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Biztonságos, olcsó és  
tiszta energia –  
Atomexpó Moszkvában
A világ közel ötven országának több mint kétezer-kétszáz szakembere 
sereglett össze moszkvában június elején a roszatom által szervezett 
Atomexpón. Az orosz állami atomenergetikai konszern hetedszer ren-
dezte meg a konferenciát és kiállítást, amit minden korábbinál nagyobb 
érdeklődés kísért.

Szergej Kirijenko vezérigazgató kö szön -
tőjében azt mondta, hogy az a tom -
energia a Fukusima utáni vissza esés  
óta évről-évre fejlődik, és erősödik az 
a nemzetközi együttműködés, ami a  
szak ma jellegzetessége. Magyarország,  
Paks II. többször is szóba került, dr. 
Aszódi Attila az atomerőmű ka paci-
tás-fenntartásáért felelős kor mány-
biztosa felkért hozzászólója volt az  
atomenergia jövőjéről szóló ple náris  
ülésnek, illetve egy nukleáris szakem-
berképzésről szóló kerekasztal-beszél-
getést vezetett. Hamvas István vezér i gaz-
gató vezetésével részt vett az Atomexpón 
az MVM Paksi Atom erőmű Zrt. de-
legációja is.

A plenáris ülésen felszólalók min degyike 
hitet tett az atomenergia mellett, min-
den szakember a nukleáris energiater-
melés növekedését prognosztizálta 
mondván, hogy az mind ellátásbizton-
sági, mind klímavédelmi szempontból 
fontos a mellett, hogy biztonságos, olcsó 
és tiszta energia.  – Azért van napirenden 
két új blokk építése, mert szükségünk 
van arra, hogy olcsón, megbízhatóan, 
biztonságosan jussunk villamos ener-
giához – hangsúlyozta dr. Aszódi Attila. 
Arról is beszélt, hogy a beruházás kap-
csán indított társadalmi párbeszéd során 
bebizonyosodott, hogy a környékben 
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Virágzó repceföldek, majd az ezeket felváltó építési területek 
között vezet az út a dél-angliai Hinkley Point atomerőműhöz, 
ahol üzemelő és leállított blokkok szomszédságában folyik 
két újabb reaktor építésének előkészítése. Ellentétben a 
legtöbb angol reaktorral, itt nyomottvizes hűtési tech-
nológiát választottak, s ehhez a tenger vizét használják fel. 
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési 
Társulás leendő blokkok telephelyére látogató küldöttségét 
David Eccles, kommunikációs igazgató fogadta. Mint sza-
vaiból kiderült: a vendégek által látott építési munkálatok 
összefüggenek ugyan az erőmű bővítésével, de nem annak 
konkrét munkálatai – kamionparkoló, autóbusz-állomás 
épül a telephely „bejáratánál”. Az autóknak nem itt, ha-
nem távolabb, a közeli városban alakítanak ki parkolót, on-
nan majd buszokkal szállítják be a dolgozókat – fejtette ki 
a küldöttséget fogadó szakember, aki kollégái társaságában 
egy „kilátó pontra” invitálta a magyar delegációt. Bár még 
csak a földmunkák zajlanak, kialakítottak egy kisebb láto-
gatóközpontot, mert akárcsak a működő blokkok iránt, úgy 
a beruházás iránt is komoly az érdeklődés. 
A területen az első kapavágás előtt komoly régészeti kuta-
tásokat illetve állatmentő tevékenységet végeztek. A fel-
vonulási területen kívül a borzoknak és a denevéreknek új 
élőhelyet alakítottak ki valamint egy Green Lane-t, azaz 
zöldsávot is meghagytak az ott lévő növényzet miatt. Ti-
zenkétezer fát telepítettek, védősávot alakítottak ki, hogy a 

jelenleg Európa legnagyobb építési területének közelében 
élőket ne zavarja a munka, melynek során hatalmas, száz 
tonna teherbírású munkagépekkel dolgoznak és naponta 
hétszázötven kamion fordul meg a telephelyen. 
A területen folyó patakot hétszáz méter hosszan földalatti 
csőhálózaton vezetik el – részletezte David Eccles a látogató 
épülethez tartva. Ott filmvetítéssel tarkított előadásában 
előbb arról beszélt, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentése, a lakosság és a gazdaság számára olcsó energiaár 
biztosítása és az ellátásbiztonság növelése, valamint az 
energiafüggőség csökkentése indokolja az új atomerőművi 
kapacitás létesítését. Az a háromezer-kétszáz megawattnyi 
nukleáris kapacitás, amit a telephelyen létesítenek évente 
tízmillió köbméter széndioxid-kibocsátást vált ki. 
Az építéshez visszatérve a kommunikációs vezető elmondta: 
csúcsidőben ötezer-hatszázan dolgoznak majd a telephe-
lyen. A számítások szerint az ott dolgozók harmada sa-
ját otthonában lakik, míg a már meglévő kisebb-nagyobb 
szálláshelyeken ugyanilyen arányban laknak majd, további 
ötszáz főnek – akik a legnélkülözhetetlenebbek – a telep-
helyen alakítanak ki szálláshelyet, ezer embernek pedig a 
székhelytelepülésen. A szakemberigény kielégítésére nagyon 
komoly oktatási program indul, amit a TEIT küldöttség 
külön is tanulmányozott. A kommunikációs igazgató azt 
mondta, hogy a helyi szolgáltatások igénybe vétele mel-
lett a legnagyobb előny a vállalkozások részvétele a létesí-
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Angliában szerezhettek  
tapasztalatokat a TEIT-települések 
polgármesterei
Az angliai Hinkley Point, illetve a skóciai Torness atomerőműben bővítették ismereteiket május közepén a 
Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás tagtelepüléseinek vezetői. A Bridgewater 
College központjában tett látogatáson egy atomerőmű-építéshez kapcsolódó oktatási programmal is megis-
merkedtek a polgármesterek.

TEIT                



tési munkákba. A beruházó EDF közvetlenül százhatvan 
vállalkozással szerződik, amelyek további alvállalkozókat 
vonnak be. A szolgáltatásokat nyújtó helyiekkel közvetlen 
kapcsolatot építenek ki, de ehhez összefogás létrehozását 
szorgalmazzák.
A kommunikációs igazgató a TEIT tagtelepülések vezetőinek 
kérdésére beszélt a biztonsági intézkedésekről és a kommu-
nikációs programjukról is. Kifejtette, hogy nemcsak a telep-
helyen, hanem bevásárlóközpontban is működtetnek bemu-
tató termet, illetve 24 órás telefonügyeletet, honlapot és a 
közösségi média adta lehetőségeket is kihasználják üzeneteik 
továbbítására. Országosan 55 százalék, helyi szinten 65 
százalék a nukleáris kapacitás létesítésének támogatottsága. 
Utóbbi – aminek magas értékére a szakember nagyon büsz-
ke – két okra vezethető vissza: a helyiek megértették, náluk 
a biztonság áll a fókuszban, illetve tudják, hogy munka- és 
kiemelt kereseti lehetőséget nyújt az új erőmű. Az EDF és a 
környező önkormányzatok közötti kapcsolat jogilag szabá-
lyozott, ebben van például olyan elem, hogy a cég egy-két 
önkormányzati dolgozó bérét átvállalja és az oktatási pro-
gramhoz is hozzájárul. 

Az atomerőművi telephelyen tett látogatás után járási, 
megyei vezetőkkel, kamarai képviselőkkel és a Bridgewater 
College vezető szakembereivel találkoztak a Paks környéki 
településvezetők, hogy megoszthassák egymással a felkészü-
lés tapasztalatait. Az oktatási rendszert, amibe a szükséges 
szakemberállomány biztosításához diákok ezreit vonták be, 
Andy Berry iskolaigazgató ismertette. Hétszázhetven céggel 
állnak kapcsolatban és nemcsak a nukleáris ipar számára 
képeznek szakembereket. Ez utóbbi egyébként igen nagy ki-
hívás, hiszen – mint példaként említette – lesz olyan időszak, 
amikor egyszerre ezerkétszáz vasbetonszerelőre lesz szükség, 
annyira, amennyi egész Angliában van. Éppen ezért nemcsak  
az iskolarendszerű oktatásra, hanem a felnőttképzésre, to-
vábbképzésre is kiterjed a program, aminek finanszírozásába 
az erőmű-beruházó EDF is beszállt és a kormányzattal is 
folynak ez ügyben tárgyalások.
Mint elmondták, működik egy fórum a környékbeli 
érintettek részvételével, itt meg tudják vitatni a felmerülő 
kérdéseket, van egy járási szintű és nemzeti szintű fórum 
is. A Hinkley Point telephelyen zajló bővítés hosszú idő 
óta az első atomerőművi fejlesztés, ezért az előkészítés 

úttörő feladat. Alapjául szolgál az esetleges további projek-
tek számára is fontos normák, jogszabályi környezet meg-
alkotásának. Linda Middleton-Jones, a Somerset Chamber  
of Commerce, azaz Somerset-i Kereskedelmi Kamara ve-
ze tője arról adott tájékoztatást, hogy kamarájuk kötött 
szerződést a beruházáshoz kapcsolódó ellátások biztosí-
tására. Működtetnek egy regisztrációs rendszert, egy inter-
netes oldalt, ezen keresztül jelentkezhetnek be a vállalkozók, 
akik beszállítói szeretnének lenni a projektnek. – Tisztában 
kell lenniük, hogy nagyon magas követelményeket támaszt 
egy ilyen beruházás – hangsúlyozta Linda Middleton-Jones 
hozzátéve, hogy minden jelentkező alkalmasságát megvizs-
gálják. Eddig kétezer-ötszáz cég regisztrált. A tartalmas, 
interaktív beszélgetés során a házigazdák az összefogás fon-
tosságát hangsúlyozták.

Ellátogatott a TEIT küldöttség Skóciában is, a Torness 
atomerőműbe, amely nem nyomottvizes rendszerű, mint 
a paksi, hanem gázhűtésű, de sok hasznos információhoz 
jutottak itt is a polgármesterek. Az erőmű kommunikációs 
szakembereinek kalauzolásával üzemlátogatáson vettek részt 
a két reaktorral működő tengerparti létesítményben, amely-
nek felépítésekor nagyon ügyeltek arra, hogy a környezetet 
még látványával se szennyezze az erőmű. Az épület szinte 
beleolvad a tájba, amellyel vizuálisan meglepő harmóniát 
alkot. Ebben annak is komoly szerepe van, hogy távolból 
semmi sem utal arra, hogy itt egy energiagyár működik: 
az erőmű körül – eltekintve a közvilágítástól – nincsenek 
égbetörő villanyoszlopok, a vezetékeket a földbe süllyesztet-
ték. Az erőmű két blokkja kétmillió otthont lát el villamos 
energiával, a skót villamosenergia-igény egynegyedét bizto-
sítja. 
Rendkívül hasznosnak értékelte szakmai útjukat a TEIT el-
nöke, mivel lehetőségük volt egy épülő erőmű előkészületeit 
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Május 27-én megalakult a Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) 
Ellenőrző Bizottsága. A Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) paksi 
irodaépületében tartották első ülésüket Fülöp 
János elnök, faddi polgármester vezényletével, 
majd megtekintették a Kiégett Kazetták Átme-
neti Tárolója épülő moduljának építkezését. 
Az újabb négy tárolókamrát magában foglaló 
modul beruházása az elmúlt évben kezdődött, és 
várhatóan 2017 elején fejeződik be. A kivitelezők 
most a vasbeton falak építését végzik.

Megalakult a TEIT Ellenőrző Bizottsága

TEIT                   

megtekinteniük. Nagyon meggyőző volt a fegyelem, a szer-
vezetettség, minden a helyén volt, mintha számítógépes 
vezérléssel működne – összegezte frissen szerzett benyomá-
sait Bálint József. Példaként hozta fel, hogy egy teljesen 
elkülönített, másra nem használt látogatói útvonalat alakí-
tottak ki az építési területen. Az oktatásról, a helyi vállal-
kozások, települések bevonásáról hallottak is nagyon sok 
hasznos információt hordoztak – hangsúlyozta a kalocsai 
polgármester. Kiemelte, hogy az állam nem hagyta magára 
a térségét, jól koordinált felkészítés zajlik, ami a szakem-
berképzésben nyilvánul meg a legmarkánsabban. A skót 
erőmű kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy most még 
ugyan nincs napirenden, hogy ott is új blokkokat építsenek, 
de mint lehetséges telephelyet számon tartják azzal együtt, 
hogy a meglévőnél modernebb, gazdaságosabb nyomott 
vizes technológiával számolnak.

Gáncs István alelnök is sok új tapasztalattal lett gazdagabb. 
Elsőként a Torness atomerőműben tapasztalt „steril” körül-
ményeket és a gördülékenységet, a rendet, fegyelmet, szem-
mel nem mindig látható, de mindig érezhető biztonságot és 
szervezettséget emelte ki. Ami viszont feltűnően sok volt, 
az a biztonságra, lojalitásra buzdító üzenet, amit – hason-
lóan a balesetvédelmi figyelmeztetésekhez – lépten-nyomon 
olvasni lehetett az atomerőmű területén. A Dél-Angliában 
épülő erőmű kapcsán Gáncs István megjegyezte: a kommu-
nikációs vezető roppant elégedett volt a hatvanöt százalékos 
támogatottsággal, ami legalább tíz százalékkal elmarad a 
hazai adatoktól. Követendő példának tartja, hogy a térség 
összefogott, rendszeresek a fórumok a bővítés kapcsán, és az 
arra való felkészülés jogszabályi feltételeit is rendezik. 

Vida Tünde

TudTA-E
hogy ...
szilárd leó élete alkonyán, 1960-ban  
diktálta le  A delfinek hangja című kisregényét. 
A nukleáris leszerelésről szóló utópisztikus-
szatirikus írásában kiváló politikai szimatával 
huszonöt éves előrejelzést adott számos 
későbbi világpolitikai eseményről: a baloldali 
forradalom Irakban (1970), a két Németország 
egyesítése (1989) és a nukleáris leszerelés 
megkezdése (1987). 



Az atomenergia jövőjével és a lakossági tájékoztatással 
fog lalkozó konferenciára többek között Svédországból, 
Spanyol országból, Hollandiából, Romániából és Szlové-
niából is érkeztek résztvevők, akiket Roland Palmqvist 
köszöntött. A GMF elnöke elmondta, az európai testület 
megalakulása óta azt tartja legfontosabb célkitűzésének, 
hogy tagjai megosszák egymással a jó gyakorlatokat. Ebben 
egyébként Magyarország élen jár a testületben.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által megrendezett tanács-
kozáson részt vett a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) 
Kft. mindhárom telephelye, illetve kutatási helyszíne körül 
lévő települések alkotta társulások delegációja. Előadást 
hallhattunk a Paksi Atomerőmű biztonságosságáról, Paks II. 
műszaki-környezetvédelmi újdonságairól, dr. Kereki Ferenc,  
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója pedig a radioaktív hul-
ladék kezeléséről, tárolásáról beszélt. Kiemelte, hogy a tár-
sadalmi elfogadottság, a bizalom alap ahhoz, hogy az RHK 
KFT. jó munkát tudjon végezni. A délután felszólaló társulá-
si vezetők mindegyike ezt erősítette meg. Ugyanakkor több 
települési vezető kérte, hogy a korábbi pályázati lehetőségek 

ne szűküljenek, maradjanak meg azok az alapok, amelyek a 
forrását jelenthetik a kistelepülési fejlesztéseknek. A három 
helyi atomipari cég, a Paksi Atomerőmű, a Paks II. és az 
RHK Kft. kommunikációs vezetői ismertették társaságuk 
kommunikációs eszközparkját, Honti Gabriella, az RHK 
Kft. kommunikációs vezetője például kisebbfajta standot 
mutatott be kiadványaikból. 
A konferencia második napja a szakmai látogatásoké volt, 
két csoport az erőmű programján vett részt, míg a harmadik 
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítésével kap-
csolatos munkákról tájékozódott. Délután pedig a tanács-
kozás összes külföldi résztvevője Bátaapátiba utazott, hogy 
meglátogassa a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót. Itt 
Bertalan Csaba fióktelep-vezető tájékoztatta a vendégeket 
az NRHT működéséről, majd a népes delegáció megnézte 
a felszíni tárolót, illetve a kamrát, ahol az atomerőműből 
származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
végleges helyükre kerülnek. A vendégek egyöntetű vélemé-
nye volt, hogy példa értékű a bátaapáti tároló. 

gMF-konferencia Pakson –  
a bizalom az alapja a munkának
Pakson, az Erzsébet Nagy szállodában tartotta kétnapos szakmai konferenciáját július 2-án és 3-án a nuk-
leáris létesítmények környezetében lévő településeket tömörítő európai testület, a Gmf. 
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élők tisztában vannak azzal, hogy az 
atomerőmű biztonságosan működik 
és nem terheli a környezetét. 
A konferencián minden Paks II.-ben 
érintett szereplő részt vett. Valerij 
Limarenko, a fővállalkozó Nyizsnij 
Novgorod-i Mérnöki Iroda (NYIAEP- 
ASE) vezetője arról számolt be, hogy 
már rendelkeznek paksi irodával. 
Újságírói kérdésére arról is beszélt, 
hogy nagyon bonyolult, de teljesíthető 
az államközi szerződésben is szere-
peltetett negyven százalékos magyar 
részvétel biztosítása. A munka három 
részre osztható, a tervezésre, a beren-
dezések beszerzésére és az építésre. Az 
építési, szerelési munkák háromne-
gyed részét végezhetik magyar szakem-
berek, ez az egész bekerülési költség 25 

százalékát teszi ki, de Magyarország 
iparilag fejlett ország, számítanak a 
magyar szakértelemre az armatúrák, a 
szivattyúk, a vasbeton acélszerkezeté-
nek készítésében is. Csúcsidőben 5-6 
ezer ember dolgozhat Pakson, három-
negyed részben magyarok. Orosz 
szakemberek a speciális feladatok 
elvégzésére érkeznek majd – fejtette ki 
a NYIAEP-ASE elnöke. 
A cég megbízásából Atomprojekt 
Ter vezővállalat dolgozik Paks II. terv-
dokumentációján. Kazarin Alexand 
vezérigazgató-helyettes, a nyomottvi-
zes reaktorosztály vezetője elmondta: 
jövő júliusban leteszik az MVM Paks 
II. asztalára a tervdokumentációt. 
A TVEL nukleáris fűtőelem-gyár 
nemzetközi üzletfejlesztési alelnöke 

Feliksz Valentyinovics Abolenyin 
magyar újságíróknak beszélt arról, 
hogy a TVEL folyamatos fejlesztések 
eredményeként korszerű, a koráb-
ban használtnál hatékonyabb és gaz-
daságosabb, magasabb urántartalmú 
fűtőanyaggal látja el a már működő 
paksi blokkokat. A tervezett reakto-
rokban is továbbfejlesztett fűtő elemet 
használnak majd. 
Szergej Kirijenko, a Roszatom vezér-
igazgatója kijelentette: napra pon-
tosan tartják a közösen egyeztetett 
menetrendet a Paks II. projektben 
dolgozók.  – Nagyon nagyra értékeljük 
a magyar szakemberek felkészültsé-
gét, nagy tapasztalattal rendelkezünk 
az atomerőmű közös üzemeltetése 
terén. Jól ismerjük egymás techno-
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Biztonságos, olcsó és tiszta  
energia – Atomexpó Moszkvában
Folytatás az  1. oldalról 
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lógiáját – összegezte a magyar-orosz 
együttműködés eddigi tapasztalatait 
Szergej Kirijenko. 
Az újságírók egy része megtekintette a 
novovoronyezsi atomerőművet, ahol 
annak a blokktípusnak a prototípusai 
épülnek, amilyeneket majd Pakson is 
létesíteni fognak. Azamat Sejbakov  

blokkügyeletes mutatta be a sajtó 
munkatársainak a hatos blokkot, ami 
még idén megkezdi a kereskedelmi ter-
melést. – Megkezdjük  a hideg és me-
leg próbaüzemet. Először kipróbáljuk 
a fűtőanyagtöltet nélküli kazetták 
behelyezését, majd ezekkel elvégezzük 
a szükséges teszteket. Ezután szep-

temberben elkezdjük az üzemanyag 
betöltését. Ez a fizikai indítás kezdete, 
amelynek célja az első kritikusság 
elérése – vázolta az üzembe helyezés 
menetét a blokkügyeletes. Sejbakov 
elmondta: szeptember tizenhetedikén 
várható a blokk párhuzamos kapcsolá-
sa. A látogatók megtekintették a blokk 
vezénylőtermét, ilyen lesz a paksi 6. és 
7. blokké is. – Ez egy tipizált blokk, az 
AES 2006-os projekt alapján készült. 
Ez az első ilyen ezerkétszáz megawat-
tos atomerőmű, a következő blokkok, 
miután sorozatról van szó már gördü-
lékenyen fognak épülni. Mind az épí-
tési idő, mind pedig a bekerülési költ-
ség csökkeni fog blokkról-blokkra.  
Ez egy nagyon sikeres projekt az aktív 
biztonsági rendszerek mellett számos 
passzív biztonsági rendszert vonultat 
fel – mondta a szakember hangsú-
lyozva, hogy az atomenergetikában a 
biztonság prioritást élvez.

 Vida Tünde

Európai szintű elismerés a Fukushima 
utáni hazai intézkedésekre
2015. április 20-24. között került sor arra a brüsszeli találkozóra, ahol az atomerőművet üzemeltető euró-
pai országok bemutatták, hogy a fukushimai baleset után elhatározott intézkedések végrehajtásában mi-
lyen előrehaladást értek el.

A magyar jelentés és prezentáció egyöntetű pozitív 
fogadtatásban részesült, elismerve az atomerőmű 
és a hatóság elmúlt három évben végzett munkáját.
A fukushimai baleset után az atomerőművek külső 
veszélyekkel szembeni ellenállásának értékelését 
célzó stressz-teszteket mindegyik atomerőművet 
üzemeltető európai uniós tagállam, valamint Ukraj-
na és Svájc is elvégezte 2011-ben. A magyar nukleáris 
blokkok már ezen a próbán is sikeresen szerepeltek 
európai összehasonlításban, nagy biztonsági kock-
ázatot jelentő hiányosságot nem tárt fel a vizsgálat. 
A biztonság színvonalát tovább emelni hivatott in-
tézkedési terv is elnyerte az európai szakmai közös-
ség tetszését, gyakorlatilag kritika nélkül elismerték 
a magyar szakemberek munkáját. 2015 áprilisában 

az elhatározott intézkedések végrehajtásának he-
lyzetét vizsgálták. Az ehhez készített jelentést 2014 
decemberében küldte ki Magyarország az Európai 
Bizottságnak és egyúttal megjelentette a honlapján 
is. A paksi szakemberekkel közösen végzett mun-
ka elismerését jelenti, hogy a felülvizsgálók nem 
tettek észrevételt a jelentéshez, két intézkedést jó 
gyakorlatként értékeltek, ami kiváló eredménynek 
tekinthető. Az OAH továbbra is azon dolgozik, hogy 
a jobbító intézkedések előkészítésének, végrehaj-
tásának felügyeletével hozzájáruljon a lakosság és a 
környezet biztonságának növeléséhez, a környezet-
károsító folyamatok kialakulásának hatékony 
megelőzéséhez.

Forrás: www.oah.hu



A háromnapos kommunikációs szak-
mai esemény célja a Világszövetség 
egyik legfontosabb tevékenységéhez, 
az ismeretek megosztásához kapcso-
lódik. A rendezvény résztvevői be-
számoltak hazájuk energia- és klí-
mapolitikájáról, illetve az adott ország 
nukleáris kommunikációjának leg-
fontosabb célkitűzéseiről, valamint 
eredményeiről.
A szakértők egyetértettek abban, 
hogy az ágazat kommunikációjának 
két kulcsszava a felelősség és az át-
láthatóság. „A nukleáris kommuni-

kációval kapcsolatban elvárás, hogy 
hiteles, szakmai, és rendszeres legyen. 
A Paksi Atomerőmű kiemelkedően 
magas társadalmi elfogadottsága azt 
mutatja, hogy nálunk ez megvalósul” -  
mondta Hamvas István, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
az esemény megnyitásán.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommunikációs 
igazgatója a személyes kapcsolatok 
fontosságára hívta fel a figyelmet: „A 
bizalom megteremtése érdekében nem 
csak a megfelelő üzenet és csatorna 

kiválasztása fontos, hanem az is, hogy 
minél szorosabb közvetlen kapcsolatot 
tudjunk építeni a célcsoportjainkkal. 
Pakson ennek két legfontosabb esz-
köze a Tájékoztató és Látogatóköz-
pont, valamint a több szempontból 
is egyedülálló Atomenergetikai Múze-
um. Az a tapasztalatunk, hogy a láto-
gatásokat követően nagyon magas lesz 
azok aránya, akik a nálunk megszer-
zett információk hatására a nukleáris 
energia támogatójává válnak.”
A nemzetközi kommunikációs mun-
ka-konferencia kiemelt célja volt a  
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Nemzetközi nukleáris kommu-
nikációs csúcstalálkozó a Paksi 
Atomerőműben
Először magyarországon rendeztek nemzetközi szakmai konferenciát nukleáris kommunikációs szakértők 
számára Pakson. Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANo) és az mVm Paksi Atomerőmű zrt. 
közös rendezvényén április 21. és 23. között a nukleáris létesítmények külső és belső kommunikációjáról, az 
atomenergia békés célú felhasználása minél szélesebb körű elfogadásának erősítéséről, a felelős és transz-
parens kommunikáció fontosságáról gondolkodott közösen 9 ország mintegy 60 nukleáris kommunikációs 
szakembere.

Fotó: Bodajki Ákos
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gyakorlatban már működő megol-
dások elemzése: a résztvevők számos 
jó gyakorlattal (best practice) ismer-
kedhettek meg. A munkavállalói és 
beszállítói kommunikáció lehetséges 
fejlesztésén túl szóba került az is, 
miként lehet intenzívebben bevonni 
a vállalatvezetést ebbe a párbeszédbe. 
A külső kommunikáció területén az 
egyik sarkalatos téma a nukleáris tár-
saságok társadalmi felelősségvállalása 
volt, illetve szintén hangsúlyos sze-
repet kapott a bővítés témaköre is.
A külső kommunikációban külön-
leges területet képvisel a közvetlen la-
kossági kommunikáció, ezen belül is a 
látogatóközpontok működtetése, ahol 
bárki első kézből szerezhet információt 
a nukleáris energia békés, villamos  e-
nergia-termelési célú felhasználásáról, 
a környezeti és társadalmi háttérről, 
de akár bepillanthat magába a létesít-
ménybe is, mint például Pakson (ez 

utóbbi lehetőséget ugyanakkor nem 
minden atomerőmű biztosítja).
A workshop résztvevői megtekintették 
az éves szinten több mint harmincezer 
látogatót fogadó paksi Tájékoztató és 
Látogatóközpontot, illetve ellátogat-
tak a három éve működő Atomener-
getikai Múzeumba is, amely egyedi-
ségénél fogva még a szakemberek 
szá mára is újdonságnak számít.
További információ:
A londoni székhelyű Atomerőmű Üze-
meltetők Világszövetsége (WANO)  
1989 óta rendszeresen vizsgálja a 
világ nukleáris létesítményeinek biz-
tonságát, valamint ajánlásokkal, hát -
térismeretek, módszerek és szaktudás  
megosztásával törekszik arra, hogy az 
atomerőművek biztonságos műkö-
dését és megbízhatóságát maximalizál-
ja. A non-profit szervezet célja a nuk-
leáris biztonság folyamatos növelése, 
mégpedig a tapasztalatok egymás 

közötti megosztása által. A WANO 
130 tagja 35 országban több mint 540 
atomreaktort üzemeltet világszerte.
A WANO 1992 óta a Paksi Atom-
erőműben is rendszeresen tart vizsgála-
tokat, és fogalmaz meg ajánlásokat. 
A partneri vizsgálati programban 
egy nemzetközi szakemberekből álló 
független csoport által lefolytatott 
alapos és objektív vizsgálat során a 
tagerőműveknek lehetőségük adódik 
saját tevékenységüket a legjobb nem-
zetközi tapasztalatokkal összehason-
lítani. A 2012-es partneri vizsgálat 
során a szakértői csoport semmilyen 
biztonságos üzemeltetésre veszélyt je-
lentő hiányosságot nem talált. A part-
neri vizsgálatot néhány évvel később 
minden esetben utóvizsgálat követi, 
amelynek során ellenőrzik a korábbi 
vizsgálat során tett észrevételek ha-
tását. Ez az utóvizsgálat 2014 február-
jában zajlott a Paksi Atomerőműben.
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Új üzemeltetési ciklus bevezetését  
tervezik a Paksi Atomerőműben
A módosításhoz az országos Atomenergia Hivatal engedélye szükséges. A nukleáris hatóság a „15 hóna-
pos üzemeltetési ciklus engedélyezési eljárása a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjain” tárgyú eljáráshoz kap-
csolódóan tartott a paksi polgármesteri hivatalban közmeghallgatást 2015. június 23-án.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2013 elején tájékoz-
tatta az OAH-t arról, hogy az atomerőmű blokkjait a 
jelenlegi 12 hónapos üzemeltetési ciklus helyett a 
jövőben 15 hónapos ciklussal tervezi üzemeltetni, 
az engedélykérelmet 2014. november 27-én nyúj-
tották be. A hatósági eljárás részeként szervezett 
közmeghallgatás célja az volt, hogy az érintettek, il-
letve az érdeklődők feltehessék kérdéseiket és kifejt-
hessék álláspontjukat. 
A Paksi Atomerő blokkjai jelenleg 12 hónapos üze-
meltetési ciklussal működnek, azaz 11 hónapos üze-
melés után állítják le a reaktort, hogy elvégezzék 
az üzemanyagcserét, a karbantartást. Ez a munka 
körülbelül 1 hónapig tart. Minden negyedik ciklus-
ban az üzemelési időszak 10 hónapig tart és az üzem-
anyagcserére, karbantartásra 2 hónapot fordítanak.
A tervezett 15 hónapos üzemeltetési ciklus esetén 
az első három ciklusban 14-14 hónapot üzemelnek 

a blokkok, az üzemanyagcserére és a karbantartásra 
1-1 hónapot fordítanak. A 4. ciklusban az üzemelte-
tés 13 hónap időtartamú. A megnövelt üzemelte-
tési ciklushoz új, nagyobb dúsítású üzemanyagot 
tartalmazó kazettákat alkalmaznak. A hosszabb 
üzemeltetési ciklus bevezetésével módosul a be-
rendezések, szerkezetek, készülékek ellenőrzési, 
vizsgálati és karbantartási ciklusideje. A 15 hónapos 
üzemeltetési ciklust először a 2. blokkon tervezik 
bevezetni szeptember elsejétől, december else-
jén a 3. blokk következik, míg az 1. blokknál 2016 
májusában, a 4. blokknál pedig szeptemberben áll-
nának át az új periódusra.
Nem a Paksi Atomerőmű az egyetlen, ahol felmerült 
új üzemanyagciklus alkalmazásának gondolata, 
meghosszabbítására több példa is van a hasonló el-
ven működő atomerőműveknél.

Vida Ildikó
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Hazánk egyetlen atomerőműve a gaz-
daságos, biztonságos, környezetbarát  
üzemeltetés mellett kötelezte el magát: 
az országban a legolcsóbb áram Paks-
ról származik, a társaság legfontosabb 
alapelve a biztonság, a klímaváltozás 
elleni küzdelem szempontjából pedig 
kulcsfontosságú a közel nulla szén- 
dioxid-kibocsátás, mellyel az Atom-
erőmű üzemel.

A cég Közgyűlése a pénzügyi mérle-
gen kívül megtárgyalta és jóváhagyta 
a 2015. évi üzlet- és fejlesztéspolitikát, 
ugyanakkor alapvető, az üzlet- és fe-
jlesztéspolitikához kapcsolódó el vá -
rásként fogalmazta meg az Atom erő-
mű nukleáris biztonságára vonatkozó 
követelmények maradéktalan be-
tar tását és az üzemidő-hosszabbítási 
prog ram feladatainak végrehajtását a 

Társaság és az Országos Atomenergia 
Hivatal vonatkozó előírásainak figye-
lembevételével.
A Közgyűlés döntésének értelmében 
igazgatósági taggá választották Tóth 
Jánost, a Felügyelő Bizottságban pedig 
Sum János Szilárd követi a távozó Dr. 
Bársony Balázst.

Több mint 8 milliárd forint  
osztalékot fizet az államkasszába 
az Atomerőmű
2015. május 8-án az mVm Paksi Atomerőmű zrt. megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés elfogad-
ta a részvénytársaság 2014. évi mérlegét és eredmény-kimutatását, és ezzel egyidejűleg 8 milliárd 228 millió 
922 ezer 650 forint osztalék kifizetéséről döntött. Ennek megfelelően 2015. augusztus 15-én több mint 8 mil-
liárd forint osztalékot fizet az államkasszába a Paksi Atomerőmű.

Fotó: Bodajki Ákos

AToMERŐMŰ                    



TEIT HÍREK / 11

2009 októberében indult országjáró körútjára 
az atomerőmű működését és az új atomerőművi 
blokkok létesítését bemutató tájékoztató kamion, 
amely az ország számos településének felkeresésén 
túl 2011-től rendszeresen jelen van a nagyobb hazai 
fesztiválokon is.
A mozgó kiállítás célja, hogy az atomerőmű 
múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos 
infor mációkat az atomerőmű Tájékoztató és Lá-
togatóközpontjától távolabb élők is megismer-
hessék.  A látogatók az interaktív táblák segítsé-
gével tájékozódhatnak a világ atomerőműveinek 
elhelyezkedéséről, termelési adatokról, a hazai 
villamosenergia-rendszerről és az atomerőmű sze-
repéről, megismerhetik az atomerőmű működését, 
a Paks II. beruházást és annak részleteit, a jelen-
legi és a tervezett blokkok környezeti, gazdasági 
és társadalmi hatásait, műszaki paramétereit. A 
kiállítás gazdag képanyag segítségével mutatja be 
az atomerőmű környezetében található élővilágot, 
valamint a Roszatom paksihoz hasonló építkezé-
seit. Az AES-2006-os blokktípusról megtekinthető 
egy rövidfilm is. Az érdeklődők kipróbálhatják az 
energiatermelő kerékpárt is, valamint felmérhetik 
tudásukat a tesztgépeken.
A fentieken túl több izgalmas nyereményjáték és 
élménysátor (Energiasziget) is vár az érdeklődőkre. 
A sátornál ingyenes továbbá a napernyős kis hűtők, 
mobiltelefon töltőállomás, hajszárítók, hajvasalók, 
hajsütők, mikrohullámú sütő, vízforraló, ba-
bzsákok és nyugágyak használata.
A tájékoztató kamion idei fesztiválkörútja a Fish-
ing on Orfű fesztivál ideje alatt indult június 17-én.  
A nyár során a következő helyszíneken találkozhat-
nak a mobil kiállítással a fesztiválozók: 
•	 VOLT	Fesztivál	(Sopron;	július	1-4.)
•	 Balaton	Sound	(Zamárdi;	július	8-12.)
•	 EFOTT	(Velence;	július	14-19.)
•	 Művészetek	Völgye	(Kapolcs;	 július	24-augusz-

tus 2.)
•	 Debreceni	Virágkarnevál	(augusztus	18-20.)
•	 Szegedi	Ifjúsági	Napok	(augusztus	25-29.)
•	 VIDOR	Fesztivál	 (Nyíregyháza;	 augusztus	 31- 

szeptember 5.)  

2015-ben is fesztiválkörúton  
az interaktív tájékoztató kamion
A „Bennünk az Energia” Interaktív Tájékoztató kamion megújult tartalommal és programokkal várja a nagy 
nyári hazai fesztiválok résztvevőit.

PAks II.



Rhk kFT.
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A Bátaapáti térségében működő Társadalmi Ellenőrző 
Tájékoztató Társulás hagyományos programja két szálon 
futott, Mórágyon a társult települések diákjai részvételével 
szellemi vetélkedőt rendeztek, Bátaapátiban konferenciát 
felnőtteknek. Itt emelte ki Darabos Józsefné, a TETT el-
nöke, Bátaapáti polgármestere, hogy a környéken élők tisz-
tában vannak azzal, hogy nem jelent veszélyt számukra a 
tároló, sőt a térség fejlődését szolgálja. Az eredményt – mint 
mondta a TETT is magáénak érzi, hiszen szerepet vállal a 
lakosság tájékoztatásában.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
(RHK) Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: kezdetektől 

erős stabilitás jellemzi a tároló elfogadottságát – a legújabb 
közvélemény-kutatást idén áprilisban végezték nyolcszáz 
fős, reprezentatív mintát alapul véve. Az ügyvezető arról 
is beszámolt, hogy az első földalatti kamra 2012. decem-
ber 5-i megnyitása óta balesetmentesen, biztonságosan, 
üzemzavar nélkül folyik a munka Bátaapátiban. – Ez azt 
jelenti, hogy a technológia jól szolgálja a kitűzött célokat, az 
itt dolgozók felelősségteljesen végzik munkájukat – hangsú-
lyozta Dr. Kereki Ferenc.
Hozzátette, hogy bár a technológia bevált, arra töreksze-
nek, hogy biztonságos, de a korábbinál hatékonyabb mód-
szereket dolgozzanak ki. A fejlesztések eredményeként a 
második kamrától új elhelyezési technológiát alkalmaznak, 
ami az előzetesen 38 milliárd forintra kalkulált beruházási 
költségeket 18 milliárd forinttal csökkenti. 
Az első kamra telitettsége 70 százalékos, a második, ahol 
már az újfajta hulladék-elhelyezési metodikát alkalmazzák 
majd, 2017-re lesz fogadókész, nyár végére a hármas-négyes 
kamrák bányászati munkálataival is végeznek. 
A 2012-ben átadott bátaapáti tárolóban kizárólag az 
atomerőműből származó kis és közepes aktivitású hulla-
dékokat helyezik el a Paksi Atomerőművel egyeztetett üte-
mezés alapján. Mostanáig 5894 hordónyi hulladékot szállí-
tottak Paksról Bátaapátiba, ahol beton konténerekbe rakva 
3500 hordónyit már betároltak a végleges elhelyezést szol-
gáló, 250 méterrel a föld felszíne alatt kialakított vágatban.

Vida Tünde

Ismerik és támogatják
stabilan magas a bátaapáti Nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NrHT) és a hozzá kapcsolódó tevékenység 
ismertsége és elfogadottsága. Az idén végzett közvélemény-kutatás, amelynek eredményéről a 15. TETT-re 
kész Napon részletes beszámolót hallhatott a lakosság, azt mutatta, hogy az NrHT ismertsége meghaladja, 
támogatottsága megközelíti a 90 százalékot. 

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Nonprofit Kft. ügyvezetője:  
A technológia jól szolgálja a kitűzött célokat, az itt dolgozók 

felelősségteljesen végzik munkájukat.

TudTA-E
hogy ...
Neumann János emlékezőtehetsége szinte fo-
tografikus volt, és fejszámolásban is rendkívüli 
eredményeket mutatott fel. Ez utóbbi képes-
sége felnőttkorában szinte védjegyévé vált. 
legenda járt arról, hogy a korai elektronikus 
számológépek számításait ő maga ellenőrizte 
fejben a gépekével azonos sebességgel. 
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A mai lakosság ősei 1620 körül népe-
sítették be Uszódot, a református 
egyházközség dokumentumai szerint 
abban az időben a lakosság „egésze” 
protestáns volt. Református egyháza 
már 1659-ben létezett, templomát 
1790-ben építették. A római katoli-
kusok száma a XIX. században kezdett 
nagyobb mértékben emelkedni. Jelen-
leg a települést 2/3 részben reformátu-
sok és 1/3 részben katolikusok lakják, 
lakosainak száma 1050 fő.
Hagyományira büszke, azokat féltve 
őrző település Uszód.Itt született és 
alkotott Benedek Péter naiv festő 
és Bene dek Sándor népi költő. A 
községben élt és alkotott Raffai Sa-
rolta József Attila-díjas író, költő. 
Szerte a világban népszerűsítette az 
uszódi néphagyományokat Boldizsár 
Gáborné nívódíjas népművész. 
A község legjelentősebb kulturális ese-
ménye a Gubbantós Népművészeti 
Találkozó, mely minden év augusz-
tusában várja a néptánc és a népi 
kultúra iránt érdeklődőket.
Bedi Gyula polgármester örömmel 
sorolja az utóbbi években megvalósult 
beruházásokat:
– Sportcsarnokot és új óvodát építettünk, 
iskolánkat több ütemben újítottuk 

föl: tetőcsere, szigetelés, fűtésrendszer-
korszerűsítés történt. Az egészségházunk 
is teljesen megújult, majd a polgármes-
teri hivatal kapott új külsőt és belsőt és 
a közösségi épületeink (régi moziépület, 
ifjúsági klub) is ráncfelvarráson estek át, 
a játszótér melletti új műfüves pályánk 
pedig ingyenesen és bárki által használ-
ható idén tavasztól.
Finisébe érkezett a négy települést  
– Uszódot, Dunaszent benedeket, Géder-
lakot és Kalocsát – érintő szennyvíz
beruházás, melynek két fő eleme volt: 
az egyik a három község teljes szenny-
vízhálózatának kiépítése. Ennek mű-
szaki átadása áprilisban megtörtént, 
azóta a lakossági rákötések folyamato-
sak, jelenleg közelítünk az 50 százalékos 
bekötési arányhoz, ez két hónap alatt 
jónak mondható. A másik elem, a kalo-
csai szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
várhatóan június végén befejeződik. Az 
Uszód gesztorságával megvalósuló pro-
jekt ünnepélyes projektzáró rendezvénye 
június 17-én lesz a Kalocsai Színház-
ban.
Másik jelentős és látványos beruházás 
a Jövőnk Energiája Területfejlesz-
tési Alapítvány segítségével valósul-
hatott meg: a református templom 
külső felújítására pályázott az 
önkormányzat. Speciális eset, mert 
egyházi tulajdonban lévő ingatlanról 
van szó, maga a megvalósítás folyamata 
is nagyobb figyelmet igényelt, mint egy 
„sima” önkormányzati intézmény felújí-
tása. Az ehhez szükséges saját erőt az 
egyház biztosította, az önkormányzat 
megírta a pályázatot, levezényelte, in-
tézte az ezzel járó feladatokat: egy be-
járati ajtót és az ablakokat kicseréltek, 
kettőt felújítottak, a külső falakat újra-
vakolták, festették, a csatornát kicserél-
ték, a tető két oldalán a bádogozást is 
cserélték, az utca felőli bejáratnál tér-
köveztek, és lefestették a templomhoz 

tartozó két kerítésszakaszt. Tizenötmil-
liós fejlesztésen vagyunk túl, már csak 
a pénzügyi elszámolás van hátra. A 
templom külseje ugyan megújult, de a 
gyüle kezetnek a belső fejújítás még ko-
moly feladat lesz. 
A további terveink között szerepel 
egy igazi nagy feladat, egy korszerű 
művelődési ház felépítése, melyhez 
az ingatlan már megvan, pályázati 
forrásra várunk a megvalósításhoz –  
mondta a község első embere, majd  
az év hátralévő kulturális rendez
vényeiről is szó esett:
– Csak a fontosabbakat említve: július 
4-én amatőr fogathajtó verseny lesz 
Uszódon, a szokásos alkotótábor július 
20-i héten kezdődik nagy létszámmal, 
a törzsgárda mellett új alkotókkal, 
fiatalokkal is kiegészülve. Augusztus 
7-8-9-én lesz a községi nagyrendezvény, 
a Gubbantós Népművészeti Fesztivál a 
kísérőrendezvényekkel, majd november-
ben a Benedek Péter Emléknap. Bízunk 
benne, hogy a megvalósult fejlesztések és 
a kulturális rendezvények lakóink és a 
községből elszármazottak megelégedé-
sére szolgálnak és erősítik kötődésüket 
Uszódhoz.

Zs.E.

Uszódi gubbantos tánc    Fotó: Bedi Gyula

Fotó: Zsigmond Enikő

uszód
uszód a kalocsai sárköz északnyugati peremén található, kalocsától 
10 kilométerre, nevét a fennmaradt írásos emlékek 1318-ban említet-
ték először. Nevének alapja valószínűleg az úszó, úsztató főnév lehet. 



BEMuTATkozIk

14 / TEIT HÍREK

kalocsa
kalocsa ezeréves város, történelmi székhely, a paprika, a színes hímzések és pingálók hazája – egy mosoly 
magyarország arcán, melynek festői szépsége bizonyítja: itthon a legjobb, és egy emberöltő is kevés ahhoz, 
hogy ezt a gyönyörű országot, ahol élünk, igazán megismerhessük.

Aki mégis vállalkozik arra, hogy be-
járja, megismerje országunkat, az nem 
hagyhatja ki Kalocsát, ezt a történelmi 
várost, melynek története szinte egy 
időben kezdődött Magyarországéval. 
A történelem viharai ugyan sokszor 
megtépázták ezt a települést, de élet-
képességét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy például 1529-ben a 
török hadak elfoglalták, és csaknem 
a földdel tették egyenlővé, mégis, bár 
kínkeservesen, de visszanyerte eredeti 
rangját és szépségét.
Magyarországon négy olyan város van, 
ahol római katolikus érsekség székel, 
ezek közül az egyik Kalocsa. Nem 
csoda hát, hogy itt rengeteg az egyházi 
látnivaló, nevezetesség. 
A belváros szívében, hazánk egyik 
legszebb barokk templomának, a 
Főszékesegyháznak remek Angster- 
or go náján a 19. században Liszt Fe-
renc is játszott, és igen elismerően 
nyilatkozott róla. Rögtön a Főszékes-
egyház szomszédságában ott a vad-
gesztenyefákkal körülölelt Érseki Pa-

lota, és a Szentháromság tér, melynek  
18. századi épületei ma is őrzik a 
hely történelmi hangulatát, és itt az 
ezer éves múlt fennmaradt emlékei is 
megtekinthetők. A Főszékesegyházi 
Könyvtár páratlanul gazdag kódexek-
ben, és a könyvkiadás első évtizedeiből 
származó ősnyomtatványokban. Leg-
fontosabb látványossága Patachich 
Ádám érsek (1732-1784) nagy kö-
rültekintéssel, és művészi érzékkel 
berendezett barokk olvasóterme. A 
könyvtár közeli Érseki Kincstár és a 
Főegyházmegyei Levéltár pedig igen 
változatos tárgyanyaggal mutatja be 
az ezer éves Kalocsai Érsekség törté-
netét. A 19. században városunkat 
iskolavárossá fejlesztették, és országos 
hírű, kiváló intézményeknek adtak 
otthont. Ilyen például a Szent István 
Gimnázium, ahol egykor csillagvizs-
gáló is működött, melyet Haynald 
Lajos érsek létesített az akkori jezsuita 
gimnáziumban. A kalocsai jezsuita 
csillagász, a „napkutató Fényi Gyula” 
páratlanul szorgos Nap-megfigyelé-
seinek köszönhető, hogy a 19. és a 
20. század csillagászai előtt Kalocsa 
neve igen ismert volt. A Duna-Tisza 
közének egyik legrégebbi településére 
azonban nem csak a múlt ékköveinek 

megtekintése miatt érdemes elláto-
gatni.
Már csak azért is, mert Kalocsán nem 
pusztán ápoljuk a hagyományokat, ha-
nem kifejezetten az élő hagyo mányok 
közé csöppen az idelátogató. Ki ne 
ismerné a jellegzetes kalocsai min-
tát, mely megjelenik a viseleteken –  
ma is rengetegen foglalkoznak hím-
zéssel, sőt az idősebb asszonyok 
megszokott utcai viseleteként talál-
kozunk vele nap mint nap, házak fa-
lán – pingáló asszonyok ügyes kezei 
nyomán, vagy a méltán híres kalocsai 
porcelánon. A 20. században történt 
ugyanis, hogy világkörüli útra indult a 
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város népművészete, és az itt termesz-
tett fűszerpaprika. A házak ősszel Ka-
locsán és a környékbeli településeken 
különös díszt kapnak. A „madárlécek” 
alatt az eresztől az ablakokig piros 
függönyként lógnak a paprikafüzérek 
– hagyományos módon szárítják így a 
termelők őrlés előtt a fűszerpaprikát. 
A levegő tele van a paprika édes, mégis 
pikáns illatával. 
A piros arany termesztéséről, szárí tá-
sá ról és feldolgozásáról pedig hely   ben,  
a Paprikamúzeumban tájékozódhat az  
erre járó. Javarészt a paprikának kö-
szönhetően méltán ismertek a környék 
ételei is, például a kalocsai halászlé, a 
pacal, a pincepörkölt, a pap rikás gom-
bóc és kalács, és még milyen sokáig 
sorolhatnánk... Gasztronómiai sok-
szí  nűségünk kiemelkedő rendezvénye  
a Kalocsai Paprikafesztivál, amely 
keretében évről-évre megrendezzük a 
paprikás ételek főzőversenyét is, amely 
idén szeptember 18-án kezdődik és 
19-én ér majd véget.
Az elmúlt években a kalocsai ismét re-
neszánszát éli, ami szintén bizonyítja, 
hogy szellemiségünk, népművészet 
iránti szeretet nem múló fellángolás.
A város fenti értékeit megőrizendő 
jelenleg is folyik az elmúlt évek leg-
nagyobb fejlesztése: a Kalocsa Szíve 
Program, melyre kétmilliárd forintot 
nyert Kalocsa, melynek egyes elemei 

már megvalósultak, és a többi is az 
ütemterv szerint halad. A Tompa Mi-
hály utcai Tájház épületének teteje 
teljesen új nádborítást kapott, vala-
mint megoldódott többek között a 
szennyvíz és a csapadékvíz elvezeté-
sének a problémája is, a hepehupás 
járda helyett immáron térköves 
burkolaton sétálhatnak a látogatók. 
A Tájház hátsó kiállítóterme kapott 
egy új bejáratot, tornácáról pedig 
elbontották a régi kerítést. Az utca-
fronton korhű kerítést emeltek, a 
bejárat megközelíthetőségét pedig 
akadálymentesített parkoló segíti az 
ide többnyire busszal érkező, sokszor 
nehezen mozgó vendégek számára. 
A városi temető területén lévő Kálvária 
is teljes felújításon esik át. A stációk 
és a bennük lévő domborművek, az 
új térvilágítás és a parkosított szép 
környezet várhatóan június végére 
teljes szépségében fogadja a láto-
gatókat.
Az Érsekkertben a Platán rendez-
vényközpont épülete lassan elnyeri 
végső formáját, előre nem várt ne-
hézségek hátráltatták a szökőkút me-
dencéjének alakulását, de mostanra 
ez is elkezdődött, így várhatóan ez a 
projektelem is elkészülhet augusztus 
végéig. A főutca végén, a Tomori Pál 
Főiskola épületében kialakítandó tu-
risztikai látogatóközpont kiépítése is 
szépen halad, a szükséges bontási és 
szerkezetépítési munkálatok készen 
vannak, kiépült a két szintet összekötő 
lépcsőzet, a boltíves pincefödém 
téglafelületéről eltávolították a va-
kolatot. A majdan borászati bemu-
tatótérként is funkcionáló egység 
műszaki átadás-átvétele várhatóan 
júliusban fog megtörténni. A Schöffer 
Múzeum Szent István úti épülete az 
elmúlt hónapokban teljesen eltűnt a 
föld színéről, már állnak az új falak, 
a szeptember 30-i átadással tervezett 
projektzárás tarthatónak is tűnik. 
Az Érsekkert bejáratánál lévő turisz-
tikai fogadóhelyszín kialakítása és a 
Schöffer által tervezett Chronos-8 
fénytorony helyreállítása hamarosan 

startol, közben megkezdődtek a 
Csillás-parktól a Szentháromság térig 
megvalósuló városközpont-rehabili-
táció munkálatok, melyek várhatóan 
őszre be is fejeződnek.
Kalocsa Város Önkormányzata több 
évvel ezelőtt eldöntötte, hogy fejlesz-
tési koncepciójában kiemelt szerepet 
szentel a környezetvédelemnek, a 
környezettudatos életmódnak, és ke-
resi az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. 
Ennek szellemében június második 
hetében átadták a Zöld Kapu Prog-
ram részét képező ÖkoPont épületét 
is, mely a lakosságnak, a közintézmé-
nyeknek és cégeknek, vállalkozóknak 
segít a környezettudatosabb élet ki-
alakításában kiállításokkal, bemutató-

teremmel, demonstrációs eszközök-
kel, konferenciateremmel. Várhatóan 
ide költözik majd a TEIT iroda is, 
és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Kft.-vel, a Paksi Atomerőmű Zrt.-
vel, valamint a Paks II. fejlesztéssel 
kapcsolatos tájékoztató anyagok is 
hozzáférhetőek lesznek itt kiállítás 
és szóróanyag formában betekintési 
lehetőséget biztosítva a nukleáris téma 
iránt érdeklődők számára. 

Zs.E.
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