünkkel győződjünk meg róla. A programon valamennyi TEIT polgármester részt vesz
majd, és kérdéseket tehet fel a beruházással, illetve a radio
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aktívhulladék-tárolással kapcsolatban. Végül egy nemzetközi programról szeretnék beszámolni: november 12-15-ig
Bécsben képviselteti magát a TEIT az Európai Nukleáris
Létesítmények Körüli Önkormányzatok Szövetsége (GMF)
következő ülésén, egyben delegáljuk a Paks II. bővítésben
érintett orosz, hasonló önkormányzati társulás elnökét és
az orosz beruházó cég kommunikációs vezetőjét. A rendez-

vényt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) szer
vezi, amelyen nem csak az Európában, hanem világszerte
működő önkormányzati társulások képviselői részt vesznek,
akik a szakmai programon a radioaktív hulladékok elhelye
zéséhez, kezeléséhez kapcsolódó önkormányzati tapasztalatokat osztják meg egymással.
Takács Zsuzsa

Tudta-e
hogy ...
hatvan éve került sor az első pacemakerbeültetésre? Az orvosi eszközöket gyártó
Medtronic ma is készít pacemakereket: ezek
akkorák, mint egy tabletta, és tíz évig
működőképesek maradnak, de az 1970-es
évek elején a francia Alcatellel közösen
fejlesztettek ki egy plutóniummal – azaz
radioaktív izotóppal – hajtott pacemakert.
A Medtronic pacemakere 2,5 curie-nyi (Ci) plutónium238-at tartalmazott. Az izotóp sugárzása az eszköz
falával érintkezve hőt termelt, ami elektromossággá
alakult, ami alkalmas volt a szívizmok stimulációjára.
A technológiát később más gyártók is felhasználták:
az amerikai Cordis Corporation and Coratomic is
gyártott atommeghajtású pacemakereket. 10-15 évvel
ezelőtt még mindig 50-100 páciens volt, aki ezeket
használta. Hiába tűnik ijesztőnek a gondolat, hogy
valaki radioaktív izotópokat hordjon a legfontosabb
testrészébe varrva, az idő igazolta az elgondolást. Az
egyik páciens 1973-ban kapott Numec NU-5 típusú
nukleáris pacemakert, és 34 évvel később még
mindig ezt használta. A szakértők szerint az eszközök
még 88 év, azaz a plutónium felezési idejének lejárta
után is működőképesek maradnak. Ezzel szemben a
lítium akkumulátoros pacemakerek élettartama jobb
esetben is csak tizenöt év. Mivel ennyire tartósak, az
atommeghajtású pacemakerek általában túlélik a
használóikat is. Az elhunytakat azonban nem lehet
a pacemakerrel együtt temetni, mivel ez sugárzás
veszéllyel járna. A holttestekből kioperált, leselejte
zett eszközöket vissza kell juttatni a Los Alamos-i
nukleáris kutatóintézet hulladékkezelő részlegének,
az OSRP-nek, hogy gondoskodjanak a biztonságos
tárolásukról.
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Kalocsa-Paks Duna-híd:
2020-ban kezdődhet az építés
Még 2015-ben született döntés arról, hogy a paksi atomerőmű bővítéséhez, a Paks II. működéséhez kap
csolódóan megépül a Kalocsa-Paks Duna-híd. Ugyanebben az évben életre hívták a Kalocsa-Paks Dunahídért Egyesületet, mely az engedélyeztetés, tervezés és a kivitelezés időszakában tölti be koordináló,
ellenőrző szerepét. Elnöke Dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere, aki kezdettől részt vesz az aprólékos
és szerteágazó, felelősségteljes munkában.

A térség gazdasági életében kiemelt jelentőséggel bíró
beruházás aktuális helyzetéről lapunknak elmondta, hogy
az előkészítés folyamata felgyorsult, idén szeptember
első napjaiban megkapták a környezetvédelmi engedélyeztetés iratanyagát a Tolna Megyei Kormányhivatal
szakhatóságától. Az előzetes betekintés alapján alkalmas
lehet az elfogadásra, amit azonban jogszabályi előírás sze
rint közmeghallgatás előz meg. A Kalocsa-Paks Dunahíd beruházáshoz kapcsolódó közmeghallgatást október 6-án, Szekszárdon, a Kormányhivatal földszinti
előadótermében tartják meg, melyen részt vehet minden
érdeklődő, tájékozódhat, kérdezhet, véleményt nyilváníthat. A Kalocsa-Paks Duna-híd projektet a kormány
már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásnak minősítette, ez a hatósági engedélyek gyor
sabb elbírálását jelenti. Vagyis legfeljebb 42 napon belül
kell elfogadni, vagy elutasítani a kérelmet, és ez a szigorú
határidő minden szakhatóságra vonatkozik.
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Dr. Bálint József mindezek figyelembe vételével egyet
ért azzal a prognózissal, hogy 2020-ban elkezdődhetnek
a kivitelezési munkák és 2021 végén, illetve 2022-ben
tervezik az átadást.
A híd látványterveit Kalocsa város honlapján is közzétették, hivatalosan 1133 méter hosszú beton-acél szerkezetű
létesítményről van szó. Kétszer egy sáv kap helyet a hídon, a két szélén pedig kerékpárúton haladhatnak a
közlekedők. A Kalocsa-Paks Duna-híd beruházáshoz
kapcsolódva épül meg az 512 sz. főút, mely az M6-os
autópályával köti össze Kalocsát, és mintegy húsz kilométeres utat építenek, illetve egy másfél kilométernyi
szakaszon felújítanak. Ebből 12 kilométer az alföldi térségben valósul meg. Ezen kívül a program keretében szilárd burkolatot kap a Paksot Gerjennel összekötő földút,
a helyiek régi vágya teljesül ezzel.
Takács Zsuzsa
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Tudta-e
hogy ...
új módszert találtak a nukleáris hulladék
újrahasznosítására?
A Bristoli Egyetem kutatói új módszert
találtak a nukleáris hulladék
újrahasznosítására: gyémánt segítségével
hosszú életű akkumulátorokká alakítanák
őket. Igaz, az így elkészített akksik nem
tudnak túl sok áramot termelni, de legalább
teszünk valamit az erősen radioaktív szemét
sorsáért. Ugyan kis mennyiségű energiát képesek
csak előállítani, de gyakorlatilag örökké működnek
majd azok az akkumulátorok, amelyeket a Bristoli
Egyetem fizikusokból és kémikusokból álló
csapata készített nukleáris hulladékok
újrahasznosításából. A kutatók több ezer tonna
hulladékot tudnak átalakítani laborban készült
gyémántakkumulátorokká, ezek pedig
gyakorlatilag soha nem fognak lemerülni
– legalábbis az egyetem ezt állítja.
Az eljárás arra épül, hogy a nukleáris hulladékból
mesterséges gyémántokat készítenek – ez és egy
apró mennyiségű radioaktív energia, és kész is
egy kis áramerősségű akkumulátor, ami túlélheti
akár az egész emberiséget is. Míg a hagyományos
akkumulátorok működéséhez zsinórokra és teker
csekre van szükség, a gyémántakksit csupán ra
dioaktív sugárzás közelébe kell helyezni, és máris
elkezdi generálni az áramot. A mozgó alkatrészek
hiánya sokkal strapabíróbbá teszi a szerkezetet,
mint amilyen tartósak a hagyományos akkumulá
torok. A módszer azért előnyös, mert segít
megszabadulni az erősen radioaktív nukleáris
hulladékoktól úgy, hogy közben vissza is ad
valamit kis árammennyiség formájában. Az
elkészítéséhez nincs szükség olyan folyamatokra,
amelyek károsanyagot bocsájtanak ki a levegőbe,
és gyakorlatilag nincs szükség karbantartásra
sem. Ha egy akkumulátort megalkotnak, az már
magától működik, akár az idők végezetéig is.
(Forrás: MET Magyarország Zrt.)

TEIT HÍREK / 5

rhk kft.

Kulcsszavak:
biztonság és hatékonyság

– A radioaktív hulladékok tárolásáról, kezeléséről
tájékoztatták a TEIT-polgármestereket
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) nélkülözhetetlen feladatot lát el,
munkájuk garantálja az országban keletkező radioaktív hulladék felelős kezelését. Ebbe a tevékenységbe
kapcsolódik be a Társadalmi Ellenőrző, Infromációs és Településfejlesztési Társulás (TEIT), a társadalmi
szervezet a lakossággal való rendszeres kapcsolattartásban és tájékoztatásban segíti a Társaság munkáját.
Ennek jegyében vettek részt a Társulás polgármesterei az RHK Kft. központjában szeptember 10-én meg
tartott tájékoztatón, ahol az aktuális történésekről Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató, Barnabás István
üzemeltetési főmérnök és Honti Gabriella kommunikációs osztályvezető számolt be.

„A lakossággal való kapcsolattartásban kiemelt szerepe van
az RHK Kft.-vel együttműködő TEIT-nek”

Dr. Kereki Ferenc elsőként a Püspök- radioaktív hulladékok tárolójáról
szilágy és Kisnémedi határán lévő beszélt, kiemelte, hogy a telephelyen
létesítményről, az intézményi eredetű lezajlott rekonstrukciós munkák jó
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fotók: Kapfinger András

alapot teremtettek a biztonságnövelő
program előkészítéséhez. A tervek
szerint jövőre induló programhoz

rhk kft.

szükséges könnyűszerkezetes csarnok
már elkészült, amely az időjárási viszonyok elleni védelmet hivatott meg
oldani, a műszaki bejárás a napokban történt meg. A biztonságnövelő
programnak köszönhetően az úgy

nevezett „történelmi” hulladékok új
csomagolást kapnak, ráadásul jelentős
tárolóhely is felszabadul a telephelyen.
A fejlesztéseknek más hozománya is lehet, az újracsomagolás során lehetőség
nyílik külön gyűjteni a „nagyon kis

Bátaapátiban 537 vasbeton konténerrel megtelt az első kamra

A Pakson elhelyezkedő tároló a kéméynhatás elvén működik, így hűti a kiégett fűtőelemeket

aktivitású” hulladékot (az idei évtől
került bevezetésre a hazai jogrendben
a kategória), illetve az új csomagok
akár arra is alkalmasak lesznek, hogy
másik tárolóban helyezzék el őket, ha
a jövőben ilyen igény merülne fel.
A Bátaapátiban működő, atom
erőművi eredetű radioaktív hulladékot fogadó NRHT aktualitásaival
kapcsolatban elhangzott, hogy a 2-es
kamrában várhatóan a jövő évtől
új tárolási koncepciót alkalmaznak:
acélkonténerben (a korábbi vasbeton
helyett) szállítják a kis és közepes aktivitású hulladékkal teli hordókat a
felszín alatti tárolóba. A hulladékcsomagok elkészítése során, még a Paksi
Atomerőműben, a hordók közötti
teret folyékony radioaktív hulladékkal
kevert cementpéppel töltik ki. Ez biz
tonságos és a korábbinál sokkal gazdaságosabb elhelyezést tesz lehetővé.
Dr. Kereki Ferenc a nagy aktivitású
hulladékok elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy a Nyugat-Me
csekben jelenleg 87 km2-re kiterjedő
kutatást igyekeznek leszűkíteni 6-7
km2-re, ezen belül létesülhet a felszín
alatt egy kutatólabor, ahol helyszíni vizsgálatokat folytathatnak. Jelenleg is engedélyeztetési eljárás van fo
lyamatban a törvényi előírásoknak
megfelelően, hogy a fúrási tevékeny
séget tovább folytassák. Hosszabb
távú munka ez, ha a kutatás sikere
sen zárul és megfelelő eredmény szü
letik, akkor is minimum harminc
év múlva kezdődhet el a beruházás,
leghamarabb 2060-tól helyezhetők el
a kiégett fűtőelemek a mélységi geológiai tárolóban.
Barnabás István üzemeltetési főmér
nök a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójával kapcsolatos, folyamatban
lévő engedélyeztetési eljárásról tájé
koztatta a TEIT-tagokat: legutolsó
fázisában van a KKÁT 1-24 kamrás
kiépítésének üzemeltetési engedély
iránti kérelme, erre vonatkozóan, a
hatósági előírásoknak megfelelően,
október hónapban közmeghallgatást
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tartanak Pakson. Bár befogadóképességét tekintve még évekig elegendő a
rendelkezésre álló kapacitás, már egy
újfajta kamra építésére is megkapták
a létesítési engedélyt, aminek különlegessége, hogy egy belső technológiai újítás eredményeként sokkal több
kazetta helyezhető el benne. A kapacitásnövekedést eredményező projekt kivitelezési munkái 2019-ben
kezdődhetnek. (Csak érdekességként
említhetjük meg: induláskor egy
kamrában 450 kazettát tudtak elhelyezni, jelenleg 527 tárolható és a kapacitásnövelés után 703 kazetta kap
helyet majd!)
Minden területen fontos a lakosság
tájékoztatása, hangsúlyozta Honti
Gabriella, aki több RHK Kft.-t érintő
rendezvényről is beszélt az elkövetkező
időszakban. Általánosságban azt is
kiemelte, hogy fontos az érintett lakosság bevonása, melyben kiemelt
jelentősége van az RHK Kft.-vel
együttműködő TEIT-nek, illetve
magának a Lakossági Ellenőrző Bizottságnak, akik a közeljövőben újabb
ellenőrzést tesznek a KKÁT-ban.
A tájékoztatóhoz kapcsolódva Dr.
Bálint József társulási elnök meghívta
az RHK Kft. képviselőit az október 4-i
TEIT-napra, továbbá megállapodtak abban, hogy október 26-án az
RHFT-be látogat valamennyi polgármester egy szakmai vizitre.
Takács Zsuzsa

Dr.Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója (jobbról),
mellette Barnabás István üzemeltetési főmérnök

A résztvevő polgármesterek az aktuális információkról kaptak tájékoztatás

Tudta-e
hogy ...
Paks mint egykori halászfalu, messze földön
híres halászlevéről, amit az erre utazók a paksi
vagy a dunakömlődi halászcsárdában kóstol
hatnak meg, vagy a minden évben augusztus
20-án megrendezett halászléfőző versenyen.
A hal kevésbé a folyóból, mint inkább a város
környéki tavakból származik.
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rhk kft.

Önök kérdezték
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) működésével érintett települések térségében végzett
közvélemény-kutatás eredményeit már ismertettük előző lapszámunkban. A felmérésben adott válaszok
sok pozitívummal szolgáltak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nek, és rámutattak a hiányosságokra is.
Az alábbi ismertető néhány tévhitet oszlat el, illetve a lakosok részéről felmerült kérdésekre is választ ad.

A felmérés során kiderült, hogy ugyan kevesen, de vannak,
akik úgy gondolják, hogy a KKÁT-ba radioaktív izotóppal szennyezett, elhasznált ruhák és felszerelések is kerülnek. A Paksi Atomerőműben valóban keletkezik ilyen típusú, kis és közepes aktivitású hulladék, azonban azokat a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban helyezik
el véglegesen a 250 méteres mélységben kialakított kamrákban. Ezzel szemben a KKÁT egy felszíni létesítmény,
amely a 3,2 méter hosszúságú, hatszög keresztmetszetű,
220 kg névleges tömegű fűtőelemeket átmenetileg fogad
ja. A kazetták acél tárolócsövekbe kerülnek, amelyeket
kamrák ölelnek körül körülbelül másfél méter vastag vasbeton fallal. Fontos kiemelni, hogy az itt tárolás nem végleges, a tároló tervezett élettartama 50 év.
Bár nagyon kis számban voltak azok a megkérdezettek,
akik tartanak a KKÁT működésétől, mégsem elhanyagolhatóak az ő félelmeik sem. Általában a radioaktív sugár
zástól, annak káros hatásaitól tartanak leginkább. Az
RHK Kft. létesítményeire nagyon szigorú megszorítások
vannak érvényben, a KKÁT esetében a légnemű kibocsátásban a radioaktív anyagok mennyisége a hatósági korlátnak megközelítőleg tízezred része, míg a folyékony hulladék kibocsátott aktivitása csupán a rendkívül szigorú
korlát egymilliomod része volt. Egy kissé kézzelfoghatóbb
hasonlattal élve, a KKÁT közelében tartózkodni kisebb
sugárterheléssel jár, mint Budapest utcáin sétálni.
Kissé összetettebb választ kell adni azokra a kérdésekre,
amelyek a KKÁT bővítésére és a kapacitásnövelésre
vonatkoztak. A tároló egy moduláris létesítmény, amely
az atomerőmű igényeihez igazodva, folyamatosan
bővíthető, úgy, hogy közben az üzemeltetés is zavartalanul folyik. Az eredeti tervek szerint 33 kamrában

14 850 tárolócső sorakozott volna, mindegyikben 1-1
kiégett fűtőelem (450 tárolócső/kamra). Azonban, ezeket
a terveket átírta a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása (jelentősen növeli a kiégett fűtőelemek számát), illetve egyéb az erőműben már elvégzett, vagy esetleges
jövőbeni fejlesztések (kismértékben csökkentik a kiégett
fűtőelemek számát). Az aktuális számítások szerint
17 716 férőhelyre lesz szükség az atomerőmű 50 éves
üzemideje alatt. A kapacitásnövelés tervezése során szem
pont volt az, hogy a megemelkedett darabszám elférjen
az eredetileg tervezett 33 kamrában. Ez úgy valósul meg,
hogy az első 16 kamrában 450 darab tárolócső/kamra található, a 17-24. számú kamrák már 527 darab fűtőelemet
képesek befogadni kamránként, míg a jövőben megépülő
9 darab kamra már 703 kazetta tárolását teszi lehetővé
minden egyes kamrában. Mivel a kamrák térfogata változatlan, ezért a tárolócsövek közelebb kerülnek egymáshoz,
így különösen oda kell figyelni a kazetták hőtermelésére
a tárolás folyamán. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a 26 éve pihentetett kazetták, melyeknek már kisebb a
hőtermelésük, az első kamrákból majd fokozatosan át
kerülnek az újabb kamrákba, ahol nem okoz problémát,
hogy közelebb helyezkednek el egymáshoz. Az újonnan a
KKÁT-ba szállított fűtőelemek pedig majd ismét az első
kamrákba kerülnek. A program megvalósítása során a
már megszokott biztonsági feltételek adottak maradnak,
miközben több milliárd forintos megtakarítást eredményez a fejlesztés.
Ha többet szeretne megtudni a radioaktív hulladék keze
lésének magyarországi gyakorlatáról, akkor látogatásra
jelentkezhet az alábbi e-mail címen: latogatas@rhk.hu.
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Nyílt és Családi Nap az
atomerőműben
Szokásos nyílt hétvégéjét tartotta a Paksi Atomerőmű: szeptember 8-án a nyílt napra Dunaföldvár és Uszód
lakosai kaptak meghívást, hogy megismerjék az ország egyetlen atomerőművének működését. A vasárnap
már a munkavállalóké volt, több ezren érkeztek a tradicionális családi napra, ahol kézműves-programokkal,
ugrálóvárakkal, horgászattal várták a gyermekeket, a felnőttek pedig vonattal járhatták körbe az erőmű
területét.
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fotók: Juhász Luca
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Mesterkurzuson vettek részt
A tavalyi évben a Roszatom atomenergetikai konszern és a Paksi Atomerőmű közös projektet indított,
amelynek keretében oroszországi atomerőművek melletti települések 12-17 éves fiataljai fotós mesterkur
zuson vehettek részt.
Az idén Magyarországon folytatódott a projekt, egy tavalyi fotóversenyen első és második helyezett fiatalok
töltöttek el tíz napot nálunk, és fotózták Paks és környékének természeti értékeit. A cél a fiatalok fényké
pészeti ismereteinek elmélyítése volt, valamint mesterkurzusok tartása.
A szervezők változatos programmal készültek, a szakmai előadások mellett sárkányhajózás, madárgyűrű
zés, túrák és persze strand is várta a fiatalokat.

fotó: Bodajki Ákos

Tudta-e
hogy ...
Paks 1995-ben Nemzeti Sportváros címet
kapott, mivel több élvonalbeli sportolót
neveltek a Paksi Atomerőmű SE, valamint
a Paksi SE cselgáncs, kajak-kenu, sakk és
ökölvívó szakosztályaiban, továbbá a paksi
kosárlabdacsapat 3-szoros magyar bajnok, a
város focicsapata az NBI-ben játszik, világ- és
olimpiai bajnokaik vannak.
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Nuckids Magyarországon
Augusztus 4-én mutatták be a NuclearKids gyermekművészeti projekt résztvevői a Lomonoszov tekercs
című musicalt Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. A NuclearKids projektben tehetséges
fiatalok vesznek részt, akiknek szülei az energetikában dolgoznak. A projekt idén tízéves, a Roszatom kom
munikációs igazgatóságának döntése értelmében nemcsak a bemutató erejéig érkeztek a fiatalok a világ
minden tájáról, hanem a próbák is hazánkban, Tolnán zajlottak. A magyarországi premiert követően az
orosz cseljabinszki területen Ozjorszkban és Sznyezsinszkben is előadják a musicalt, majd moszkvai fellé
pések következnek.

fotók: László-Boglári Orsolya
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Töretlen az érdeklődés a
Paks II. utazó kiállítás iránt
Folytatás az 1. oldalról

Lezárult a Paks II. Atomerőmű Zrt. tájékoztató kamionjának nyári körútja, amely során Sopronba, a VOLT Fesztiválra gördült be először, majd Zamárdiba, a Balaton
Soundra. A velencei EFOTT, a debreceni Campus Fesztivál, majd a mezőtúri East Fest következett a sorban. A
százezreket vonzó Sziget Fesztiválon és a szintén népszerű
Debreceni Virágkarneválon is elmaradhatatlan program
elem a kamion, amely a Szegedi Ifjúsági Napokkal zárta a
nyarat augusztus 25-én.
Paks II. kiállításának nyolc fesztiválon mintegy húszezer látogatója volt – összegezte a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. Azt mondta, az interaktív kamion
a legtöbb érdeklődőt idén is – akárcsak tavaly – a VOLT
Fesztiválon fogadta, 3.445 főt. A nyári napi csúcsot is a
VOLT-on regisztráltuk 728 látogatóval, de ennél is maga
sabb volt a látogatói szám, több mint 1000 fő, Pakson, a
Város napján, a fesztiválidőszakot megelőzően.
2018 első negyedévében Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron
megye nagyobb településeire gördült be a jármű. Ezalatt
több mint 23 ezer látogatója volt, ez a fesztiválokkal együtt
több mint 42 ezer fő. Az őszi-téli körút során a kiállítás
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Budapest kerületeit keresi fel. Az idei útvonalterv Budapesten kívüli állomása szeptember 1-jén a Dunaföldvári
Nyárbúcsúztató Gyermeknap, szeptember 21-én a Kaposvári Klímanap, illetve október 19-22. között a Csabai Kolbászfesztivál.
A kimagasló látogatószám mellett fontos visszajelzés az
a kérdőív, amelyen a kiállítás vendégei összegezhették
véleményüket, emelte ki Mittler István. Tájékoztatása sze
rint a 2018. január-június időszakban 5100-an töltötték
ki a kérdőívet. A válaszadók 90 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy új információt kapott a kiállítás megtekintése során
és ajánlaná azt másoknak megtekintésre.
A 2017 júniusára külsejében és tartalmában is megújult kamionban a látogatók interaktív táblákon ismerhetik meg
az atomenergiát, a Paksi Atomerőmű jelenleg üzemelő
négy blokkját, valamint a két új atomerőművi blokk létesítését. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Paks II. projekt eddigi eredményeibe, tájékozódhatnak a beruházás
jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól. A vendégek fotókat láthatnak a projekt eddigi mérföldköveiről, eseményeiről, kisfilmek révén megis-

paks II.

merhetik többek között a 3+ generációs VVER-1200-as
blokktípust, valamint virtuális sétát tehetnek egy, a Paksra
tervezetthez hasonló atomerőműben.
Új elem a kiállításon az a kiterjesztettvalóság-alkalmazás,
amely révén a kihelyezett táblagépek vagy saját okostele-

fon használatával a vendégek virtuálisan körberepülhetnek két VVER-1200-as blokkot. A kiállítás megtekintését követően a látogatók felmérhetik a témában szerzett
tudásukat is.

Tudta-e
hogy ...
Kalocsán az országban az egyik legmagasabb
az egy főre jutó, külön sávon haladó kerék
párutak hossza? Amellett, hogy az egész várost
behálózza a kerékpárút-hálózat, a környező
településekre (Meszes, Bátya, Negyvenszállás,
Foktő) is elkülönített kerékpárúton juthatnak
el a biciklivel közlekedők. A meszesi Dunapartnál halad el az EuroVelo 6 nemzetközi
kerékpárút, melyen észak felé indulva a fran
ciaországi Nantesba, dél felé indulva pedig a
romániai Konstancába jutunk, azaz a Feketetengertől az Atlanti-óceánig tekerhetünk 8
országon keresztül.
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