
A TÁROLÓ IS FELTÁRULT, NAGY SIKERT ARATOTT A NYÍLT NAP 
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Nagy sikert aratott a Bátaapátiban szombaton tartott nyílt nap és gyermeknap. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 
(RHK) és a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) rendezvényén már reggel kilenc órától fogadták az 
érdeklődőket. 

Forrás: Tolnai Népújság / Szeri Árpád 
 
A közönség széles kínálatból választhatott. A legkisebbeket természetesen a légvár, a lufihajtogatás, a csillámtetoválás, az 
arcfestés vonzotta, a valamivel idősebbek pedig a gokartpályán bizonyíthatták kiemelkedő vezetési képességeiket. Délelőtt 
tizenegy órától viszont valamennyien együtt tapsoltak a Csurgó zenekar kiváló produkciójának. 

– Örömmel nyugtázhatom, hogy a tavaly útjára indított hagyomány, a nyílt nap ismételten nagy érdeklődésre tart számot – adott 
összegzést Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke. – Nem kevésbé jóleső érzés nyugtázni, hogy a 
társulás mind a nyolc településéről köszönthettem hozzánk érkező vendégeket. Ez a rendezvény a gyermekeké és a felnőtteké 
is: hiszen a játék, a felhőtlen szórakozás mellett ilyenkor mód nyílik arra, hogy bárki megtekintse a tárolót és szakemberek 
kalauzolása mellett meggyőződjön annak maradéktalanul biztonságos mivoltáról. 

Mintegy hetven érdeklődő döntött úgy, hogy megismerkedik a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld alatti világával. A 
csoportokat Herger Andrea és Kern Zoltán, az RHK Kft. kommunikációs munkatársai kísérték le a tárolóba, mely hat kilométer 
hosszú vágatrendszerrel ágyazódik be a háromszáznegyvenmillió éves gránit kőzetbe. A tárolókamrák kétszázötven méteres 
mélységben találhatók, a hulladék tizenöt tonnás, vasbeton konténerekben van. A közönséget a felszíni látogatóközpontban 
videó és érintőképernyős anyag is tájékoztatta a tudnivalókról. 

A felnőttek a Látogatóközpontban nézhettek meg egy bemutatófilmet, illetve ismeretterjesztő előadást hallhattak az NRHT-ról 
Fotók: Molnár Gyula (Tolnai Népújság) 
 
 

A tágas parkolónál eközben különböző játéklehetőségek várták a gyermekeket. Mórágyról érkezett Lieszkovszky Lászlóné két 
unokájával a nyílt napra. – Nagyon jó gyermekprogramokon vehetünk részt, illetve élményt jelent a tárolóba való betekintés – 
mondta a nyugalmazott óvodapedagógus, Mórágy alpolgármestere. – Ezen a rendezvényen joggal gondolhatunk arra is, hogy 
milyen hozadékot is jelent a tároló ennek a vidéknek. 

– Nekem az ugrálóvár tetszett a legjobban, és jó volt az arcfestés is – ezt már a cikói, ötödik osztályos Kókai Renáta közölte 
lapunkkal. – Testvéremmel, az óvodás Jázminnal együtt mentünk mindenhová. 
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