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GMF Közgyűlés és Szeminárium
Luxemburgban
Folytatás az 1. oldalról

Mariano Vila d’Abadal főtitkár számolt be a GMF szervezet
elmúlt egy évének a tevékenységéről. A főtitkár ismertette
az érintett uniós szervezetek vezetőivel való egyeztetések
eredményeit. Külön kitért az idén júniusban Pakson meg
tartott GMF konferencia sikerére, és még egyszer meg
köszönte a szervezők munkáját. Ezután a résztvevők beszá
molót hallgattak meg a GMF pénzügyi helyzetéről, a
könyvvizsgálói jelentés eredményéről és a szervezet 2015-16
évi stratégiájáról.
Döntés születtet arról, hogy 2016. október 6-7 között
Flamanville-ben, Franciaországban tartják a GMF Köz
gyűlését. 2016. június 2-3-án Östhammar településen
Svédországban szerveznek konferenciát, ahol a radioaktív
hulladékkezelés, elhelyezés lesz a középpontban.

A Közgyűlés végén a tagok javaslatai alapján újraválasztot
ták a GMF vezetőségét. A jelenlegi vezetőségét, amelyik
további két évre szóló mandátumot kapott.
A közgyűlést követően Jean Claude Venchiarutti az EU
radioaktív hulladékkezelésért és leszereléséért felelős
szervezet tisztségviselője ismertette tevékenységüket.
Kiemelte, hogy jelenleg a radioaktív hulladékkezelés,
elhelyezés témában beérkezett országjelentéseket értékelik,
majd ezt követően vetik össze a dokumentumokban gondol
takat a helyszíni bejárások eredményeivel. Céljuk az, hogy
a lakosság tájékoztatása széleskörű legyen, az üzemeltetők
tevékenysége pedig átlátható. Többek között a lakossági
álláspontok jobb megismerése és a lakosság megfelelőbb
tájékoztatása érdekében kerekasztal beszélgetéseket ter
veznek az Unió tagállamaiban. Ezt követően a GMF
szervezet tagtársulásainak rövid beszámolója következett.
Dr. Bálint József elnök és Gáncs István társelnök beszámol
tak arról, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán folya
matos az egyeztetés a Paks II. projektcéggel és az illetékes
kormányzati szervekkel. Fórumokra közmeghallgatásokra
kerül sor, illetve megalakult a Társadalmi Tanács, amely a
Paksi Atomerőmű körüli 41 települést tömöríti. A délután
során a Párbeszéd a Radioaktívhulladék-elhelyezésről GMF
albizottságának a beszámolójára került sor.
A rendezvény jó alkalmat biztosított arra, hogy a tagok
megosszák egymással tapasztalataikat, valamint nemzetközi
kitekintést kapjanak az adott témában.

Tudta-e
hogy ...
a Moszkva melletti Troickban működő
innovációs és termonukleáris kutatások központjában olyan lézert fejlesztettek ki, amellyel
száz méteres távolságból két centiméter vastag
acélszerkezetet is fel lehet darabolni, és ebben
a nagy füst sem jelent akadályt.
Segítségével néhány napra lerövidíthető az
olaj- és gázlelőhelyeken kitört tüzek, amúgy
gyakran hónapokig tartó megfékezése.
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Egyre népszerűbb az Atomfutás
A tavalyinál is több résztvevővel rendezték meg szeptember elején a paksi Atomfutást. Előzetesen több
mint ezerkétszázan, a helyszínen kétszázan neveztek. A futás szerelmesei majd tucatnyi táv közül választ
hatták ki a számukra megfelelőt.
Az apróbbak hatszáz és kétezer mé
teren állhattak rajthoz, a felnőttek
pedig 3/4-ed, félmaraton, 1/3-ad, 1/6od és 1/12-ed maraton távon tehették
próbára magukat, de váltókban is a
startvonalhoz állhattak. Hihetetlenül
népszerű volt a BrutálAtom, ahol
(vizes)árkon-bokron kellett átküzdenie
magát a résztvevőknek. Az ASE csar
nok és ürgemezei strand környékén
felállított pályán sok helybeli mellett
a környékből és az ország különböző
pontjairól összesereglett férfiak, nők
és gyerekek tették próbára magukat
miközben több százan szurkoltak
nekik.
Az esős idő ellenére a kísérő rendez
vények is sikerrel zajlottak. Az Atom
futással párhuzamosan egészségügyi
szűrésekkel is várták az érdeklődőket,
illetve a sportkedvelők még biciklire is

Fotó: Vida Tünde

pattanhattak, ugyanis a szervezők ma
ratoni hosszúságú, háromórás spinning
edzéssel készültek. Gyermek és kul
turális programok is kísérték Paks egy
re népszerűbb futófesztiválját, amely

nek a főszervező Scheffer István szavai
szerint: lesz folytatása. A rendezvény a
Neoton zenekar koncertjével ért véget.
Vida Tünde

Paksról jött a segítség – adományok
a dunaszentbenedeki rászorulóknak
Négy éve küld adományokat a Duna bal partjára is Molnár Imréné, a paksi Segítők háza vezetője.
A közelmúltban a Dunaszentbenedeken élő hátrányos helyzetű emberek örülhettek, rengeteg bútort,
ruhaneműt és használati tárgyat kaphattak.

Az összegyűlt adományok fuvaro
zását, ahogy eddig is, a község pol
gármestere vállalta.
Nagyon várják már a hasznos hol
mikat, hiszen megfelelő munka
lehetőség hiányában sokan élnek

mélyszegénységben – mondta
Vargyas Mihály. A tapasztalat
azt mutatja, hogy sokkal több az
igénylő, mint az adomány, így
sorsolás útján találnak gazdára a
szekrények, heverők, míg az
apróbb holmikból börzén válo
gathatnak a rászorulók.
Molnár Imrénétől megtudtuk:
négy éve került kapcsolatba a
dunaszentbenedeki Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat mun
katársával, Bergmann Kincsővel.
Azóta többször megismételték
már a karitatív akciót.

Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy minden alkalommal szemé
lyesen a polgármester fuvarozza
az adományt – hangsúlyozta. Azt
is kiemelte, hogy nem csorbul
a helybeliek és környékbeliek
érdeke, mert amit továbbadnak,
arra Pakson és környékén nem
volt igény.
A dunaszentbenedekiek sem
érkeztek üres kézzel Paksra:
harminc zsákkal ajándékoztak a
Segítők házának a Start munka
programban termelt burgonyából.
Vida Tünde
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40 éve tették le a Paksi Atomerőmű
alapkövét
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. idén októberben ünnepli alapkőletételének 40. évfordulóját. A Paksi
Atomerőmű mostanra a hazai villamosenergia-termelés több mint felét biztosítja úgy, hogy közben nem
bocsát ki szén-dioxidot, ami a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából kulcsfontosságú.
„Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az jubileumi ünnepségen, ahol felnyitot
ták az eredeti alapkőbe zárt kapszulát,
MVM Csoport legnagyobb és hazánk
energiaellátása szempontjából legfon amelyet egy új alapkőbe helyezve ün
tosabb társasága. A négy paksi blokk nepélyesen felavattak.
úgy termeli a legolcsóbb áramot az A korhű beszámolók szerint a Paksi
országban, hogy közben nem bocsát Atomerőmű eredeti alapkövét az I.
ki üvegházhatást kiváltó gázokat. számú reaktor kiásott gödre mellé, egy
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy külön aknába helyezték el 40 évvel
a Paksi Atomerőmű a szakértői vizs ezelőtt, hatalmas érdeklődés és szá
gálatok szerint Európa egyik legbiz mos magas rangú állami vezető, így
tonságosabb erőműve” – emelte ki az akkori Minisztertanács elnökhe
Csiba Péter, az MVM Magyar Villa lyettese részvételével. Az októberi
alapkőletételt megelőzően már fo
mos Művek Zrt. elnök-vezérigazgató
lyamatosan zajlottak az építkezési
ja a jubileum alkalmából.
„A Paksi Atomerőmű a folyamatos fej munkálatok, amelyekben négy szá
lesztéseknek köszönhetően ma már egy zadnyi honvédségi erő is részt vett.
„Negyven évvel ezelőtt nehéz – ma már
generációval fejlettebb, mint az indu- Az alapkövet – annak biztonsága
mondhatjuk azt is, hogy bátor – enermegóvása érdekében – hamarosan
lásakor volt. Pusztán csak az elmúlt 10
giapolitikai döntés született. Hasonlóan év során végrehajtott fejlesztések évente kiemelték a helyéről, innentől fogva
bátor és jövőbemutató döntést hozott 12, a most folyó programok további 8
azonban sorsa nem nyomon követ
a közelmúltban a kor
mány a nukhető: csak 1992-ben találtak rá egy
milliárd forint többletet hoznak. A mai,
leáris alapú villamosenergia-termelés
régi-új alapkőletétel nem csak az elmúlt raktárban, egy ismeretlen tartalmú
kapacitás-fenntartásáról, a jelenleg is éveket és eredményeket szimbolizálja, de
láda felnyitásakor. 1995 óta az alapkő
üzemelő 4 blokk eredményei alapján mutatja azt a jól megalapozott jövőképet
a Paksi Atomerőmű idén húszéves
pedig biztosak lehetünk benne, hogy jó is, amelyet az üzemidő-hosszabbítás Tájékoztató és Látogatóközpontjában
döntés született. A Paksi Atomerőmű lét ered
található, a belefoglalt, korabeli re
ményeként tudunk biztosítani a
rehozása és működése komoly kihívások hazai energiafogyasztók számára” –
likviákat tartalmazó urna innen tért
elé állította mindazokat, akik részesei mondta beszédében Hamvas István,
vissza eredeti helyére.
voltak a beruházás megvalósításának a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója a
és a létesítmény működtetésének. A fela
datokból és nehézségekből rengeteget
tanultunk, ma pedig elmondhatjuk: az
eddig elvégzett munka szilárd alapot
biztosít a Nemzeti Energiastratégia cél
kitűzéseinek megvalósításához. A ha
zai villamosenergia-termelés több mint
felét biztosító Paksi Atomerőmű a
rendelkezésre álló eszközök hatékony,
költségkímélő és biztonságos mű
ködtetésével a rezsicsökkentés egyik
alappillére lehet” – mondta dr. Aradszki
András, a Nemzeti Fejlesztési Minisz
térium energiaügyért felelős államtit
kára az erőmű 40. évfordulója kapcsán
Fotók: Bodajki Ákos
megtartott eseményen.
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei
évben is megrendezte Nyílt Napját
Szeptember 11-13. között szokásos nyílt hétvégéjét tartotta a Paksi Atomerőmű, amely idén a nyugdíjasnappal egészült ki.

Pénteken közel nyolcszáz, már nyugdíjas dolgozó és
partnereik érkeztek egy kis nosztalgiázásra. A talál
kozón nem csak a múltat idézték fel, Hamvas István
vezérigazgató az erőmű jelenéről és a jövőről is tájékoz
tatta a vendégeket. A Nyílt Nap ez alkalommal is
lehetőséget adott a Duna jobb és bal partján fekvő
települések lakóinak, hogy megismerjék Magyarország
egyetlen atomerőművének biztonságos működését,
bővebb információkat szerezzenek róla, ezáltal erő
sebbé váljon a lakosság és az erőmű kapcsolata. A
bemutatás kiemelkedő része az üzemlátogatás volt,
amelyen a felkészült szakemberek részletes tájékozta
tást nyújtottak az érdeklődőknek. Idén Homokmégy,
Öregcsertő, Drágszél és Fácánkert települések lakói
voltak a meghívottak. Közel 250 fő érkezett a szeptem
ber 12-i rendezvényre.
A vasárnapi nap a munkavállalóké volt, az időjárás is
kedvezett, így több százan érkeztek családjukkal, hogy
a szabad levegőn töltsék el a napot.
A sikeres hétvégén az érdeklődés és nyitottság ismét
megmutatkozott az erőmű iránt.

Fotók: Bodajki Ákos
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Múzeumtól múzeumig – vonattal
Egyedülálló rendezvény valósult meg az Atomenergetikai Múzeum és a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében 2015. október 2-án. A több száz látogatót vonzó
program egyik különlegessége a két múzeum között közlekedő vasúti szerelvény volt.

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atom
energetikai Múzeuma idén is csatla
kozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja
elnevezésű országos programsorozathoz.
Ennek első rendezvényére – a fesztivál cél
kitűzéseivel összhangban – október 2-án
a Paksi Városi Múzeummal karöltve ke
rült sor.
A délután fénypontját – a gyermekek
és felnőttek számára egyaránt – a vona
tozás jelentette, amely egyedi lehetőség

nek számított, hiszen a Paks környéki
pályaszakaszokon jelenleg szünetel a sze
mélyszállítás. A Paksi Városi Múzeumtól
a Duna-part megállóból vonatozhattak
be a látogatók az Atomenergetikai Múze
um területéig.
A színes programok során a vendégek
15 órától a Paksi Városi Múzeumban ve
hettek részt rendhagyó tárlatvezetésen.
Amíg a felnőttek a nukleáris energetika
1950 előtti felhasználásáról hallottak

értékes információkat, addig a gyermekek
kézműves foglalkozásokon alkothat
tak, de volt lehetőség rock&roll tanulás
ra is. A különvonat fél ötkor indult az
erőműbe, az öt órai érkezést követően
pedig zenés program kezdődött, majd
a látogatók a nukleáris energetika 1950
utáni, békés célú felhasználásáról szóló
tárlatvezetésen vehettek részt. A ren
dezvény ideje alatt a vállalat 40 éves
történetét feldolgozó fotóválogatás is
látható volt, míg a kisebbek őszi díszeket
készítettek, és az Ürgemese című könyv
alapján összeállított időszaki kiállítást is
végig járhatták.
A rendezvény végén tortával ünnepelhet
ték a vendégek az ország mindmáig leg
nagyobb beruházásának számító atom
erőmű alapkőletételének 40 éves évfor
dulóját.
A múzeumi intézmények összefogásával
megvalósult program célja az volt, hogy
a látogatókhoz közelebb vigye a múzeu
mok világát és hagyományt teremtsen,
így az együttműködést a jövőben is ter
vezik az intézmények.

Tudta-e
hogy ...
óránként 20-40 kilométeres sebességgel haladó
vasúti kocsi tartalmának elemzésére is képes az a
berendezés, amelyet a Roszatom orosz állami
atomenergetikai konszern vezérigazgatója
mutatott be egy tudományos fórumon. Az atom
ipar és más ágazatok „határán” megszületett új
vívmányokról is beszélt Szergej Kirijenko. Többek
között a sugármódosított polietilénről, amely
az eddiginél 35-ször kevésbé kopik, a műanyag
ütésállósága pedig a tízszeresére nőtt, sőt többszöri alakváltozás után is képes visszanyerni
eredeti formáját. (forrás: atomenergiainfo.hu)
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Nemzetközi közmeghallgatások
a Paks II. beruházás kapcsán
Folytatás az 1. oldalról

29-én Temesváron és október 7-én Ki
jevben, valamint lezajlottak a szakértői
konzultációk Horvátországgal, Auszt
ri
ával és Ukrajnával. A nemzetközi szakasz
további októberi állomásai Ljubljana
(október 12.), Bukarest (október 14-15.)
és München (október 20-21.)voltak.
A nyugodt hangulatú közmeghallga
tásokon dr. Aszódi Attila, a Paksi Atom
erőmű teljesítményének fenntartásáért
felelős kormánybiztos általános tájékoz

tatást adott a Paks II. beruházásról, majd
ismertette az új blokkok létesítésének
és üzemeltetésének környezeti hatásait.
Részletesen kitért a nukleáris biztonság
követelményeire és az új blokkok bizton
sági paramétereire.
Az előadást követően az egyes hely
színeken megjelent érdeklődők kifejthet
ték véleményüket, feltehették kérdésiket.
Ezekre a kormánybiztos és a magyar fe
let képviselő szakértő delegáció részletes

választ adott. A kérdések az adott or
szág érintettsége, a nukleáris biztonság,
a radioaktív hulladékok és kiégett fű
tőelemek kezelése, a radioaktív kibocsá
tás, valamint a Dunára gyakorolt hatás
témái köré csoportosultak.
A rendezvényekről beszámolt az érintett
országok több médiuma is, vala
mint a közmeghallgatásokról rendsze
res tájékoztatást nyújt honlapján (www.
mvmpaks2.hu) a projekttársaság is. A
szakértői konzultációkon és közmeghall
gatásokon szerzett tapasztalatairól folya
matosan beszámol dr. Aszódi Attila
kormánybiztos október elején indult
blogján is (www.aszodiattila.blog.hu).
A szakértői konzultációk és közmeghall
gatások – az eljárásba bejelentkezett
országok igényeinek eleget téve – az ősz
folyamán tovább folytatódnak.

A legapróbb eseményből is tanulni kell!
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett, nem várt események kivizsgálásával foglalkozó
kurzusnak adott otthont a Paksi Atomerőmű. A továbbképzésen az e területen dolgozó magyar, örmény,
orosz, ukrán és litván szakemberek vettek részt.

Alapvető megközelítésünk az Atomerőműben, hogy a
legapróbb eseményből is, amelyeknek van valamilyen
tanulsága, abból tanulni kell. Tanulni pedig ezekből az
eseményekből úgy lehet, hogy elemezzük, megha
tározzuk, milyen körülmények között jöhetett létre,
levonjuk a tanulságokat és meghozzuk a szükséges kor
rekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy csök

kentsük az ilyen események súlyát, előfordulásuk gya
koriságát – fogalmazott Gergely József, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Esemény Kivizsgálási Csoportjának
vezetője. Hozzátette, hogy minden ipari létesítmény
ben vannak ilyen események, a folyamatos tanulás,
fejlesztés célja, hogy az események száma alacsony
legyen, komoly üzemzavar ne következhessen be. Ha a
kis jelentőségű esetből tudunk tanulni, ez kellő garancia
arra, hogy ne következhessen be komolyabb üzemzavar
- hangsúlyozta Gergely Péter.
– Magyarországon meghallják és értik a nemzetközi szer
vezetek szavát – indokolta Dian Zahradka, a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség nukleáris létesítmények bizton
ságáért felelős részlegének vezetője, hogy Paksot válasz
tották helyszínül. Az ötnapos kurzus igen intenzív volt, az
előadások mellett csoportos műhelymunka keretében
esettanulmányokat, elemzéseket végeztek a résztvevők.
Vida Tünde
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Tájoló Nap
tizenkettedszer

Ismét a lakosság tájékoztatása volt a fókuszban

– Mind a paksi telephelyünk nagysága, mind szakembereink
felkészültsége megfelelő garancia arra, hogy az atomerőmű
bővítésekor majdan keletkező kiégett fűtőelemek átmeneti tárolását
is biztonságosan, magas műszaki színvonalon meg tudjuk oldani –
hangsúlyozta megnyitó beszédében Dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezető igazgatója a tizenkettedik Tájoló Napon, a nyu
gat-mecseki önkormányzati társulás és a Radioaktív Hulla
dékokat Kezelő Kft. közös rendezvényén. A Bodán tartott tájé
koztató program bevezetéseként arról is szólt, hogy amikor a
nyugat-mecseki kutatások megfelelő eredménye és a társadalmi
elfogadás megléte esetén 2050 táján építeni kezdhetik a
mélygeológiai tárolót, annak méretezését is úgy kell majd ter
vez
ni, hogy a Magyarországon várhatóan keletkező összes
nagyaktivitású hulladék végleges tárolására biztonsággal alkal
mas legyen.
A Tájoló Napon idén is szép számban megjelentek környékbeli
lakosok, akik a sajtó képviselőivel együtt azt is megtudhatták,
hogy a tavaly elkészült két kutatófúrás után most októberben
egy kutatóárok kialakításával folytatódik a terepi munka, amely
a bodai agyagkő földtani tulajdonságainak pontosabb megis
merését szolgálja. A 3-3,5 méter széles, 2-6 méter mély, 700
méter hosszú kutatóárkot az időjárástól függően három-négy
hónap alatt alakítják ki a szakemberek.
A kutatással kapcsolatban köszöntőjében Kovács Győző, a Tájo
ló Nap házigazdája, Boda polgármestere, a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs és Településfejlesztési Önkormányzati
Társulás elnöke a lakossági tájékoztatás fontosságát emelte ki.
A tájoló napi előadássorozat célja is az, hogy a környéken élők
közvetlenül jussanak információhoz a vizsgálatokról, a munkát
végző társaság tevékenységéről. Kovács Győző kiemelte: a tér
ségben az RHK Kft. tevékenységének elfogadottsága változat
lanul magas.
Az ismeretterjesztő program első előadása a nagyaktivitású kuta
tás és az atomerőmű-bővítés közötti kapcsolódási pontokat vette
sorra. Prof. Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának
fenntartásáért felelős kormánybiztos elsőként a tervezett két
új blokk jellemzőiről beszélt, kiemelve, hogy a műszaki meg
oldások „Fukusima-álló” működést tesznek majd lehetővé, a
sokszoros biztonsági rendszernek köszönhetően. Szólt a hosszú
és szigorú ellenőrzési folyamatról is, melynek során 6500
engedélyt kell megszerezni, mielőtt az építkezés elkezdődhet,
és a nagyaktivitású kutatásokat követően a leendő mélygeoló
giai tárolóhoz is számtalan hatósági engedély kell majd. Az új
blokkok üzembelépésével a kiégett üzemanyag-kazetták száma
a jelenleg működő négy blokkénak várhatóan a harmadával
növekszik. Mivel az új blokkok legkorábban 2025-26-ban
indulhatnak, és a kiégett kazetták öt-tíz évet töltenek majd a
pihentető medencében, ezeknek a fűtőelemeknek az előírt ötven
éves átmeneti tárolását 2031-36 körül kell megkezdeni.
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Mindebből a hallgatóság levonhatta azt a következtetést,
hogy a jelenleg zajló nagyaktivitású kutatási programba, vala
mint a bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladékok végleges
tárolójának bővítésébe az épülő blokkok működéséből adódó
többlet-feladatok beépíthetőek lesznek.
Hagyományosan külföldi vendég-előadója is volt a tizenkette
dik Tájoló Napnak. Irena Daris, az RHK Kft. társszervezetének
munkatársa személyében. Az ARAO – a magyar társasághoz ha
sonlóan – közhasznú nonprofit vállalatként működik. Feladata
mind a szlovén intézmények, mind a horvátokkal közös tulaj
donú atomerőmű kis és közepes, illetve nagyaktivitású radioak
tív hulladékának kezelése, elhelyezése.
Irena Daris nagyrabecsülését is kifejezte az RHK Kft. tevékeny
ségével kapcsolatosan. Mint mondta, követendő példaként
tekintenek a magyar társaságnál és telephelyein folyó szakmai
munkára, a tárolók világszerte elismert technikai színvonalára,
működésére. Nagyra értékelte, hogy a nagyaktivitású kutatások
terén is elöl járunk nemzetközi összehasonlításban. Úgy gon
dolja, van mit tanulni tőlünk.
A délelőtti ismeretterjesztő program zárásaként a tavaszi köz
vélemény-kutatás eredményeiről beszélt Honti Gabriella, az
RHK Kft. kommunikációs vezetője. Bevezetésként Európa
térképén mutatta meg a hallgatóságnak, hogy Svédország,
Finnország, Franciaország és Svájc mellett hazánkban is
előrehaladott állapotban van a nagyaktivitású kutatási tevé
kenység. Szólt arról is, hogy a Társaság térségben folytatott kom
munikációs tevékenységének melyek a legfontosabb elemei: a
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Településfejlesztési
Társulással való együttműködés, sajtótájékoztatók, tájékoztató
körutak, helyi fórumokon való részvétel, gyerekprogramok
szervezése. Ennek a sokrétű munkának az eredményességét
hivatott megmutatni a kétévente szervezett véleményfelmérés.
Az idei alapján ismét kiderült, hogy a környéken élők több
sége tájékozott a radioaktív hulladékok keletkezésével, az RHK
Kft. és az NYMTIT tevékenységével kapcsolatos kérdésekben,
ismeri a Nyugat-Mecsekben zajló kutatásokat, tudja, hogy a
nagyaktivitású radioaktív hulladékok esetleges elhelyezése a cél.
A délután folyamán szokásosan a könnyed szórakozásé, és
a kulináris élvezeteké volt a főszerep: többek között pacal
pörköltet, helyi borokat lehetett kóstolni, és a meghívott ze
nészek késő estig lefoglalták a nagyérdemű figyelmét.

RHK Kft.

Tovább folytatódnak a KKÁT
bővítési munkálatai
Utoljára áprilisban adtunk hírt a KKÁT bővítési munkáiról,
amely azóta nagy léptekkel haladt előre. Az alaplemez
készítéséhez felállított sátrat, ami azért kellett, hogy hideg
időben is lehessen dolgozni, el lehetett bontani, amikor
megkezdődtek a felmenő vasbeton szerkezetek építési
munkái.
A kedvező időjárásnak köszönhetően megfelelő sebességgel halad
hatott tavasszal és a nyári melegben is a vasbeton falak felhúzása,
valamint a szellőző kürtő vasszerelése, betonozása. A nyár közepén
az építész szakember és a technológiai elemek szerelését végző vál
lalkozó is megkezdte a munkát. Az együttműködés eredményeként
a KKÁT új modulja fogadni tudta a sugárvédelmi árnyékolásra
szolgáló betöltő fedélzeti elemeket. A négykamrás modulba össze
sen tizenhat betöltő fedélzeti elem beemelése történt meg. Egy-egy
ilyen tömb súlya megközelíti a húsz tonnát, így beemelésük külö
nösen nagy odafigyelést, elhelyezésük pedig nagy precizitást igé
nyelt, ugyanis milliméter pontossággal kellett a helyükre illeszteni
az elemeket, hogy szerepüket betölthessék. Ahogy mind a tizenhat
tömb a helyére kerül, megtörténik az elemek körbebetonozása, majd
a megfelelő árnyékolás biztosításához ezeknek a betonnal való kitöl
tése is. A tervek szerint év végéig készül el a teljes vasbeton szerkezet,
de kedvező időjárási körülmények esetén a betöltő csarnok acélszer
kezete és a térelhatárolás egy része is elkészülhet az idei esztendőben.

Visszatérő vendégekkel is találkoztunk Kalocsán
A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos ismeretterjesztésre minden alkalmat meg kell ragadni – ez az RHK
Kft. kommunikációs tevékenységének egyik sarkalatos pontja. Különösen fontosak a Társaság számára
az évről évre megtartott rendezvények, mint például az idén szeptember közepén megrendezett, méltán
népszerű Kalocsai Paprikafesztivál.
Mivel ezt az eseményt évek óta nagy
fokú érdeklődés és kiemelkedően
magas látogatottság jellemzi, az RHK
Kft. Kommunikációs Önálló Osztálya
és a TEIT ismét közös rendezvény
sátort állított fel a helyszínen, ahol a
kiadványaikkal ismerkedhettek és a
kérdéseikre is választ kaphattak az
arra járók. A Társaság nagy örömére
sokan kíváncsiak voltak a radioaktív
hulladékok kezelésével kapcsolatos
információkra, különös tekintettel a
nagyaktivitású kutatás jelenlegi ál
lapotára. Pécstől Kalocsáig, Pakstól
Budapestig sokfelől érkeztek láto

gatók, akik korosztálytól függetlenül
nagy lelkesedéssel töltötték ki a já
tékos ismeretterjesztő totót, melyet
kisebb ajándékokkal jutalmaztak a
kollégák.
Különösen jó érzés, hogy a visszatérő
diákok és felnőttek idén sem hagy
ták ki az ismeretterjesztő sátrat, sőt,
többen célirányosan is keresték.
A rendezvénysátor iránti komoly
érdeklődés újfent megerősítette a
Társaságot abban, hogy az emberek
lakóhelyüktől függetlenül igénylik a
tájékoztatást a radioaktívhulladékkezeléssel kapcsolatban.
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Újabb szakmai dicséret az NRHT-nak
Az eső sem zavarta a francia vendégeket abban, hogy kíváncsian végigjárják a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának külső helyszíneit. Ernyő alatt állva tanulmányozták a kész modulokat és az épülő új munkálatait.

Személyükben 2012. decemberi meg
nyitása óta az egyik legtekintélyesebb
szakmai látogatócsoportot fogadta a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) is. A szeptember végén érke
zett tízfőnyi küldöttség egy olyan pári
zsi értékelő-elemző testület tagjaiból
állt, amely a francia kormánynak készít
beszámolókat a radioaktívhulladék-ke
zeléssel kapcsolatban. A ’Commission
Nationale d’Evaluation’ testület szak
embereinek tíznapos közép-európai
tanulmányútján a közbenső állomás
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volt Magyarország, programjukban
lengyel, cseh és szlovák nukleáris léte
sítmények meglátogatása is szerepelt.
– Olyan szakemberekkel akartunk találkozni – magyarázta Jean-Claude
Duplessy, a csoport vezetője, a testület
elnöke – akik ismerik a radioaktívhulladék-kezelési stratégiákat, ezek
kidolgozásával, megvalósításával foglal
koznak. Izgalmas eszmecserékkel, fontos
tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak
az RHK Kft. jóvoltából.

A zsúfolt magyarországi szakmai prog
ram Bátaapátiban, az NRHT-ban
kezdődött, ahol elsőként megismer
kedhettek a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. tevékenyégével, a telephe
lyeken folyó munkával, és ők maguk is
bemutathatták a francia gyakorlatot.
A hulladéktároló új látogatóközpontja
és az NRHT-t bemutató kisfilm meg
tekintése után a telephely bejárása kö
vetkezett, a dozimetriai vezénylőtől a
technológiai épületen át a földalatti
tárolókamráig.
– Már az eddig látottakból megállapíthattuk, hogy a magyar létesítmények igen magas szakmai színvonalat,
világszínvonalú biztonságot képviselnek
– jelentette ki Jean-Claude Duplessy.
A látogatás Pakson folytatódott,
ahol a KKÁT-ról szóló film lejátszása
után a vendégek az átmeneti tároló
technológiáján túl a bővítés folyama
tával is megismerkedhettek. Mind az
NRHT-ban mind a KKÁT-ban folyó
munka lenyűgözte a nemzetközi dele
gációt.

JETA

Kórházi fejlesztés JETA segítséggel
Három évvel ezelőtt, 2012-ben már történt a Kalocsai Szent Kereszt kórházban nagy értékű fejlesztés a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) segítségével. Akkor 22 millió forint értékben lapa
roszkópos tornyot és a hozzá tartozó eszközöket sikerült vásárolni, ezzel is segítve a korszerű betegellátást.
Idén újabb segítség érkezett a JETA-tól. A kórház főépületének átalakítása miatt szükségessé vált egy tálalókonyha kialakítása, melyhez az alapítvány 16 millió forinttal járult hozzá.

Fotó: Zsigmond Enikő

Idén májusban a Kecskeméten megtartott ünnepélyes nyi
tórendezvénnyel indult útjára a megyei, a kiskunfélegyházi
és a kalocsai kórház integrációját segítő, magasabb szintű
ellátást lehetővé tevő 3 milliárd forint beruházási összegű
projekt, melynek keretében a kalocsai Szent Kereszt Kórház
ban 1,1 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg, száz
százalékos támogatottsággal, uniós forrásból.
A tervek szerint a kalocsai kórház főépületét kétezer négyzet
méter területen átalakítják. Ebből százötven négyzetméteren
új épületet húznak fel. A sürgősségi osztály a „C” épületből
átkerül a „B” épület mélyföldszintjén jelenleg üzemelő
konyha helyére.
A kórházi betegétkeztetést ellátó Kalocsa Menza Kft. által
bérelt konyha a jelenlegi helyén megszűnik, de annak köl
töztetésére, valamint az új tálalókonyha kialakítására az 1,1
milliárdos pályázat nem biztosított forrást. Az intézmény az
új tálalókonyha kialakítására sikeres pályázatot nyújtott be
a JETA-hoz.
A Menza Kft. a 425 ágyas kórház betegei és dolgozói részére
másik helyen főz, majd az ételt a városon belüli kiszállítást
követően, a korszerű eszközökkel felszerelt tálalókonyhán
keresztül juttatják el az egyes osztályokra.
A tálalókonyha kialakítása várhatóan lapunk megjelenésé
nek időpontjára befejeződik, jelenleg már folyik az egyes ré
szek műszaki átvétele. A 24 millió 687 ezer forint beruházási
összeghez a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
(JETA) 16 millió forint támogatást nyújtott, a fennmaradó
részt az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.
Zsigmond Enikő

Tudta-e
hogy ...
438 nukleáris erőmű működik a világban, és
összesen 2 346 193 gigawattóra áramot termeltek 2012-ben? Franciaország áramellátása
támaszkodik a leginkább a hasadási energiára:
a megtermelt áram 74 százaléka származik
atomerőművekből.
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Bemutatkozik

Pusztahencse
Pusztahencse területe ősidők óta lakott, első okleveles említése 1343-ból való. A későbbi századokban sokan
laktak itt, még a török idők kezdetén is. Az 1600-as évek végére azonban teljesen elnéptelenedett, majd
a betelepítések következtében lassú ütemben benépesedett.

A pusztát több középbirtokos mond
hatta magáénak. Alsóhencsén a Gősy
család, Középhencsén a Bartal család,
Felsőhencsén pedig több kisebb-na
gyobb földterülettel rendelkező család
gazdálkodott. 1914-re a helység önálló
kisközséggé fejlődött, ekkor kap
ta a Pusztahencse összefoglaló nevet.
A település ennek kapcsán 2014-ben
ünnepelte századik születésnapját.
1990-ben adományokból és társadal
mi munkával megépült a település
egyetlen temploma. A községben ka
tolikus, református, evangélikus egy
házon kívül egyéb kisegyházak is jelen
vannak.
A település, amelynek napjainkban
1041 lakója van, bő tíz perc alatt
érhető el közúton Paksról, hiszen
kevesebb, mint 15 km-re fekszik a
várostól. A község neve a ’80-as évek
elején, egy dokumentumfilm nyomán
került a köztudatba: Mihályfy László
– A Bagóhegy boszorkánya című film
je fődíjat és FIPRESCI (Filmújságírók
Nemzetközi Szövetsége)-díjat kapott
1982-ben az Oberhauseni Filmfesz
tiválon. A film főszereplője Vica né
ni, aki 1887-ben született Kőmíves
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Éva néven a Pusztahencséhez tartozó
Földespusztán. A pusztahencseiek
nem igazán örültek a sikernek, mert
a film rossz színben tüntette fel őket
is, és Vica nénit is, aki valójában egy
magányos, idős asszony volt, akire haj
lott háta, sötét ruhája miatt sütötték
rá a bélyeget.

A legendát újraélesztve próbáltak
az egykori hátrányból előnyt farag
ni a helyiek. Újabban falunapjukat
erre építve rendezik meg.
Boszorkányszombatot tartanak bűbá
jos boszorkány szépségversennyel, bo
szor
kánykonyhával, gondolván, ha
már nincs más jellegzetessége, turista
látványossága a településnek, akkor
maguk javára fordítják az egykori le
gendát.
A rendezvénynek a faluközpont
ban álló művelődési ház ad otthont,

amely ma integrált közösségi szolgál
tató térként (IKSZT) működik. Tá
gas színháztermével, teraszával és
gyönyörű szabadidőparkjával sok
prog
ramhoz nyújt kiváló helyszínt.
A község jelentős eseménye még a
szüreti nap, amelynek aktív szervezői
és résztvevői a helyi Vadvirág Népi
Együttes tagjai. Ezen a napon a falu
apraja-nagyja népviseletbe öltözik. A
hagyományokat felelevenítve lovasok,

Bemutatkozik

fogatosok, táncosok végigjárják a fa
lut, tánccal csábítják az érdeklődőket
az esti bálba. A pusztahencsei rendez
vények, beleértve a bálokat is, híresen
jó hangulatúak, a környékről is rend
szeresen érkeznek vendégek.

rehozott Jövőnk Energiája Térségfej
lesztési Alapítvány (JETA) pályázati
támogatásával bővítették, modernizál
ták és tették akadálymentessé. Mivel
az 1970-es években készült épület
külső rekonstrukciója már egy koráb

Akár a programoknak otthont adó
kultúra házát, úgy a többi önkor
mányzati épületet is szisztematikusan
felújították az elmúlt években.
Az IKSZT-rel szemben álló, szintén
modernizált iskolaépületben, napja
inkban harmincegynéhány gyermek
tanul. Az intézmény a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola Pusztahencsei
Tagiskolájaként működik. Az alsó ta
gozatosok helyben, a felsősök Pakson
tanulnak. A pedagógusok és diá
kok is kiveszik részüket a község hét
köznapjainak, ünnepnapjainak gazda
gításából.
Az óvoda nemrégiben ünnepel
te alapításának ötvenedik évfordu
lóját. Az épületben korábban csak
két csoportszoba volt, ezért több
ször felvetődött, hogy szükség volna
egy helyiségre, ahol az egyéb foglal
kozásokat lehet megtartani. Az intéz
ményben működik néptáncoktatás,
hittan, logopédia és gyógypedagógia,
állatasszisztált terápiás foglalkozás.
Emiatt időszerűvé vált, hogy kialakít
sanak egy olyan helyiséget, ami teret
ad ezeknek a tevékenységeknek. Az
épületet a Paksi Atomerőmű által lét

bi pályázat során megvalósult, ez az
újabb beruházás tette teljessé a felújí
tást. Az ötvenéves évforduló alkalmára
a kollektíva a szülőkkel közösen ne
vet is választott az intézménynek, így
a 2014-es tanévtől a neve: Csicsergő
Óvoda, Pusztahencse.

Iker Ibolya polgármester az utóbbi
hónapok eredményeit összefoglalva el
mondta, hogy a községháza, a védőnői
szolgálat és orvosi rendelő épülete előtt
parkolót építettek, a Bagó-hegyen
elbontották az önkormányzat által
korábban vásárolt, romos lakóépüle
teket, amelyek helyére játszóteret
sze
retnének építeni. Pusztahencse

jelentős összeget, közel huszonötmil
lió forintot nyert a Belügyminiszté
riumtól önkormányzati feladatellá
tást szolgáló fejlesztések támogatásra,
amelyből az orvosi rendelő teljes
felújítását végzik el.
Az önkormányzat idén is igyekszik
élni a Jövőnk Energiája Térségfej
lesztési Alapítvány által nyújtott lehe
tőségekkel: a konyha modernizálására,
a temető rekonstrukciójának első
fázisára pályáztak és a településfejlesz
tési tanulmányt szeretnék elkészíteni
pályázati forrás igénybevételével.
Iker Ibolya szerint a pusztahencseiek
nyitottak az újra, a változásra, örül
nek a fejlesztéseknek. Hozzátette: az
intézményeik jól működnek, színvo
nalas szakmai munka folyik bennük,
a lakosság ellátását biztosító szolgálta
tások sokrétűek. Minden nap van or
vosi rendelés, fiókgyógyszertár, védő
női szakszolgálatot, szociális gon
dozói ellátást működtetnek. Gazdag
a civil élet: a Pusztahencse Jövőjéért
Egyesület, az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub, a Polgárőr Egyesület, a Puszta
hencse Községi Sport Egyesület mel
lett – a már említett – Vadvirág Népi
Együttes igyekszik szebbé tenni
a hétköznapokat. Tervezik egy hagyo
mányőrző tűzoltó egylet létrehozását
is. 2001 óta nagy sikerrel működik a
népfőiskola, minden évben januártól
áprilisig heti egy alkalommal, rend
kívül változatos tematikával.
A polgármester azt mondta, nagy
reményeket fűznek az atomerőmű
új blokkjainak építéséhez. Abban
bíznak, hogy a helybeliek közül sokan
találnak majd a beruházással kapcso
latos munkát. Jelenleg harminchét
eladó ház van a településen. Remé
lik, hogy ezek gazdára találnak majd,
a beköltöző családok pedig otthonra
Pusztahencsén.
Vida Tünde
(Fotók: Kövi Gergő, Vida Tünde)
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Foktő – Ahol olajozottan mennek a
dolgok
Ismét a Duna bal partján járunk, ott, ahol az ipari területek, a kikötő, a repülőtér, a vasút és a leendő híd tövében egy csendes kis falu fekszik: Foktő.

Fotók: a szerző felvételei

A falu nevének eredője a Vajas-fok,
amely szintén innen ered, ez a hely
lenne ugyebár a foknak a töve. Bél
Mátyás a XVIII. században kicsit más
magyarázattal szolgált, szerinte a csa
tornában elhelyezett, vízszintet szabá
lyozó zsilipekről nevezték el a falut, de
ezen ma már senki nem veszik össze,
még a helyi kocsmákban sem.
A környéken található leletek alapján
a régészek megállapították, hogy már
a honfoglalás előtt is lakott volt a
hely, s a Duna mellett itt is telepedtek
le honfoglaló magyarok. A kalocsai
érsekség létrejöttével természetesen ez
a falu is a „fennhatósága” alá került, az
érseki cseléd-családokat telepítették itt
le, s érdekesség, hogy bár nagyon kö
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zel fekszik a városhoz, sokáig az utak
járhatatlansága miatt a Vajason, vízi
úton rándultak be oda az emberek, ha
dolguk akadt.
A XIII. századig nincsenek biztos ada
tok a történelméről, 1221-es az első
írásos emlék, amely egy per irataiban
található. 1416-ban ismét egy inci
densnek köszönhető, hogy egy faddi
oklevélben találkozhatunk Foktő
nevével. A török uralom alatt a szom
szédokhoz hasonlóan az itteni lakos
ság is elbujdokolt, 1529-ben szállta
meg az oszmán a környéket. 1541-ben
a helyzet konszolidálódott, kiépült a
török közigazgatás és adóztatás rend
szere, viszont így az összeírások alapján
képet kaphatunk a lakosok mindenna

pi életéről, összetételéről. A foktőiek
állattartásból és földművelésből éltek,
búzát, hagymát, káposztát, gyümöl
csöket termesztettek. Halastóból het
venkettőt is jegyeztek a környéken
a XVI. században. A másik fő jöve
delemforrás a kereskedelem, illetve a
Dunán itt is üzemelt rév, amelynek
„iparűzési adója” kiszámítható jöve
delemforrás volt a Duna szabályo
zásáig. A falubeliek egészen addig több
vízimalomban is őrölhettek.
Foktőn így pezsgő élet folyt akkori
ban, talán még nagyobb, mint Ka
locsán. Az 1570-es összeírás alapján a
környék legnépesebb faluja volt, még
a kalocsai kádi is Foktőn lakott. A val
lásszabadságra jellemző, hogy a falu
ekkoriban teljesen kálvinista lehetett,
saját templommal.
A török utáni viszontagságos időkben
a lakosság szinte csaknem eltűnt. Mire
a császári csapatok bevonultak, csak
néhány család költözött vissza a mo
csárvilágból. A Rákóczi-szabadsághar
cosok sem kímélték a lakosságot, a
kuruc sereg is súlyos károkat okozott.
„…hanem a mi kevés jószágunkat az
Ellenségtül megtartott volt az Isten,
azt most azon által futot Nép öli,
vágja, praedállya, ugy Lábas Marhánk
tőlők meg nem maradhat, sőt ha szol
lunk, veréssel, rongálással fenyegetnek,
Gabonánk sem Kasban, sem Verem
ben meg nem marad, hasonlóképpen
szénánkat kimiletlenül ével nappal
horgyák, ha szollunk, őléssel fenyeget
nek, sokszor puska véget is adnak.”
Amint a történelem hagyott rá egy kis
időt, a lakosság ismét elkezdett mind
anyagilag, mind számában növekedni.
A létszámnövekedés egészen a XIX.
század végéig tartott, sajnos a népes
ség azóta változó ütemben csökken,
a hatvanas években még csaknem
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háromezren, ma már sajnos csak kb.
1600-an vallják magukat foktőinek. A
XVIII. századi erőszakos rekatolizáció
után a reformátusok és katolikusok
ma már békében élnek egymással, így
két templom is van a faluban.
A történelem során a katonák mel
lett a természeti csapások természe
tesen ezt a helyet sem kímélték, tűz
és víz váltakozva gyérítette a falut. A
’48-49-es szabadságharc idején épp
a császáriak dúlták fel a környéket,
de ez az időszak más szempontból
is jelentős Foktőnek, ugyanis ekkor
szabadultak fel a több évszázados érse
ki függés alól. A földek túlnyomó ré
sze a parasztok kezébe került, az érseki
birtokot is árendában művelték.
Már csak az első világháborút, a
vörösterrort, a fehérterrort, a második
világháborút, az ötvenes éveket és a
forradalmat kellett végigszenvedni
ahhoz, hogy a szövetkezetesítés után
a reménykeltő mába jussunk. Érde
kes módon, békeidőben a falu min
dig virágzott, a 30-as 40-es éveket
például ma is a falu legszebb időszakai
közé sorolják: iparosok, vendéglősök,
kereskedők, orvos, gyógyszerész
tevékenykedett a településen, a község
15 boltjában és a heti két piacon gya
korlatilag bármit meg lehetett kapni.
Foktőt – áttételes módon, de még
most is – a Duna élteti, még ha évente
két áradással számolnia is kell. Az
1856-ban befejezett folyószabályozás
sal a Duna régi képét elveszítette.
Régen a rév, a kereskedelem, a vízi
malmok, és halászat nyújtott megél
hetést, napjainkban az atomerőmű,
a növényolajgyár, a repülőtér, az ipari
park, a vízibázis ad munkalehetőséget,
anyagi hátteret.
Amióta a növényolajgyár idetelepült,
és kiépítette a vasutat meg az elkerülő
utat, Foktő a körforgalomtól eltekint
ve kvázi zsákfalunak számít. Így az
átutazók már nem, csak a direkt ide
betérők gyönyörködhetnek rendezett,
kanyargó kis utcácskákban. Nap
szaktól függően, munkafolyamaton
ként más-más illat lengi be a falut,
ha rosszra fordul a széljárás, akkor

persze az egykori téesz-majorban lévő
sertéstelepről is tudomást szerezhet a
látogató.
Szerencsére a pénznek nincs szaga, a
falu költségvetése jó helyzetben van,
igen sok iparűzési adóval gazdálkod
hat. Az új polgármester ugyan csak
egy éve van hivatalában, s társadalmi
munkában, de határozott kézzel
irányít: utakat újítanak fel, játszó
tereket építenek, a közkonyha is
megújul, így a közösségnek más lett a
szája íze.
Pezseg az élet, szinte minden hónapra
jut egy-egy civil szervezésű program,
mire ezek a sorok megjelennek, talán
épp a Tökjó Fesztivál zajlik. Webolda
luk informatív és rendszeresen fris
sül, így érdemes meglátogatni. Női
kórus és néptáncegyesület előadásai
színesítik a kulturális programokat, s
érdemes tudni, hogy a falunak saját, a
kalocsaira még véletlenül sem hason
lító népviselete van.
A sportélet vérkeringése is lassacskán
megindul, a szétzilált Foktő Sport
Egyesületben az obligát futball mel
lett íjász és motokrossz szakosztály is
megalakulóban van. Szintén a tervek
között szerepel a Foktő-Kalocsa közti
kerékpárút is, amit Foktő egyedül,
önerőből kíván megépíteni.
A Paks-Kalocsa híd (amit inkább
nevezhetnénk Foktő-Paks hídnak)
megépítésének hírére a község számta
lan ingatlanja felértékelődött, ezeket
komoly befektetőknek, komoly felté
telek mellett hajlandóak is eladni. Úgy
tűnik, az anyagi háttér megvan a fő cél
eléréséhez: megállítani az elvándorlást,
sőt, újra megtölteni a falut élettel.
A képviselő-testület az iparűzési adó,
a TEIT források, JETA és egyéb pá
lyázati pénzek okos felhasználásával
valósítja meg közössége vágyait. Mivel
önrészt is tudnak biztosítani, így jó
eséllyel nyernek is, egyszóval olajo
zottan mennek a dolgok, sikerülhet
megőrizni az élhető, lakható, esztéti
kus település értékeit, felújítani hagyo
mányait, belakni elhagyott házait.
Foktő jó helyen van.
Zsigmond Enikő
(fotók: a szerző felvételei)
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