
V. évfolyam
2. szám 2008. július

Július elsején teljesen megtelt a Buda-

pesti Mûszaki Egyetem díszterme, a

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Kft.

(RHK Kft.) valamint a Központi Nuk-

leáris Pénzügyi Alap 10 éves jubileu-

mát köszöntô ünnepi ülésen. 

A nukleáris szakma  hazai csúcstalál-
kozójának is tekinthetô rendezvényen ott
volt mindenki, aki az elmúlt 10  év során
szakmai partnerként, tanácsadóként, vagy
egy-egy adott területen  dolgozó megbí-
zottként segítette az RHK Kft. és a KNPA
elé kitûzött feladatok és célok megvalósí-
tását. Az eseményt megtisztelték a két
szervezet társadalmi partnerei is, közöttük
a térségünkben dolgozó Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Társulás munká-
jában dolgozó polgármesterek is.

Az ünnepi ülés keretében adták át az
RHK Kft. által elsô ízben adományozott

RHK Média díjakat is. A NymTIT térsé-
gébôl a Magyar Televízió Pécsi Körzeti
Stúdiója kapta meg a díjat, amelyhez a
Nyugat-Mecseki Tájoló ezúton is tiszte-
lettel gratulál a stúdió munkatársainak!

(Folytatás a 2. oldalon)

Tíz év a nemzeti érdek
szolgálatában

A j á n l ó
2008. június 22-én ünnepélyes keretek között
avatták fel Hetvehelyen az elmúlt évek legna-
gyobb beruházását, a szolgáltatóházat. A beru-
házás értéke eléri a százmillió forintot, melyhez
az RHK Kft. és a Duna–Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány (DMTA) jelentôs összegben hozzájá-
rult. A támogatás összege a teljes érték 30%-át
érte el, mely nélkül a befejezéshez további évek-
re lett volna szüksége az önkormányzatnak.
Új szolgáltatóházat avattak Hetvehelyen

5. oldal

A tájékoztatási-információs munkákhoz kapcsoló-
dó a nyugat-mecseki térségben eredményesen
használt eszközként értékelte az Éves jelentés a
tavalyi Tájékoztató Körút megszervezését és
megvalósítását, az idén jubiláló — ötödszörre
megrendezésre kerülô — Tájoló Nap nagyren-
dezvényt, valamint a NymTIT szakmai útját,
amely a spanyolországi tapasztalatok, megisme-
résével segítette a Társulás munkáját.
365 nap munkája — 20 oldalon 

6. oldal

A megnyitott szolgáltatás segítségével, a NymTIT
térség lakói éljenek akár Bodán, Kôvágószôlô-
sön, Helesfán vagy máshol a közelben, egysze-
rûen „szárnyalhatnak” a falvak fölött, s mindez
egyetlen külön forintjukba sem kerül, mert a szol-
gáltatás és az élmény ingyenes! A Tájoló kedvcsi-
nálóként az elsô csomagban Boda, Bakonya, és
Bükkösd mûholdas látképét közli, amin még az
utcanevek is olvashatóak.
„Guglizza” meg faluját a neten! 

7. oldal

Május elsô hétfôjén gyerekzsivaj töltötte be a het-
vehelyi új szolgáltatóházat. Egymás után érkez-
tek meg a felújított épületbe az iskolás csapatok.
A hagyományoknak megfelelôen, a faluban ren-
dezték meg a IV. Niels Bohr fizika és kémia tanul-
mányi versenyt, amelyen minden, a NymTIT
munkájában résztvevô falu (Cserkút kivételével)
elindította saját csapatát. 
A hetvehelyi iskolások otthon tartották 
a kupát

8. oldal

A hetvenes évek legendás filmjének cí-

me szerint: ha kedd, akkor Belgium.

Térségünkben a film szállóigéjét fel-

idézve elmondhatjuk, hogyha október,

akkor Tájoló Nap! 

Immáron ötödik éve vállalkoznak a ter-
vezett nagy aktivitású hulladéktároló lé-
tesítéséhez kapcsolódó kutatási program
szakértôi arra, hogy átfogó igénnyel adja-
nak tájékoztatást a terület hazai és nem-

zetközi aktualitásairól, a kutatási prog-
ramról. 

A Tájoló Nap hagyományai szerint
idén is két helyszínen rendezik meg a
Nap eseményeit. Bodán lesz a délelôtti
sajtóprogram, valamint az ismeretterjesz-
tô tanácskozás, míg Cserkúton a
NymTIT falvaiból érkezô iskolás csapa-
tok játékos szellemi és ügyességi vetél-
kedôjét rendezik meg délelôtt.

(Folytatás a 3. oldalon)

RHK Kft. — KNPA 1998–2008

Október elsô szombatján Bodán és Cserkúton 

Jubilál a Tájoló Nap!

Dr. Rónaky József, az OAH fôigazgatója, Sza-
bó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter és Dr. Hegyháti József az RHK Kft.
ügyvezetô igazgatója az ünnepségen
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi program hivatalos részét meg-
elôzôen Dr. Rónaky József az Országos
Atomenergia Hivatal fôigazgatója, és Dr.
Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezetô
igazgatója oldott hangulatú sajtóbeszél-
getésen mondott köszönetet a média
munkatársainak azért a segítségért, ame-
lyet a média nyújtott a két szervezet szá-
mára az elmúlt 10 év során. Köszöntôik-
ben mindketten kiemelték, hogy egy
olyan társadalmilag érzékeny témában,
mint amilyen a nukleáris hulladék elhe-
lyezés, nagy szereppel bír a nyilvánosság
s azon belül a médiával kialakított és
ápolt munkakapcsolat.

Ennek jelentôségét mutatta az is az
ünnepi programon, hogy az ünnepi ülés
keretében adták át az RHK Kft. által ado-
mányozott RHK Média díjakat is azok-
nak az újságíróknak és szerkesztôségek-
nek akik a megalakulás óta segítették az
RHK munkáját. (Ld. keretes cikkünket.)

Az ünnepi megemlékezés elején az
elmúlt évtizedben végzett kutatásokat,
fejlesztéseket, és beruházásokat egy ki-
lencperces video-összeállítás segítségé-
vel ismerhették meg a megjelentek. Az
ünnepre készített áttekintés bemutatta a
már mûködô hulladéktárolással foglalko-
zó létesítményeket (RHFT és KKÁT) va-
lamint foglalkozott az üzembe helyezés
elôtt álló Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló (Bátaapáti) projektjével, s a térsé-

günkben zajló kutatási programmal is. A
társadalmi partnerek — az önkormányza-
ti ellenôrzô és tájékoztató
társulások — közül Ko-
vács Gyôzô, a NymTIT
elnöke, Boda polgármes-
tere szólt a közös munka
formáiról és eredményei-
rôl. Az RHK Kft. által kö-
vetett nyilvánossági gya-
korlat szellemében az év-
fordulóra készített filmet
a NymTIT Videohírlevél
következô számában is
láthatják a NymTIT falvai-

ban élôk, az összefoglaló teljes egészé-
ben bemutatásra kerül.  

Az elsô tíz év eredmé-
nyeinek summáját adó
film után az ünnepi kö-
szöntôk következtek. Elsô-
ként a két jubiláns vezetô-
je szólt az ünnepi program
közönségéhez, majd Szabó
Pál közlekedési, hírközlé-
si, és energiaügyi minisz-
ter mondott beszédet. A
Paksi Atomerômû Zrt. ne-
vében Hamvas István, ve-
zérigazgató-helyettes mon-

Tíz év a nemzeti érdek szolgálatában

„A jövô megoldása egyértelmûen az
atomenergia ...
... az elmúlt évtizedek bizonyították,
hogy a nukleáris áramtermelés megbíz-
ható, biztonságos, és nem terheli a kör-
nyezetet.”
(Szabó Pál, közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter)

„Bölcs és elôremutató döntést hozott a
Parlament, amikor az új atomtörvény
megalkotásakor létrehozta a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapot.
... A magyar törvényhozás tíz évvel ez-
elôtti döntése azt jelenti, hogy nem há-
rítják át a mostani energiafogyasztók
utódaikra a hulladékkezelés terhét.”
(Dr. Rónaky József, az OAH fôigazga-
tója)

„... szakmánk legnagyobb kihívását  a
kiégett fûtôelemek és a nagy aktivitású
illetve hosszú élettartartamú radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésének
megoldása jelenti. Terveink között sze-
repel, hogy a bátaapáti beruházást kö-
vetôen a mainál lényegesen több erô-
forrást koncentrálva folytatjuk a kutatá-
sokat a Nyugat-Mecsekben.”
(Dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügy-
vezetô igazgatója)

F o n t o s  m o n d a t o k

Koccintás az elmúlt 10 év eredményeire

A COVRA üdvözletét 
Hans Codée tolmácsolta
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(Folytatás az 1. oldalról)
A sajtóprogram keretében Dr. Hegyháti
József, az RHK Kft. ügyvezetô igazgató-
ja, valamint Kovács Gyôzô, Boda polgár-
mestere a NymTIT elnöke informálja
majd az újságírókat a szakmai és a tájé-
koztatási munkákról. Az RHK Kft. szá-
mára az idôpont egyben igen aktuális és
fontos lesz, hiszen a tervek szerint  a Tá-
joló Naphoz közeli idôpontban már
üzembe lép a Bátaapátiban létesített
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, s így
az elsô tapasztalatokat elsô kézbôl ismer-
heti majd meg a média.  

A NymTIT számára pedig azért lesz
aktuális a sajtóbeszélgetés, mert a Tájoló
Napra készül el az a kiállítás, amely be-
mutatja azokat a Társulás falvaiban meg-
valósult fejlesztéseket és beruházásokat,
amelyek elkészültében meghatározó sze-

repet játszottak a Társulásnak adott tá-
mogatások. A kiállítás bejárja majd a
NymTIT összes települését, meggyôzôen
igazolva, hogy a települések jól sáfár-
kodtak a kapott támogatásokkal.

Az ismeretterjesztô tanácskozás kere-
tében a  közönség megismerkedhet majd
a nagy aktivitású hulladékok elhelyezé-
sének technikájával és technológiájával.
A bemutatás módja is újszerû lesz, az
elôadás keretében az RHK Kft. mûszaki-
tudományos igazgatója egy video-animá-
ciós anyagot elemezve, értelmezve szól a
nagy aktivitású hulladék-elhelyezés gya-
korlatáról.

A délelôtti tanácskozás másik fô té-
mája a Társulás nemzetközi kapcsolat-
rendszere lesz. A Társulás ezekben a he-
tekben kéri fel a GMF nemzetközi szerve-
zet vezetôjét — fôtitkárát —  egy önálló

elôadás megtartására. A GMF az atom-
erômûvek környezetében található ön-
kormányzatok szövetsége, s munkájában
több éve aktívan vesz részt a NymTIT is.
A Társulás idei finnországi tanulmányút-
járól Kovács Gyôzô, a NymTIT elnöke
számol be az érdeklôdôknek.

Képeink a 2007-es
Tájoló Napon készültek.

Az ismeretterjesztô tanácskozás elnöksége

Jubilál a Tájoló Nap!

A Tájoló Nap tavalyi programjában elôször
szerepelt a NymTIT falvak csapatainak szer-
vezett horgászversenye

A gyerekvetélkedô gyôztese, 
a bükkösdi csapat

A Tájoló Nap ismeretterjesztô tanácskozásá-
nak elején a bicsérdi iskolások adtak ajándék-
mûsort

dott köszöntôt. Az indulás éveit, az elsô
tapasztalatokat Maróthy László, az RHK
korábbi vezetôje  idézte fel.  Az európai
szakmai közvélemény üdvözletét a „hol-
land-RHK” a COVRA igazgatója, Hans
Codée tolmácsolta.

Az ünnepi rendezvényt az RHK Kft.
Média díjainak átadása, valamint a Mû-
egyetem kamarazenekarának produkció-
ja zárta.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelô
Közhasznú Nonprofit Kft. megalakítá-
sa tizedik évfordulóján

A hosszú éveken át végzett
magas színvonalú, 

a magyar nukleáris hulladékelhelyezés 
különbözô területein végzett munkákat 
tárgyilagosan és egyben hitelesen be-

mutató
újságírói, tudósítói, 

valamint 
szerkesztôségi tevékenységéért

RHK Média díjat adományozott:

Szepesi Lászlónak, 

a Magyar Rádió Krónika 
Tolna Megyei tudósítójának,

Vida Tünde

szabadfoglalkozású újságírónak,

Ötvös Zoltán

újságírónak,
a Népszabadság munkatársának

Erdôs Vera 

újságírónak, 
a Magyar Távirati Iroda  

Eco News szerkesztôsége 
munkatársának,

A Tolnai Népújság 

szerkesztôségének,

az  MTV Zrt. 

Pécsi Körzeti Stúdiójának.

Az RHK Kft. Média díjasai
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Érkezéskor a látogatóközpontban az erô-
mû szakemberei fogadták a csoportot,
majd elôadást tartottak az épülô új erô-
mûrôl, a tárolókról és a helyi kommuni-
kációs tevékenységrôl. Az elôadás után
lehetôség volt kérdések feltevésére is. A
Társulás tagjai aktívak voltak, és sok kér-
dést tettek fel. Ezek között szerepelt a
kommunikáció, környezetvédelem, táro-
lóépítés, biztonság, lakossági bevonás a
döntésekbe, és természetesen az érintett
települések anyagi támogatása. A vála-
szok után, in situ helyzetben tanulmá-
nyozták a résztvevôk az elhelyezést, be-
szállítást, megismerhették a radioaktív
anyagok csomagolását. Minden résztve-
vô elismerôen nyilatkozott a tároló, a
lejtakna tisztaságáról, biztonságosságá-
ról. A látogatás végén mindenkinek egy

biztonsági zsiliprendszeren kellett át-
mennie, ahol megvizsgálták, kapott-e va-
laki sugárterhelést. Minden eredmény
negatív volt, semmilyen sugárszennye-
zettséget nem mutattak ki a mûszerek. A
program e napon 16.00-kor ért véget, és
a csoport 20.00-kor érkezett a szálláshe-
lyére Helsinkibe.

Kovács Gyôzô polgármester, Boda

Szakmai út Finnországban
Kuratóriumi ülés

az új 

szolgáltatóházban

Több mint tizenkét
milliós támogatás

a helyi fejlesztések
megvalósításához

Június 27-én a frissen felavatott

szolgáltatóház adott helyet a Du-

na-Mecsek Területfejlesztési Ku-

ratórium ülésének, melyen a ku-

ratóriumi tagokon kívül részt vett

a Magyar Köztársaság Parla-

mentjének elnöke dr. Szili Katalin
is. A kuratórium munkájában a

kezdetektôl részt vesz az RHK

Kft. is, és a maga eszközeivel segí-

ti a négy térségbôl érkezô pályá-

zatokat. 

A kuratóriumi ülésen döntöttek az
idei elsô pályázati forduló támoga-
tott pályázatairól. Örvendetes, hogy
a NymTIT térségbôl benyújtott pá-
lyázatok közül nyolc is bekerült a
gyôztes pályázatok közé s az elnyert
támogatások összege meghaladta a
tízenkét millió forintot. Igy ezen tá-
mogatások felhasználásával történ-
het meg — többek között — a bako-
nyai I. világháborús emlékkereszt
felújítása, valamint  az iskolaépület
átalakítása idôsek napközi ottthoná-
vá, és a bodai faluszépítô program
megvalósítása, a Cserdire kidolgo-
zott integrált fejlesztés, valamint a
hetvehelyi kommunális és szenny-
vízcsatornázásra vonatkozó EU-s
pályázat elôkészítése.

A NYMTIT 2008. augusztus 13–18-áig szakmai úton vett részt Finnországban.

A csoportot elkísérte Nôs Bálint az RHK Kft., Hideg József a MECSEKÉRC

Zrt. részérôl. A társulás megtekintette az OLKILUOTÓ-ban létesült atomerô-

mûvet, valamint az épülô új erômûvet, a kis és közepes radioaktivitású tárolót,

valamint a nagy aktivitású, készülô tárolót. 
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2008. június 22-én ünnepélyes keretek

között avatták fel Hetvehelyen az el-

múlt évek legnagyobb beruházását, a

szolgáltatóházat. A beruházás értéke

eléri a százmillió forintot, melyhez az

RHK Kft. és a Duna–Mecsek Alapít-

vány jelentôs összegben hozzájárult. A

támogatás összege a teljes érték 30%-

át érte el, mely nélkül a befejezéshez

további évekre lett volna szüksége az

önkormányzatnak.

Az épületben az I. ütemben alakítot-
ták ki  a 300 adagos konyhát, az éttermet,
valamint a Családsegítô és Gyermekvé-
delmi Szolgálat, az Idôsek Klubja, a Vé-

dônôi szolgálat, az Élelmezésvezetôi Iro-
da elhelyezését, valamint a konferencia-
termet és a Teleházat. 

A II. ütem során a tetôtérben négy
vendégszobát létesítettek, fürdôszobák-
kal s elôtérrel. Az udvar térkôvel  kira-
kással szépült meg, és az utósokra is gon-
dolva  két helyen gépkocsiparkolót is ki-
alakítottak. 

Az átadó ünnepségen jelen volt Pajzs
József országgyûlési képviselô, Szigetvár
város polgármestere, Tasnádi Péter or-

szággyûlési képviselô, Pécs város pol-
gármestere, partnertelepülésünk, a svájci
Rafz település polgármestere, Jurg Sig-
rist és a delegációjuk 14 fôvel, akik több
napot tartózkodtak a településen, vala-
mint jelenlétükkel tisztelték meg az ün-
nepséget a NymTIT elnöke, Boda község
polgármestere Kovács Gyôzô és a társu-
lás  polgármesterei, a Szentlôrinci Kistér-
ség elnöke, Szentlôrinc város polgármes-
tere dr. Gyôrvári Márk, valamint a kistér-
ség polgármesterei és a település lakói.

Százmilliós értékû fejlesztés 

Új szolgáltatóházat avattak Hetvehelyen

❁
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Elsô számunk megjelenését követôen

jelent meg az RHK Kft. tavalyi szak-

mai munkáját és társadalmi kapcsola-

tait átfogó jelleggel bemutató  igénye-

sen szerkesztett és kivitelezett Éves je-

lentés. A kiadvány hét fejezetben te-

kinti át az RHK Kft. tevékenységét.

A térségünkben — a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tároló beruházásának kiemelt
jelentôsége miatt — az elmúlt években
lassabban folyó kutatási programmal
kapcsolatban az Éves jelentés változatlan
célként szólt arról, hogy a szakmai tevé-
kenység legfontosabb célja az, hogy kije-
lölésre kerüljön annak a kutatólaboratóri-
umnak a helye, amelyben a kôzet továb-
bi vizsgálatát végeznék a szakemberek.

A tavalyi évben elvégzett munkák so-
rába tartozott — többek között — a je-
lentésben foglaltak szerint:
— a kutatófúrások kialakítása, és kap-

csolódó in situ mérések elvégzése,
— a felszíni geofizikai vizsgálatok,
— a terepi felvételezés,
— geodézia, térképi alapok biztosítása,
— valamint az adatelôkészítés, értékelés

és tervezés.

A kiadvány bevezetôjében Dr. Hegy-
háti József, az RHK Kht. ügyvezetô igaz-
gatója köszöntôjében arról is nagy hang-
súllyal szólt, hogy az RHK Kft. program-
jainak sikeres megvalósításához elenged-
hetetlen az érintett térségek lakosságának
támogatása. Ehhez meg kell teremteni,
hosszú távon pedig meg kell ôrizni a tár-
sadalmi bizalmat, ami csak ôszinte és
nyílt tájékoztatással érhetô el. A társasá-
gunk által felvállalt következetes nyitott-
ságnak köszönhetôen korrekt a kapcsola-
tunk a mûködô és tervezett létesítménye-
ink  környezetében található önkormány-
zatok alkotta társulásokkal — húzta alá
köszöntôjében Dr. Hegyháti József.

A tájékoztatási-információs munkák-
hoz kapcsolódó a nyugat-mecseki térség-
ben  eredményesen használt  eszközként
értékelte az Éves jelentés a tavalyi Tájé-
koztató Körút megszervezését, és meg-
valósítását, az idén jubiláló — ötödször-
re megrendezésre kerülô — Tájoló Nap
nagyrendezvényt, valamint a NymTIT
szakmai útját, amely a spanyolországi ta-

pasztalatok megismerésével segítette a
Társulás munkáját.

Az eddig végzett tájékoztatási munka
eredményét a kétévente elvégzett közvé-
lemény-kutatás egyik kérdésére adott vá-
laszokkal mutatta be a kiadvány, amibôl
egyértelmûen kiderült, hogy a NymTIT
térségben élôk tájékozottak a nagy akti-
vitású hulladékok tervezett tárolójához
kapcsolódó szakmai kutatási programról,
meggyôzô többségük tudja, hogy a nagy
aktivitású hulladéktároló projektje jelen-
leg  a kutatás fázisában tart.

Az Éves jelentés — a korábban emlí-
tett és  megvalósított nyitottság jegyében
— teljes egészében elérhetô az RHK Kft.
honlapján a www.rhk.hu címen. Csak
egy kattintás a honlapkiadványok menü-
pontjára és már olvasható az RHK mun-
kájának teljes „leltára”. 

Külön érdeme a kiadványnak kép-
anyaga, amelynek segítségével az érdek-
lôdôk szinte a helyszínen érezhetik ma-
gukat a Kiégett Kazetták Átmeneti Táro-
lójában, (KKÁT) a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolónak (NRHT) otthont adó
Nagymórágyi-völgyben, vagy akár a
Nyugat-Mecsekben!

RHK Kft.: Éves jelentés 2007

365 nap munkája — 20 oldalon
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Az energetikai 
koncepció számol a 
nukleáris energiával
Az Országgyûlés áprilisban fogadta el a

magyar energiapolitikai koncepciót,

amely 2020-ig fogalmazta meg a terület

legfontosabb fejlesztési feladatait. A Tá-

joló olvasói most a koncepció azon pont-

jaival ismerkedhetnek meg, amelyek a

hazai atomenergia termelés fejlesztésével

és a nukleáris hulladékok végleges elhe-

lyezésével kapcsolatban fogalmazódtak

meg a legfontosabb feladatokkal kapcso-

latban.

5. A Kormány kezdje meg az esetlege-
sen szükségessé váló, a jelenlegieket

kiváltó új atomerômûvi kapacitások döntés-
elôkészítô munkáit. A szakmai, környezet-
védelmi és társadalmi megalapozást köve-
tôen a beruházás szükségességére, feltétele-
ire, az erômû típusára és telepítésére vonat-
kozó javaslatait kellô idôben terjessze az
Országgyûlés elé.

6. A Kormány gondoskodjék a nukleá-
ris hulladékok végleges elhelyezésé-

re irányuló programok megfelelô végrehaj-
tásáról és megvalósításáról, az ehhez szük-
séges feltételek biztosításáról.

Az elfogadott koncepció Indoklás részében
a dokumentumban a fent idézett két ponttal
kapcsolatban olvasható, hogy:
— az atomenergiának hosszú távon is fo-

lyamatos és jelentôs szerepet kell kap-
nia a hazai energiaellátásban. Tekintet-
tel arra, hogy versenyképes áru, — nagy
mennyiségû villamos energia termelé-
sére alkalmas magas rendelkezésre ál-
lással — felhasználása jelentôsen hoz-
zájárul az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentéséhez és ezáltal a
környezet-, természet- és klímavédelmi
célok eléréséhez; a hasadóanyag jól
készletezhetô, kis térfogatban tárolható
és akár több, független forrásból is be-
szerezhetô. 

— A környezet védelme érdekében gon-
doskodni kell a radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésének megoldásáról.
Ennek érdekében üzembe kell helyezni
a kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladéktárolót, és fel kell gyorsítani a
nagy aktivitású radioaktív hulladéktáro-
ló kutatását, amely során a tényleges te-
lephelykutatást mihamarabb meg kell
kezdeni.

Gondolta volna? 

„Guglizza” meg faluját a neten!
Ki ne álmodozott volna róla, gyermek vagy éppen felnôtt korában, hogy mi-

lyen jó lenne egyszer, csak egyszer elrepülni lakhelye fölött, s megnézni, ho-

gyan mutat mindennapjainak helyszíne és színtere „madártávlatból.” Nos

most ezt az álmot mindenki valóra válthatja, s még fel sem kell kelnie a szá-

mítógépe elôl!

Elég csak kényelmesen elhelyezkedni a monitor elôtt s beírni a maps.google.com
internetes címet, és kitárul a világ. A megnyitott szolgáltatás segítségével, a
NymTIT térség lakói éljenek akár Bodán, Kôvágószôlôsön, Helesfán vagy máshol
a közelben, egyszerûen „szárnyalhatnak” a falvak fölött, s mindez egyetlen külön
forintjukba sem kerül, mert a szolgáltatás és az élmény ingyenes! A Tájoló kedv-
csinálóként az elsô csomagban Boda, Bakonya, és Bükkösd  mûholdas látképét
közli, amin még az utcanevek is olvashatóak.

A Tájoló szerkesztôjének saját mérése
szerint nemcsak a képernyôn kirajzolódó
látvány, hanem az elérés sebessége is
szenzációs, hiszen még egy gyakorlatlan
internethasználó is akár egy perc alatt el-
érheti a kiválasztott hazai térséget, vagy
települést! Ha nem hiszi, tegye próbára
önmagát kedves Tájoló olvasó, s néze-
gesse saját faluját mûholdról! Nem kell
mást tennie, mint :
— üsse be a számítógépébe az internetes
címet,
— a honlap megnyitása után a keresés
ablakba gépelje be a megtekinteni kívánt
település nevét,
— a megnyitott ablakban szereplô fel-
ajánlott verziók közül válassza ki a „mû-
hold opciót”,
— ezt követôen már az ablak bal oldali
felsô részében látható skála használatá-

val nagyíthatja, illetve kicsinyítheti, valamint balra és jobbra navigálhatja a ké-
pet, addig míg megleli a keresett részt, utcát vagy épületet.

Ugye milyen egyszerû volt? S ön is egyetért vele, hogy érdemes volt rászánni ezt
az egy percet. S ne feledje, Európa és a világ önre vár... s még fizetnie sem kell ér-
te! (E sorok szerzôjének már megvolt a Niagara-vízesés,  és a jordániai Petra is,
ahol a legendás Indiana Jones filmet forgatták a nyolcvanas években.)

maps.google.com

Bakonya Bükkösd

Boda



A paksi Energetikai Szakkö-
zépiskola tanára és tanítvá-
nyai élmény fizikaórával ked-
veskedtek a csapatoknak sok-
sok meglepô és tanulságos fi-
zikai és kémiai kísérlettel,
amit nagy érdeklôdéssel és
tetszéssel fogadtak a gyere-
kek. Csak egyetlen példa a
számos kísérlet közül: az is-
kolások megismerkedhettek
azzal a „varázs-pénzérmével”
ami képes egy pohárban a víz
felszínén maradni. Természe-
tesen a kísérletek után mindig
következett a szakértô ma-
gyarázat.

A verseny eredményhirde-
tésére a falu horgásztavának
partján került sor. Valamennyi
csapat, elért eredményétôl
függetlenül ajándékokkal tér-
hetett haza.

Képeink a verseny érdekes
pillanatait villantják fel.
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IV. Niels Bohr tanulmányi verseny

A hetvehelyi iskolások 
otthon tartották a kupát

Május elsô hétfôjén gyerekzsivaj  töltötte be a hetvehelyi új szolgáltatóházat. Egymás után érkeztek meg a felújított épület-

be az iskolás csapatok. A hagyományoknak megfelelôen, a faluban rendezték meg a IV. Niels Bohr fizika és kémia tanulmá-

nyi versenyt, amelyen minden, a NymTIT munkájában résztvevô falu (Cserkút kivételével) elindította saját csapatát. A ko-

moly szaktárgyi felmérôt követôen idén a verseny mellett egy igen érdekes „ráadás”-programot is kaptak az iskolások.

A IV. Niels Bohr tanulmányi
verseny végeredménye:

7. osztály egyéni kategória:   
1. Budai Katalin / Hetvehely
2. Môrocz Attila / Hetvehely
3. Kiszt Richárd / Bükkösd

8. osztály egyéni kategória:
1. Joó Fanni / Hetvehely
2. Homann Ákos / Bükkösd
3. Strausz Szilárd / Hetvehely

Csapatverseny:
1. Hetvehely
2. Boda
3. Bükkösd
4. Kôvágótöttös
5. Kôvágószôlôs
6. Helesfa
7. Bakonya 
8. Cserdi 


