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Egy kicsit más volt
–TEIT-nap
a Paksi Atomerőműben
Első alkalommal volt helyszíne a Paksi Atomerőmű a TEIT-napnak. Az
Atomenergetikai Múzeum előtt felhúzott sátorban gyülekező vendégsereget dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató köszöntötte. Gáncs
István, a TEIT alelnöke megköszönte az atomerőműnek, hogy helyet
biztosított a rendezvénynek, majd kiemelte, hogy a társulás és az
atomerőmű huszonhat éve dolgozik együtt, és bízik a további hasznos
együttműködésben. A nap további része két szálon folytatódott, míg a
felnőttek a Karbantartó Gyakorló Központban hallgattak előadásokat,
addig a gyerekeket a múzeumban várták színes programokkal.
folyt. 2. old.
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Egy kicsit más volt –TEIT-nap
a Paksi Atomerőműben
Folytatás az 1. oldalról

A gyerekek is jól érezték magukat, sok érdekeset hallottak, láttak a TEIT-napon
fotó: Koprivanacz Kristóf

„Reaktorok, turbinák, kultúra és barátság”
– Több, mint kétszáz résztvevő 13 településről
A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési
Társulás (TEIT) október 4-én, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel
közös szervezésben tartotta meg hagyományos, évente meg
rendezésre kerülő programját. Mind a 13 TEIT-település
képviseltette magát, önkormányzati képviselők, intézmények és civil szervezetek delegáltjai, és természetesen iskolások népes csoportja is részt vett a nagyszabású eseményen.
A házigazdák részéről dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója köszöntötte
elsőként a megjelenteket, és kívánt mindenkinek hasznos
időtöltést, érdekes programokat, hozzátéve, hogy ez a nap
nem elsősorban a reaktorokról, turbinákról és csavarokról
szól, hanem a kultúráról, barátságról és ételekről is.
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Dr. Kovács Antal,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója
fotó: Koprivanacz Kristóf
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„Számíthatunk egymásra”
Ezután Gáncs István, a TEIT alelnöke vette át a szót, emlé
keztetett arra, hogy huszonhat éve elődeik azért hozták létre
a TEIT-et, hogy az atomerőmű térségében élő hatvanötezer
ember megfelelő információhoz jusson. Ez mindkét fél
érdeke, és szándékaik szerint a jövőben sem lesz másként.
A társulás fontos dátumhoz érkezett, hiszen az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-vel tízéves időtartamra kötött szerződés az
év végén lejár, és a meghosszabbítás előkészítése már folya
matban van. Az eltelt időszakban szoros együttműködés
alakult ki, ahogy az alelnök fogalmazott, „az atomerőmű
számíthat ránk, és mi is számíthatunk az atomerőműre”.

Gáncs István alelnök köszöntője
fotó: Koprivanacz Kristóf

Légvonalban közel, ma még távol
Ezt a gondolatot erősítették meg a Foktőről érkezett
résztvevők, akiknek tizenöt fős csoportjában gyermekek és
a nyugdíjas klub tagjai is helyet kaptak. A Duna túlpartján
található 1600 fős falu életében meghatározó fejlesztések,
beruházások az atomerőmű támogatásának köszönhetőek,
és éves szinten 10 millió forint feletti összeget tesznek ki –
mondta Bakai Károly polgármester. A légvonalban nagyon
közel, de közúton mintegy hetven kilométerre fekvő faluban
nagyon várják a Paks-Kalocsa-Duna-híd megépítését, ezzel
– mint fogalmaztak – „A 70-es számból egy nullát lehúzhatunk. Hét kilométerre rövidül a híd elkészülte után a paksi
út, esélyt teremtve számunkra, hogy a Paks II. által nyújtott
lehetőségekbe bekapcsolódjunk.”

A foktői csoport egy része, balról Bakai Károly polgármester
fotó: Koprivanacz Kristóf
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A kiépített jelzőrendszer működik, a településünkön bíznak
a biztonsági rendszerben. – mondta Zorván János nyugdíjas
agrármérnök, aki feleségével együtt az uszódi delegációval
érkezett. Az agrárszakember örült a meghívásnak, mert így
testközelből láthatja a gigantikus erőmű működését, és azon

kevesek között volt, akik a Karbantartó Gyakorló Központban (KGYK) még a gőzfejlesztő tartályának belsejébe is bemerészkedtek. Érdekes élményben nem volt hiány a nap
során.

A felnőttek testközelből is megtapasztalhatták az atomerőmű méreteit,
a színvonalas előadások után látogatást tettek a Karbantartó Gyakorló Központban
fotó: Koprivanacz Kristóf

fotó: Koprivanacz Kristóf
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A gyerekek is jól érezték magukat, sok érdekeset hallottak, láttak a TEIT-napon
fotó: Juhász Luca

Gyermekprogramok
Amíg a felnőttek a KGYK-ban előadásokat hallgattak, addig a gyerekeket az Atomenergetikai Múzeum várta színes
programokkal. Először fizikakísérleteket tekinthettek meg,
majd három helyszínen forgószínpad-szerűen váltották
egymást a kisiskolások. A múzeum munkatársaival kéz
műveskedhettek: hűtőmágnest készítettek, a fogadótérben ki
próbálhatták az AR- és VR-szemüvegeket (a célra létrehozott
szemüveget használva a valós környezetbe virtuális elemeket
vetítenek), a harmadik helyszínen pedig az RHK Kft.
munkatársainak foglalkozása várta őket. A múzeum előtt
megismerkedhettek a Komondor sugárárnyékolt járművel,
a muzeális Urallal, és egy tűzoltóautóval. Ezt követően újra
csatlakoztak a felnőttekhez a közös ebédre.
Kiszámíthatóság és biztonság
A Karbantartó és Gyakorló Központ adott helyet a délelőtti
előadásoknak, melyek sorát dr. Kovács Antal nyitotta meg.
Az erőmű kommunikációs igazgatója az Atomenergia és társadalom című előadásában általános tájékoztatást adott, vala
mint a kommunikációs kihívásokról beszélt. Elmondta, hogy
négy 500 MW-os blokk, VVER 440-es második generációs
nyomottvizes (PWR) reaktor működik Pakson, ezek folyama
tos fejlesztést és jó termelési biztonságot alapoznak meg. Bár
harminc évre tervezték, a konstrukcióban rejlő tartalékok
lehetővé tették az 1.és 2. blokkok üzemidejének kiterjesztését
további húsz évre. A hallgatóság megismerkedett a reaktor

fotó: Juhász Luca
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és az aktív zóna felépítésével, szerepével, továbbá a primer
és az attól teljesen elkülönült szekunder kör működési elvé
vel. Elhangzott, hogy két évre elegendő friss üzemanyag áll
rendelkezésre, így bármilyen probléma adódna az üzemanyag-beszerzésben, hazánk nem válik kiszolgáltatottá. A
kiszámíthatóság és a tárolás kiemelt szerepet tölt be. A kommunikációs igazgató külön is kitért a megújuló energiákra,
melyekkel szemben az atomenergia kiszámíthatóságát és a
tárolás lehetőségét hangsúlyozta. Egy 2017-es hármas rekordot is említett, akkor termelési, teljesítmény-kihasználási és
kollektív személyi dózis biztonsági mutatók alapján is csú
csot ért el az atomerőmű. Beszédes adat a közel 92%-os kihasználtsági tényező, ami szintén kiváló eredmény. A biztonsági tényezők részletezése után a kommunikációs igazgató elmondta: az atomerőmű energiatermelése biztonságos,
olcsó, környezetbarát, és mint fontos szempontként kiemelte: az ellátásbiztonság alappillére.
„Kulcsrakész atomerőművet kapunk”
Cziczer János, a Paks II. Atomerőmű Zrt. üzemeltetési igaz
gatója előadását nemzetközi kitekintéssel kezdte. Német
ország példáját említette, ahol politikai döntés született a
működő atomerőművek leállításáról, de ennek óriási ára
van, mert jelentősen dotált megújuló energiákkal próbálják
helyettesíteni az atomenergiát. Németországban évente két
paksi projektnek megfelelő összeggel támogatják a megújuló

energiaforrások felhasználását, az áram ára mégis háromszorosa annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az üzemeltetési igazgató elmondta: Magyarország más utat választott, hazánk elkötelezett a nukleáris energiatermelés mellett.
A parlamentben egykor hatpárti döntés volt arról, hogy új
blokkok épüljenek, ennek előnye, hogy a legolcsóbb és a
leginkább klímabarát megoldás – mondta az előadó. Cziczer
János kitért arra is, hogy az új blokkok esetében nem kell
üzemidő-hosszabbításban gondolkodni, mert hatvan év az
üzemidejük. A történeti, szervezeti visszatekintés, a projekt
ciklusainak ismertetése mellett beszélt a négy független biztonsági rendszerről, amelyből bármelyik egy rendszer képes
arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és lehűtött állapotban tartsa. A diverzitás is jellemzi ezt a rendszert, ami
annyit jelent, hogy a különböző biztonsági rendszerek más
elven működnek.
Az Európai Bizottság több aspektusból vizsgálta, és
zöld lámpát kapott az új blokkok építése. Az államközi
szerződések alapján az orosz fél kulcsrakész atomerőművet
szállít fix műszaki tartalommal, fix minőséggel és fix áron,
ami 12,5 milliárd eurót tesz ki. Cziczer János hozzátette: a
Paks II. projekt a 21. század legnagyobb hazai beruházása,
komoly fellendülést jelenthet a magyar gazdaság számára,
ezzel együtt jelentősen befolyásolja a térségben élők életét.

Balról Cziczer János, a Paks II. Atomerőmű Zrt. üzemeltetési igazgatója és Szabó Péter, Paks polgármestere
fotó: Koprivanacz Kristóf

6 / TEIT HÍREK

teit

„Száz évre tervezünk”
A radioaktív hulladékok kezeléséről és tárolásáról dr. Kereki
Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Non
profit Kft. (RHK) ügyvezető igazgatója beszélt a
megjelenteknek.

jelenleg egy biztonságnövelő program zajlik. Bátaapátiban,
a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban (NRHT) az
atomeredőművi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok felszín alatti végleges tárolása történik. Ennek
részletes bemutatásakor elhangzott, hogy a K1 kamra 2017ben megtelt, és a K2 kamrában új tárolási koncepciót dolgoztak ki, az évvégén inaktív próbát tartanak, és 2019-től a
legnagyobb biztonság figyelembe vételével tervezik ennek a
tárolási módnak a bevezetését. Az igazgató beszélt a NyugatMecsekben zajló kutatási programról, melynek során a nagy
aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezését kell előkészíteni. A vizsgált területen található a 240 millió éves Bodai Agyagkő Formáció és az
időtávlatokat jól mutatja, hogy 2028-ig kell a helyszínkijelölést elvégezni.
A kiégett kazetták tárolásáról Fritz László, az RHK Kft.
munkatársa tartott előadást. Elmondta, hogy törvényi felhatalmazás alapján az RHK Kft. a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának engedélyese és üzemeltetője. A villamos
energiatermelés során keletkező kiégett nukleáris üzem
a
nyagot a reaktorból átemelik a pihentető medencébe
(4-5 év), és mivel korlátolt kapacitással rendelkeznek, ezért
a kazetták átmeneti tárolását meg kellett oldani. A KKÁT
moduláris, kamrás szerkezetű, az atomerőmű igénye szerint
bővíthető – tette hozzá az előadó.

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója
fotó: Koprivanacz Kristóf

A szakember elmondta, hogy az időtávlatok itt sokkal na
gyobbak: „Száz évvel tovább tervezünk, mint az atomerőmű
tervezői. Paks II. tekintetében a tervezés 2126-ig tart, míg
Paks I.-hez kapcsolódóan 2081-ig vannak teendőink”. Elhangzott, hogy utóbbi esetében rendelkeznek leszerelési
tervvel, amit ötévente felülvizsgálnak. Ezt követően az
ország különböző pontjain található, a radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző létesítményeket mutatta
be az előadó.
A TEIT szoros kapcsolatban áll az RHK Kft.-vel is, ezért
az itt élő lakosság jórészt ismeri a bemutatott speciális
tároló-létesítményeket. Püspökszilágy és Kisnémedi határában működik a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és
Tároló (RHFT), ahol a kis- és közepes radioaktivitású intézményi eredetű, tehát nem atomerőműből származó
hulladékokat tárolják. Ez felszín közeli végleges tároló, itt

Fritz László, az RHK Kft. munkatársa
fotó: Koprivanacz Kristóf
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Közérthető és világos tájékoztatás
A szakmai előadások után a Karbantartó Gyakorló Központ
ban tettek látogatást a vendégek, ahol nem makettek, hanem olyan eredeti berendezések láthatók, melyek soha nem
voltak üzembe helyezve. Az érdeklődők a gőzfejlesztő, valamint a reaktorcsarnok megtekintése során benyomást kaptak arról, hogy milyen összetett, szakszerű és magas szintű
munka zajlik az atomerőműben.
A hosszú és tartalmas szakmai program után jól jött egy kis

lazítás, ebéd következett és a résztvevőknek a tengelici gitár szakkört zenél, valamint színpadra lépett a Kalocsai
Hagyományőrző Egyesület. Zsebics Ilona bátyai polgár
mester szavait érdemes felidézni: fontos hogy minél többen
eljöjjenek ezekre a rendezvényekre, hiszen a térségben élők
itt kérdéseikre választ, világos és közérthető tájékoztatást
kapnak, ráadásul személyes élménnyel is gazdagodnak.
T.Zs.

Kalocsai Hagyományőrző Együttes
fotó: Koprivanacz Kristóf

Kalocsai Hagyományőrző Együttes
fotó: Koprivanacz Kristóf
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A tengelici gitár szakkör a színpadon
fotó: Koprivanacz Kristóf
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Karbantartó Gyakorló Központ
fotó: Koprivanacz Kristóf

Karbantartó Gyakorló Központ
fotó: Koprivanacz Kristóf
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A Paks II. projekt előmozdítja
a hazai gazdaság fejlődését
Magyarország adottságai miatt kizárólag az atomenergia képes ipari mennyiségben, üvegházhatású gázok
kibocsátása nélkül, biztonságosan, időjárási körülményektől függetlenül, megfizethető áron, a hosszú távú
ellátásbiztonságot garantálva villamos energiát termelni. Az atomerőmű-építés és a térségfejlesztés kivételesen nagy lehetőség a magyar ipar, a vállalkozások számára. Az atomerőműben előállított olcsó áram a
hazai vállalkozások versenyképességének növelését is elősegíti.

A Paks II. Atomerőmű egyik blokkjának látványterve
forrás: Roszatom

A 2011-ben elfogadott Nemzeti Ener
giastratégia, az atomenergia villamos
energia-termelésben betöltött szerepé
nek megtartását tűzte ki célul, a meg
újuló energiaforrások arányának
növelése és a fosszilis energia alapú
áramtermelés mérséklődő arányú alkalmazása mellett.
A hazánkban termelt villamos energia felét, valamint az elfogyasztott
villany harmadát a jelenleg működő
atomerőmű biztosítja. A meglévő
blokkok meghosszabbított élettartama 2032-37 között lejár.
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Jelenleg
Magyarország
villamos
energia-importfüggősége az egyik legnagyobb az Európai Unióban. A villamosenergia-ellátás szempontjából
kockázatot hordoz, hogy a magyar
áramigény mintegy harmadát külföldi termelőktől szerezzük be. Paks II.
az évszázad végéig biztosítja hazánk
villamosenergia-igényének közel 40
százalékát, az új blokkok megépítésével az áram forrása az országhatáron belülről lesz biztosítható, ezáltal
hazánk villamosenergia-ellátásának
biztonsága nő.

Kiemelt szempont volt a döntésnél,
hogy az atomerőművek szén-dioxid
kibocsátása nélkül termelnek áramot,
ezáltal az atomenergia alkalmazása a
fenntartható fejlődés része. Az ENSZ
Éghajlatváltozási Kormányközi Tes
tülete (IPCC) legfrissebb, október
elején publikált „klímajelentése” ezt
alátámasztja azzal a megállapítással,
hogy „az atomenergia részarányának
növelése nélkül nem érhetőek el a klímavédelmi célok”. Az atomerőművi
blokkok e célok teljesítésén túl az ellátásbiztonság, a megbízhatóság és a

paks ii.

megfizethető áram garantálása érdekében is nélkülözhetetlenek.
Áramra mindig szükség van: éjjel-nappal, télen-nyáron, minden időjárási
körülmény között, miközben a villamos energia ipari léptékben nem
tárolható, ezért időjárásfüggő, ingadozó megújuló energiatermelőkkel,
azaz széllel, nappal a paksi blokkok
nem helyettesíthetőek.
Okosan kombinálva az atom- és a
megújuló energiatermelés előnyös tulajdonságait, hosszú távon kivezetve
az elavult, környezetszennyező fosszi
lis erőműveket, garantálható hazánk
biztonságos, megfizethető és kör
nyezetkímélő áramellátása. Erre az
együttműködésre kiváló példa Paks
városa, amelynek határában egymás
mellett valósul meg Paks II. 2400 MW
beépített kapacitással, valamint az
ország egyik legnagyobb, 20,6 MW-os
naperőműve.
Stratégiai cél a hazai lakosság és gazdaság számára hosszú távon olcsó, fo
lyamatosan rendelkezésre álló és biztonságosan megtermelt villamos ener
gia biztosítása. Ennek a garanciája
a két új paksi atomerőművi blokk.
Magyarország versenyképességét nem
olcsó munkaerővel, hanem alacsony
termelési költségekkel lehet biztosítani, amihez az olcsó és megbízható villamosenergia-ellátás elengedhetetlen.

Magyarországi villamosenergia-fogyasztásmegoszlása 2017-ben

Ám a hazai gazdaság számára nem
csak az olcsó áram miatt fontos a Paks
II. projekt, hanem azért is, mert határozott cél a 40%-os hazai beszállítói
arány elérése. Például magyar vállalkozások végezhetik a kapcsolódó
építőipari beruházások jelentős részét,
amelynek értéke önmagában elérheti
az 500-600 milliárd forintot.
De nemcsak az új atomerőművet kell
megépíteni, hanem meg kell te
rem
teni az építkezést kiszolgáló infra
struktúrát is. Fejleszteni kell az új
atomerőmű környezetében az utakat,
vállalati telephelyeket, lakásokat kell
építeni, mert több ezer embernek
kell biztosítani a lakhatását, ellátását.

Ebben a hatalmas munkában további
lehetőséghez juthatnak a hazai vállal
kozások.
A beruházás vonzáskörzetét jelentő
települések fejlesztése mintaprojekt
lesz, hiszen a legmodernebb technológiák alkalmazásával gyakorlatilag egy 47 település alkotta „smart
city network”-öt, magyarul okostele
pülés-hálózatot hoznak létre Paks és
a környező települések részvételé
vel
a Paksi Atomerőmű új blokkjainak
építése idejére, a régióba érkező mun
kaerő lakhatási, szociális és egyéb igényeinek kielégítésére.

Tudta-e
hogy ...
a röntgensugárzás elektromágneses sugárzás.
A röntgensugarakat úgy keltik, hogy
fémfelületeket elektronokkal bombáznak,
ennek következtében az elektronok
lelassulnak és a fémből röntgensugarak
lépnek ki.
forrás: sulinet.hu
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Újabb kiégett üzemanyagkazetták kerültek a KKÁT-ba
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 2. fázis üzembe helyezése során az első negyedévben
a 21. kamrában elhelyezésre került 30 darab kiégett fűtőelem. Az üzembe helyezés eredményeit a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kiértékelte, majd összeállította a KKÁT 1-24 kamrás kiépítésének üzemeltetési
engedély iránti kérelmét megalapozó dokumentációt. Az elkészült anyagot a Társaság benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatal részére.

A KKÁT további bővítés kivitelezésre és műszaki
ellenőrzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése
folyamatban van. Az eljárások megindításához szükséges
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fedezetigazolások kérése megtörtént. A fedezetigazolások
birtokában akár már 2018-ban is elindulhatnak a beszerzési eljárások.

rhk kft.

A tárolóban a 2018. évre tervezett betárolási tevékenység
két ütemben valósult meg. Az első és a harmadik negyed
évben 2x150 db kiégett üzemanyag-kazetta került a létesítménybe. A KKÁT-ban tárolt kazetták száma így összesen 9307 db.
A biztonságos üzemelést szem előtt tartva kiemelkedően
fontos a gépész, villamos és irányítástechnikai, illetve mérési rendszerek, rendszerelemek teljeskörű éves karbantartása. Az éves karbantartás a rendszerek diagnosztikai vizsgálatával augusztus hónapban kezdődött meg és szeptember végéig tartott. Ezen időszak alatt a létesítmény gépészeti, villamos és irányítástechnikai rendszereit és rendszerelemeit ellenőrizték a szakterületi karbantartók, és elvégezték

az időszakosan szükséges karbantartásokat is. A biztonság
szempontjából fontos a létesítményben található emelő
berendezések rendszeres vizsgálata, karbantartása is, ezeket
a feladatokat a harmadik negyedévben végezték el.
Az RHK Kft. munkáját rendszeresen ellenőrzik a felügyelő
hatóságok. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az
Euratom biztosítéki ellenőrzéseket tart a létesítményben.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya a KKÁT 2018 harmadik negyedévi radioaktív kibocsátásának mérési adatait egyeztette az üzemeltetési igazgatósággal. A mérési adatok megnyugtató egyezést mutattak, a környezetbe a KKÁT-ból
határérték feletti kibocsátás nem történt.

Tudta-e
hogy ...
míg néhány éve legfeljebb a
csillagvizsgálóból lehetett az űr titkait
kutatni, ma már az izgalmas barangoláshoz
elég egy internet-előfizetés.
A Google Earth-ön a Föld rejtett és ismert
zugain kívül elérhető a Mars és a Hold
felszíne is, egészen nagy felbontásban.
forrás: www.tudtad.com
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Az Atomenergetikai Múzeum
a Tudományok Fővárosán
Idén első alkalommal vett részt az Atomenergetikai Múzeum a Tudományok Fővárosa rendezvényen,
Budapesten, az Akvárium Klubban. Ezen a tudományos fesztiválon – amelynek egyik főtámogatója az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt – fiatal kutatók, kutatóintézmények, tudományos és technológiai szervezetek,
főiskolák és egyetemek mutatták be tevékenységüket.

Az Atomenergetikai Múzeum lát
vá
nyos fizikakísérletekkel, atomerőműismereti tesztekkel, AR- és VR-bemu
tatókkal (kiterjesztett és virtuális
valóság), kézműves foglalkozásokkal
várta kültéri standjánál a látogatókat.
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM)
kulturális feladata – az erőművel kap
csolatos relikviák gyűjtése, feldolgozása és megőrzése – mellett, elkötelezett
a természettudományok és a hozzájuk
kapcsolódó ismeretterjesztés iránt is.
Némileg újdonság, hogy ezt már nem
csak helyben teszi, hanem csatlakozik
olyan tudományos rendezvényekhez
is, amelyeket máshol tartanak.
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fotók: Juhász Luca

Atomerőmű

Vonat érkezett az
Atomenergetikai Múzeumhoz
Bár az Atomenergetikai Múzeum (AEM) a fiatal múzeumok sorába tartozik, ennek ellenére már most
hagyományos rendezvényeik vannak, mint például a szeptember utolsó péntekén tartott Múzeumtól
múzeumig – vonattal.

Ez egyben kapcsolódási pontot is jelent, hiszen a Paksi
Városi Múzeummal közösen rendezik évek óta. Ez a kapcsolattartás egyaránt fontos mindkét intézménynek. Az AEM
azonban egy másik célkitűzéséhez hűen – miszerint felvállalja és támogatja a természettudományok népszerűsítését
– az idén a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozatához is csatlakozott ezzel a programjával.
A vendégek a Duna-part megállóból vonattal mentek a
múzeumig, ahol ismét vonatra szállhattak, ahol mindhárom vasúti kocsiban érdekes előadások, fizikakísérletek
és játékos feladatok várták őket.
A múzeum kiállítóterében az Ökocsiga Játszóház különféle ügyességi játékait próbálhatták ki a kicsik – és persze
a nagyobbak is – illetve a környezettudatosság jegyében a
kiállítótér egy része gokartpályává változott erre a délutánra, és a gyerekek nagy örömére körbe-körbe pedálozhattak
a vitrinek körül.
Természetesen a kézműveskedés sem maradhatott el,
hűtőmágnest és kis dobozokat készíthettek az ügyes kezűek,
majd a múzeum előtt szörp, szendvics és a GUP együttes

dallamai várták a táncolásra és éneklésre vágyó közönséget.
A rendezvény már hagyományos, és a sok vendég minden
évben visszatér, mert tudják, hogy egy kellemes őszi délutánt tölthetnek a tudományt és kultúrát összekapcsoló
atommúzeumban.

fotók: Juhász Luca
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