
Elégedett ember, de soha nem megelégedett, mert mint mondja, megoldásra 

váró feladatok mindig vannak, és mindent lehet még jobban csinálni.  

– Jó napot, mi újság? – tettük fel a kérdést Borbás Lászlónak.
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Épül a záportározó Sokat spórol  
a város a villanyon

Uniós forrásból építik a két új támfalat

Záportározó épül a Haladás 
utca végén. A kivitelezés no
vember elején indult, a befeje
zési határidő 2014 júniusa.

Ahogy azt korábban megírtuk, 
évek óta jelentős gondot okoz 
a Haladás utcában egy-egy na-
gyobb csapadék esetén a lezú-
duló víz elvezetése. A problé-
ma megoldására záportározót 
építtet az önkormányzat, a be-
ruházás november elején in-
dult. A kivitelezés a szükséges 
elektromos- és gázvezeték-ki-
váltásokkal kezdődik, a szakha-
tósági engedélyek beszerzésével 
együtt ez az ütem december 
közepén zárul. A műtárgyépí-
tés a jövő év elején, a fagyok 
elmúltával indul – tájékozta-

tott a kivitelezéssel megbízott 
a Fejérduna-Ép Építőipari Kft. 
képviselője. Mint azt Snajder 
Pál elmondta: a záportározó 
2500 köbméteres befogadóké-
pességű lesz, melyből zárt csa-
padékvíz-elvezető rendszeren 
keresztül vezetik majd le az 
esővizet. Az építkezés megkez-
dése előtt lakossági fórumon 
tájékoztatták a környéken élő-
ket az ütemezésről és felhívták 
a figyelmet arra is, hogy a kivi-
telezés ideje alatt számítani kell 
forgalomkorlátozásra és rövi-
debb-hosszabb áramszünetre 
is. A pontos időpontokról min-
den esetben tájékoztatják majd 
az ingatlantulajdonosokat. A 
beruházás nettó értéke közel 40 
millió forint.                      -dallos- 

Befejeződött a paksi közvilágí-
tás korszerűsítése. A városban 
és a külső településrészeken 
található mintegy 3600 lám-
pából közel 1600-at cseréltek 
le. Hajdú János polgármester a 
projekt záró rendezvényén azt 
hangsúlyozta, hogy az energia-
takarékos fényforrásoknak kö-
szönhetően az éves szinten het-
venmillió forintos közvilágítási 
költség jelentősen mérséklődni 
fog. 
A kivitelező Paks 2013 Konzor-
cium képviseletében Horváth 
Szilveszter – a konzorcium 
egyik tagvállalata, a GREP Zrt. 
vezérigazgatója – jelent meg 

a projektzárón. Ő háromszáz 
háztartás éves energiafelhasz-
nálásának megfelelő energia-
spórolást prognosztizált. A 
lámpák késő éjszaka kisebb 
fényerővel működnek, mint 
akkor, amikor élénkebb a for-
galom az utcákon, tereken. A 
vezérigazgató reményét fejezte 
ki, hogy a paksi példát más ön-
kormányzatok is követik. 
A nettó 105 millió forintos be-
ruházás felét európai uniós for-
rásból fedezték, az atomerőmű 
által létrehozott Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány 
pedig 40 millióval támogatta a 
projektet.

Újabb támfalak épülnek Pak
son és Dunakömlődön. A Pe
tőfi és Csárda, illetve Sánchegy 
utca mögötti partfalstabili
záció az Európai Unió támo
gatásával valósul meg. A kivi
telezéshez 209 millió forintot 
nyert el pályázati úton a paksi 
önkormányzat, a megítélt ösz
szeg a beruházások költségé
nek 95 százalékát fedezi.

Az október végi munkaterü-
let-átadással indult el az újabb 
támfalépítés városunkban. A 
program során Dunakömlő-
dön, a Csárda utca 2-15. szám 
és a Sánchegy utca 15. szám 
mögött, illetve a paksi Pető-
fi utca 9. számú ingatlanon, a 
Csonka köz alatt folyik majd 
partfal-stabilizáció, összesen 
156,2 méter hosszan. A mun-
kálatok kiemelt célja a vagyon-
védelem: a támfal megépítése 
mellett a projekt része a part-
falat gyengítő pincék feltárása, 
tömedékelése vagy megerő-
sítése is, megteremtve az ott 
élők biztonságát és a területen 
található közművek védelmét. 
Az építkezés megkezdése előtt 

fórumon tájékoztatták a kivi-
telezés környezetében élőket 
a tervezett ütemezésről, de a 
kapcsolattartás a lakossággal 
folyamatos lesz a beruházás be-
fejezéséig, tájékoztatott Werner 
Mihály. A kivitelező Alisca Bau 
Építő Zrt. műszaki igazgatója 
azt is elmondta, hogy az idő-
járás befolyásolhatja a munká-
latok menetét, de az ütemezés-

sel erre felkészültek. Az újabb 
partfal-rekonstrukció során 
hagyományos partfal épül me-
re  vítő  bordákkal, az építkezés 
2014 júniusáig tart. A közel 
220 millió forint összköltségű 
beruházásra az EU 95 százalé-
kos forrást biztosít. Tavaly Pak-
son, a Deák Ferenc utcában, a 
Gárdonyi-kilátó alatt készült 
támfal. A védművet 2012 má-

jusában adták át, megépítésére 
290 millió forintos támogatást 
kapott az önkormányzat, az 
összeg a munkálatok 85 száza-
lékát fedezte. A Csárda utcában 
2002-ben zajlott támfalépítés, 
a jelenlegi védmű elkészíté-
sével befejeződik a partfal-
megerősítési program ezen a 
dunakömlődi szakaszon. 

-dal-
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Visszanyeri régi fényét a Deák-ház

Megújul a dunakömlődi présházsor
Nagy az öröm a dunakömlődi 
présházsoron, megépülhet a 
szennyvízgerincvezeték és 
megújul az út, a járda bur
kolata. Az építkezés nettó 43 
millió forintba kerül, gene
rálkivitelezője a paksi Univer 
Kft., befejezésének határideje 
december közepe. 

A dunakömlődi présházsor törté-
nete régre nyúlik vissza. A máso-
dik világháború utáni  kitelepíté-
sek után a présházak gazdátlanná 
váltak. Amikor 1949 táján a me-

gyében elsőként megalakult a 
helyi termelőszövetkezet, a prés-
házak lebontott építőanyagából 
húzták fel a gazdasági épületeket. 
A területen csak a házak vert fa-
lai maradtak és a bolygatástól, 
löszomlásoktól elzáródott pin-
celukak. Évtizedekkel később a 
Dunakömlőd határában szőlőte-
rülettel rendelkező paksi gazdák 
részéről merült fel az igény a prés-
házhelyek megvásárlására, amire 
1990-ben lehetőségük nyílott. Az 
önkormányzat egy telket nem 
értékesített, ott ugyanis a tervek 

szerint rendezvényteret alakíta-
nak ki – mesélte Spiesz József. Az 
önkormányzati képviselő azt is 
elmondta, hogy az új présházak 
megépítéséhez az egyetlen épség-
ben megmaradt és helyi védelem 
alatt álló présház szolgált mintául. 
Az eltelt évek alatt lett vezetékes 
víz, villany és gáz, a szennyvíz-
elvezetés azonban még nem volt 
megoldott. Erre 2007-ben készül-
tek el a tervek, most pedig az ön-
kormányzat beruházásában meg 

is valósul a szennyvíz-gerincveze-
ték kiépítése. Emellett megújul az 
út a meglévő terméskő burkolat 
felhasználásával, valamint hason-
ló módon a járda térkő burkolata 
is. Jelenleg 19 présház áll a közel 
200 méter hosszú présházsoron, 
ami az eltelt évek alatt a közösségi 
élet fontos színterévé vált. Egyik 
helyszíne a szüreti nap program-
jainak, illetve a Dunakömlődi 
Borbarátok több saját rendezvé-
nyének.                                 -gyöngy-

A Deákház felújítását és egy 
klímatörténeti múzeum kiala
kítását is tartalmazza az a prog
ram, amely 400 millió forint 
európai uniós pályázati támo
gatás segítségével valósul meg 
Pakson. A Paksi Metszet Örök
ségközpont/Klímacentrum 
és Látványtár elnevezésű, 900 
millió forintos projekt a tervek 
szerint 2014 tavaszán indul. 

Igen fontos városképi elem az 
északról Paksra érkezők számára 
a Deák-ház, amelynek felújítá-
sára évek óta keresi a pályázati 
forrást az önkormányzat. Az 
állagmegóvás miatt néhány éve 
alulról szigetelték az épületet és 
megtörtént a felújításhoz szük-
séges régészeti feltáró munka 
is. Többféle tartalommal több 

pályázati anyag is készült már, a 
legutóbbi, a Paksi Metszet Örök-
ségközpont/Klímacentrum és Lát-
ványtár elnevezésű projekt tá-
mogatást nyert: az Új Széchenyi 
Terv keretében 400 millió forint 
megítéléséről döntöttek. 
– Fontos állomás ez a város 
életében, nagyon sok beruhá-
zásunk valósult meg az utóbbi 
években pályázati támogatással, 
de a turisztika eddig fehér folt 
maradt. A sikeres uniós pályá-
zatnak köszönhetően vissza-
nyeri régi fényét a város egyik 
műemléképülete, a Deák-ház és 
egy különleges, egyedi kulturá-
lis központtal gazdagodik Paks 
– mondta el Tell Edit. Városunk 
alpolgármestere arról tájékozta-
tott, hogy a tervek szerint a meg-
újuló Deák-házban a Szeniczey 

család hagyatékának és Deák 
Ferenc emlékének köszönhetően 
egy kiegyezés kori lakásbelsőt, 
egy szalont, egy szobát, illetve 
egy konyhát alakítanak ki. A 
padlásra, az emeleti kiállítótér-
be kerül a Duna témáját és Paks 
mezőváros történetét bemutató 
kiállítás, a jelenlegi gazdasági 
épületben római kori terem lesz, 
itt mutatják be a világörökség 
címre jelölt Lussonium római 
erőd és a paksi régió nemzetkö-
zileg is jegyzett régészeti leleteit. 
A régi postaállomás épületében a 
Városi Múzeum időszaki kiállítá-
sai számára alakítanak ki helyet. 
Klímacentrum is épül: a tervek 
szerint a modern, futurisztikus 
épülettömeg a hagyományos 
paksi városképben egy új, erősen 
meghatározó épülettömb lesz, a 

100 méter magasságú paksi lösz-
falon megmutatkozó elmúlt év-
századok klímatörténetét vonul-
tatja fel – rendhagyó interaktív 
foglalkozásokkal. Tématartalma 
hazai és nemzetközi szinten is 
újdonságnak számít. Az egykori 
Mádi- (majd Cseh- és Vigyázó-) 
kúria, ma a Paksi Városi Múze-
um épületében pedig Látvány-
raktár néven örökségraktárat és 
tudásbázist alakítanak ki.
A projekt összköltsége 900 millió 
forint, a megvalósításhoz szük-
séges 500 millió forintot a város 
biztosítja, így határozott rendkí-
vüli ülésén a képviselő-testület. A 
beruházás a tervek szerint 2014 
tavaszán elindulhat, az új épü-
letegyüttesnek legkésőbb 2015 
júniusáig kell elkészülnie.

Dallos Szilvia

 Paksi Hírnök, 2013. november 8. n 3



Számos probléma terítékre került
a romafórumon

Irodát nyit a Jobbik Jelöléseket
várnak  
a kitüntetésre

Fogadóórák

A téli közfoglalkoztatás ke
retében induló képzésekről, 
a szociális ellátások területén 
várható változásokról és a ta
nodában novemberben kez
dődő felzárkóztató oktatásról 
is tájékozódhattak a roma
fórum résztvevői. Az érdek
lődőket a Városházára várta a 
Paksi Roma Nemzetiségi Ön
kormányzat.

Hat témában hat előadó várta 
a fórumra érkezőket, mindany-
nyian a roma önkormányzat 
kérésére vállalták, hogy tájé-
koztatót tartanak aktuális té-
mákról. A program résztvevői 
megismerhették Farkas Kata-
lint, aki a Paksi Járási Hivatal-
ban alkalmazott roma referens. 
A referens a hatósági osztály 
szociális feladataival foglalko-
zik július elseje óta. Mint el-
mondta, munkája igen sokrétű, 

a hozzá fordulóknak bármilyen 
probléma megoldásában segít: 
kérvény kitöltésében, szolgál-
tatókkal, számlatartozásokkal 
kapcsolatos ügyekben, és a szo-
ciális ellátások területén felme-
rülő esetekben is. Farkas Kata-
lin a járási hivatalon keresztül 
érhető el. 
A fórumon a szociális bérlakás-
ban élők helyzete is szerepelt 
témaként. Cseh Tamás, a DC 
Dunakom Plusz Kft. részleg-
vezetője tájékoztatót tartott a 
harmadik negyedévet követő 
elszámolások utáni helyzetről 
– mintegy húsz családot vizs-
gálnak jelenleg fizetési hátralék 
miatt – és a Fenyves utca kör-
nyéki közterületen jelentkező 
problémák is terítékre kerültek, 
a játszótér- és utcabútor-rongá-
lások, a lakókat zavaró randa-
lírozások. Mindezekre a roma 
önkormányzat és a városveze-

tés közösen keresi a megoldást, 
tudtuk meg. Az előadások kö-
zött a szociális ellátások terüle-
tén várható változásokról is szó 
esett csakúgy, mint a novem-
ber elsején induló új, képzéssel 
egybekötött közfoglalkoztatási 
lehetőségről. Badics Istvánné, 
a szociális osztály vezetője el-
mondta: az ellátások területén 
jelentős változás lép életbe ja-
nuár elsejétől azzal, hogy az át-
meneti segélyt és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást 
akkortól önkormányzati se-
gélyként folyósítják. November 
8-tól ismét indulnak a tanodai 
felzárkóztató és fejlesztő foglal-
kozások, a lehetőségről Tell Edit 
alpolgármester és Jantyik Mar-
git tartott tájékoztatót. 
A tanodában dolgozó pedagó-
gus arra hívta fel a figyelmet, 
szeretnék, ha idén minden csat-
lakozó gyermek rendszeresen 

megjelenne a pénteki foglal-
kozásokon, hiszen az iskolába 
járók számára ezek az órák je-
lentős segítséget biztosítanak. 
A diákokat három csoportban 
fogadják (25-en jelezték részvé-
teli szándékukat) és busszal szál-
lítják a KRESZ-park-beli közös-
ségi házban és a Deák iskolában 
tartandó órákra. A fórum elő-
adói között volt dr. Kuti István 
is, aki a rendfenntartásban be-
következett – a hajléktalanokat 
érintő, és a jogosulatlan közterü-
leti értékesítéssel kapcsolatos  –
jogszabályváltozásokról beszélt 
a megjelenteknek. Paks rend-
őrkapitányához a közterületi 
jogsértések kapcsán, a garázda-
sággal, az új kábítószer-bűncse-
lekmények büntethetőségével, 
a háromcsapástörvénnyel, a 
büntethetőségi korhatárral és a 
falopásokkal kapcsolatosan ér-
keztek kérdések.           Dallos Sz.

Jobbik-iroda kezdte meg műkö-
dését Pakson lapzártánk után.  
– Hosszú távban gondolkodtunk 
akkor, amikor elhatároztuk az iro-
da megnyitását. Szeretnénk a he-
lyi alapszervezet munkáját meg-
könnyíteni, zavartalanná tenni a 
kapcsolatfeltételt a választópol-
gárokkal. Emellett, mivel Paks a 
hármas választókerület központ-
ja, a választási kampánymunkánk 
helyszíne is itt lesz a Villany utca 
2/c alatt – tájékoztatott Horváth 
Zoltán. A párt paksi alapszerveze-
tének elnöke hozzátette: a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom fő 
céljai – a munkahelyteremtés, a 
bűnözés visszaszorítása és az el-
számoltatás – nem változtak, de 
ezekre a feladatokra egy nyugodt 
kampánnyal hívják fel a választó-
polgárok figyelmét.
Az iroda nyitvatartási rendjét az 
érdeklődéshez igazítják, a tervek 
szerint hetente három alkalom-
mal: kedden, szerdán és pénteken 
várják majd a választókat, szim-
patizánsokat kéréseikkel, kérdé-
seikkel. A Jobbik paksi csoportja 
15-20 aktív taggal és segítővel 
működik, de szívesen fogadják 
továbbra is azokat a polgárokat, 
akik egyetértenek a mozgalom 
programjával, céljaival. A lap-
zártánk után tartott eseményhez 
kapcsolódóan fórumot is hirdet-
tek Bencze János, a választókerü-
let országgyűlési képviselő-jelöltje 
és Z. Kárpát Dániel parlamenti 
képviselő részvételével.           -dal-

Kétévente egy személy ré-
szesülhet a Paks Kultúrájáért 
Kitüntetésben. Az elismerést 
a polgármester előterjeszté-
se alapján a képviselő-testület 
adományozza. Átadására ja-
nuár 22-én,  a magyar kultúra 
napján kerül sor. 
Javaslatot tehetnek a díjazan-
dó személyre a város polgárai, 
szervezetei is a most következő 
hetekben, legkésőbb november 
23-ig. A címzetes jegyzőhöz 
eljuttatott javaslatnak rövid in-
doklást is kell tartalmaznia. 
Korábban Paks Kultúrájáért Ki-
tüntetésben részesültek: Szagga-
tó Zenekar, dr. Váradyné Péterfi 
Zsuzsanna, Gutai Istvánné, 
Kernné Magda Irén, Bézi Sán-
dorné és Bézi Sándor.

Az önkormányzati képviselők 
minden hónap utolsó hétfőjén 
tartják fogadóórájukat, legkö-
zelebb november 25-én. Bar-
nabás István 16 órától a Beze-
rédj iskolában, Bordács József  
17 órától a PSE-klubházban, 
Csa jági Sándor, Leber Ferenc 
alpolgármester és dr. Nagy Ti-
bor 16 órától a Csengey Dénes 
Kulturális Központban várja 
az érdeklődőket. Kern József 
16 órától a polgármesteri hiva-
talban, Ulbert Sándor szintén 
16 órától Villany utcai irodájá-
ban tartja fogadóóráját. Hajdú 
János polgármester minden 
hónap első keddjén 14 órától 
előzetes bejelentkezés alapján 
fogadja a hozzá fordulókat, 
Tell Edit alpolgármester min-
den hónap második keddjén 
14 órától várja a polgárokat, 
itt szintén bejelentkezés szük-
séges.
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Térkő burkolatot kap három utca
Készülnek a tervek a Kinizsi, 
az Ady és az Eötvös utca fel
újítására. Az elképzeléseket 
fórumon ismertették a lakók
kal. Az utcák térkő burkolatot 
kapnak, faltól falig korszerű
sítésük 2014ben kezdődik el. 

A 2013-14-es időszakra megha-
tározott önkormányzati útfel-
újítási program keretében újabb 
három utca korszerűsítésének 
előkészítése kezdődött el: a Ki-
nizsi, az Ady és az Eötvös utca 
faltól falig korszerűsödik, ezt in-
dokolja a burkolat és közművek 
leromlott állapota.  Hogy teljes 
körű felújításra van-e szükség, 
arra mindig a tervezési folya-
mat előkészítésekor derül fény, 
az út és a járda felületének vagy 
a felszín alatti vezetékrendszer-
nek az állapotával akkor szem-
besülünk, mondta el Hajdú Já-
nos, Paks polgármestere, akitől 
azt is megtudtuk, hogy a három 
utca felújítása több szempont-
ból is rendhagyó lesz. Egyrészt 
tájépítész is segíti az utcák fel-
újítási tervein dolgozó szakági 
és úttervező mérnökök mun-
káját, biztosítva azt, hogy egy-

fajta egységbe foglalva kezeljék 
a növényzet, az utcabútorok és 
a közvilágítás által létrehozott 
utcaképet. Újdonság az is, hogy 
a szokásos aszfaltburkolat he-
lyett térkő burkolatot kapnak az 
utcák, így meghittebb, belváro-
siasabb hangulatot árasztanak 
majd. Emellett a várakozások 
szerint lelassul a közlekedés a 
térkövek által keltett gyenge 
rezgések miatt. – Bízunk benne, 
hogy ez fegyelemre, óvatosabb 
közlekedésre szoktatja a lakos-
ságot – tájékoztatott a város-
vezető. A faltól falig felújítások 
keretében a felszín alatti alap-

infrastruktúra is korszerűsödik: 
kicserélik az ivóvíz-gerincve-
zetéket a bekötő vezetékekkel 
együtt, kiegészül a csapadék-
víz-elvezető rendszer, javítják 
a meglévő szennyvízcsatorna-
hálózatot. Megújul az utcákban 
a közvilágítás, felszín alá kerül-
nek az elektromos vezetékek. 
Az új pályatestet általában egy-
oldali járda kíséri mindhárom 
helyszínen, kivéve a Kinizsi 
utca Fehérvári út felőli szaka-
szát, ahol várhatóan mindkét 
oldalon megmarad a járda.  Az 
utcákban a teljes zöldfelület is 
megújul. 

– Ez nem azt jelenti, hogy min-
den fát és bokrot kivágunk, hi-
szen a lakosságot a tervegyez-
tető fórumon is megkérdeztük 
arról, hogy melyek azok az ér-
tékesebb növények, amiket sze-
retnének megtartani – tudtuk 
meg Hajdú Jánostól. A zöldfe-
lülettel kapcsolatos jelzéseket, 
igényeket továbbra is fogadják 
a városházán, a tervezők, ha le-
hetséges, figyelembe veszik a ké-
réseket. A hivatali egyeztetések 
november közepéig fejeződnek 
be, decemberre elkészülnek a 
végleges tervek, megkezdőd-
het a szakhatósági engedélyek 
beszerzésének körülbelül két 
hónapig tartó folyamata. Ezt 
követően indulhatnak a köz-
beszerzési eljárások, így az el-
képzelések szerint 2014 nyarán 
vonulhatnak fel a kivitelezést 
végző munkagépek a Kinizsi, 
az Ady és az Eötvös utcában. A 
napokban újabb öt utca felújí-
tásának előkészítése kezdődik 
el: a Duna, a Hattyú, a Haladás, 
a Gesztenyés és a Vörösmarty 
utca tervegyeztető megbeszé-
lésére várják a szakembereket a 
paksi városházára.          -dallos-

Az önkormányzat által finanszírozott útfelújítások-
kal párhuzamosan a Fehérvári úton is dolgoznak majd a szak-
emberek. A Kereszt utca és a PSE Sporttelep közötti forgalmas 
út korszerűsítése várhatón idén megvalósul. A Fehérvári út a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében áll, burkolatának 
megújítására a 33 milliárd forintos állami útprogram biztosít 
lehetőséget, a keretből négymilliárd forint jut Tolna megye 
útjaira. A Fehérvári út burkolatát a tervek szerint lemarják és öt 
centiméter új aszfalt kerül a felületre. Elkezdődtek az egyezteté-
sek arról, hogy az önkormányzat is segíti a felújítást azzal, hogy 
a Kornis utcától a sporttelepig – mintegy százméteres szakaszon 
– megépítteti a hiányzó útszegélyt, biztosítva a csapadékvíz 
elvezetését – tájékoztatott Hajdú János polgármester.
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Atomerőmű

Nőtt az atomenergiába vetett bizalom
Két egymástól függetlenül elvég-
zett mérés igazolta azt, hogy az 
emberek egyre inkább tisztában 
vannak az atomenergia előnye-
ivel. Tudják, hogy biztonságos 
és környezetkímélő. Mindezzel 
együtt az atomerőmű eddig is 
magas társadalmi elfogadottsága 
tovább nőtt, a létesítmény köz-
vetlen környezetében pedig kife-
jezetten magas. A felnőtt magyar 
lakosság háromnegyede évek óta 
egyetért azzal, hogy Magyaror-
szágon atomerőmű működik, 
amely nemzetközi szinten is igen 
jó eredmény. A paksi atomerőmű 
környezetében élők körében még 
inkább kiugró a bizalom magas 
aránya, az érték 95%.
A TNS Hoffman két évtizede kö-
veti, hogyan gondolkozik a hazai 
lakosság az atomenergiáról és a 
többi villamosenergia-forrásról. 
Felmérésük szerint egyre töb-
ben tudják, hogy az atomenergia 
használata nem jár üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásával, a koráb-
bi felmérésekhez képest 11%-kal 
nőtt azok aránya, akik tisztában 
vannak vele, hogy a nukleáris ala-

pú energiatermelés nem szennye-
zi a levegőt. 
Tovább erősödött az állampol-
gárok bizalma az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. biztonságossá-
gával kapcsolatban. A válaszadók 
91%-a a biztonsági előírásokat 
legalább megfelelőnek vagy annál 
szigorúbbnak tartja, 70% véleke-
dik úgy, hogy az atomerőműben 
meglehetősen vagy nagyon szigo-
rúan be is tartják a biztonsági elő-
írásokat. Dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató azt mondta, 
egy sor olyan kérdés volt, ami az 
erőmű biztonságára, a szakem-
berekbe vetett bizalomra vonat-
kozott. Ezek jelentősen, 6-8%-kal 
mutatnak magasabb értéket, mint 
korábban, az egyébként is magas 
bizalmi index tovább emelkedett. 
– Ezek a tendenciák jól felis-
merhetőek, látható, hogy az 
atomerőmű jól teljesített és ezt 
megfelelően tudtuk interpretálni 
– hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy 
a fukusimai természeti kataszt-
rófa után elvégzett stresszteszten 
nagyon jól szerepelt a paksi atom-
erőmű, és ezt eredményesen sike-

rült a közvéleményben is tudato-
sítani. Arra is kitért, hogy azok, 
akiknek mélyebb ismerete van 
az atomerőműről, markánsabban 
támogatják annak létét, éppen 
ezért fontos eredmény, hogy egy-
re többen tisztában vannak azzal, 
hogy az atomerőmű a legolcsóbb, 
fontos tényezője az ellátásbizton-
ságnak és környezetére nem gya-
korol káros hatást.
A korábbi eredményekhez ké-
pest tovább nőtt azok aránya, 
akik egyetértenek az atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbítá-
sával, a létesítmény 30 kilométe-
res körzetében élők között pedig 
még erősebb a projekt társadalmi 
elfogadottsága. A megkérdezet-
tek közül a legtöbben a nukleáris 
energiát tartják a legolcsóbb villa-
mosenergia-forrásnak (43%), ezt 
követik a megújulók (34%), majd 
pedig a fosszilis energiaforrások 
(23%). Ötből négyen gondolják 
úgy, hogy az ország villamosener-
gia-szükségletének a jelenlegi-
nél nagyobb részét kellene hazai 
előállításból fedezni. A lakosság 
jelentős része, 41%-a legfeljebb 

10%-nyi energiahordozó-impor-
tot tart elfogadhatónak, ez jelen-
leg 30% körül van. 
– Szokták mondani, hogy egy 
mérés nem mérés. Esetünkben 
azonban két egymástól független 
mérés elemzése mutatja, hogy 
a tendenciák egybevágnak – je-
gyezte meg a kommunikációs 
igazgató. Hozzátette, ezek na-
gyon jó eredmények, de ez nem 
jelenti azt, hogy leállnak a mun-
kával. A közvélemény-kutatások 
elemzései alapján építik fel a jövő 
évi kommunikációt, amelynek 
fókuszában az áll, hogy a lehető 
legtöbb emberhez eljuttassák az 
információkat. 
– Nyilván kiemelt jelentősége 
van a régiónak, ami befogadja a 
létesítményt. Legfontosabb, hogy 
az atomerőmű környezetében a 
Duna jobb és bal partján élők le-
gyenek legjobban képben, ugyan-
akkor az atomenergia előnyeivel 
tisztában kell lennie az egész 
országnak, amely haszonélvező-
je ennek az olcsó és megbízható 
energiaforrásnak – emelte ki dr. 
Kovács Antal.                Vida Tünde
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Zöldpárti politikusok tájékozódtak

Fókuszban a munkavédelem

Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. a nyílt párbeszéd elkötele-
zettje, ennek jegyében zöldpár-
ti politikusokat fogadott. Jávor 
Benedek, a Párbeszéd Magyar-
országért társelnöke, Szél Ber-
nadett, az LMP társelnöke az 
Európai Parlament zöldpár-
ti frakciójának társelnöke, 
Rebecca Harms társaságában 
látogatott az atomerőműbe. A 
társaság közleményében hang-
súlyozta, hogy a zöldszerveze-
tek képviselői személyesen győ-
ződhettek meg a létesítmény 
biztonságos működéséről, a 
hazai ellátásban betöltött meg-
határozó szerepéről és magas 
társadalmi elfogadottságáról.
Volent Gábor biztonsági igaz-
gató tájékoztatta őket a leg-

frissebb közvélemény-kutatás 
kiemelkedő eredményeiről, 
amelyek azt támasztják alá, 
hogy a magyar lakosság több 
mint háromnegyede támogat-
ja az atomerőmű működését, 
azt biztonságosnak tartja, és 
tisztában van környezetkímélő 
mivoltával csakúgy, mint azzal 
a ténnyel, hogy a legolcsóbb a 
hazai piacon. 
– A négy paksi blokk üveg-
házhatású gázok kibocsátása 
nélkül működik, évente kétmil-
lió ember oxigénszükségletét, 
vagyis a magyar erdők éves oxi-
géntermelését takarítja meg – 
mutatott rá. Elmondta, hogy a 
paksi erőmű a karbantartások, 
fejlesztések eredményeként ma 
már egy teljes generációval mo-

dernebb az eredeti átadáskori 
állapotánál, bármelyik európai 
egységgel felveszi a versenyt. 
A biztonsági igazgató kitért 
arra, hogy a kedvező ár a fo-
lyamatban lévő üzemidő-hosz-
szabbítás, valamint a hulladék-
kezelés és a majdani leszerelés 
költségeit is fedezi, azokhoz 
állami költségvetési forrásra 
nem lesz szükség. Hozzáfűzte, 
a politikusok az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. ve-
zérigazgatójával is találkoztak, 
a megbeszélésen Ámon Ada, 
az Energiaklub igazgatója is 
csatlakozott a zöldpárti delegá-
cióhoz. Nagy Sándor vezérigaz-
gató arról adott tájékoztatást, 
hogy a vállalat az Országgyű-
lés felhatalmazása alapján és 

a Nemzeti Energiastratégiával 
összhangban a hazai nukleáris 
villamosenergia-termelő kapa-
citások hosszú távú fenntartá-
sához kapcsolódó előkészítő, 
tervező-elemző munkát végez, 
a majdani létesítés kereteinek 
meghatározásán dolgozik. 
Az erőmű közleménye hangsú-
lyozta, hogy a konstruktív meg-
beszélésen abban állapodtak 
meg, hogy a hazai és európai 
energetikai kérdésekről folyta-
tott eszmecserét folytatják. 
A zöldpárti politikusok paksi 
látogatásuk utáni sajtótájékoz-
tatójukon azt mondták, hogy 
továbbra sem támogatják a bő-
vítést és több kérdés is nyitott 
maradt számukra. 

-vida-

Jó eredményeket ért el a mun-
kabiztonsági mutatók javítása 
terén az elmúlt években a pak-
si atomerőmű. Az eredmények 
további javítása a cél, ami közös 
érdeke a munkáltatóknak és 
munkavállalóknak. A bizton-
ságos munkavégzés mindkét 
fél közös érdeke – derült ki az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
Munkavédelmi Bizottságának 
elnöke, Szabó Béla szavaiból. 
Minderről az ötödik munka-

védelmi nap megnyitóján be-
szélt. Ugyanitt Hamvas István 
vezérigazgató köszöntőjében 
arról beszélt, hogy az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. straté-
giai célja, hogy biztonságosan, 
hosszú távon, gazdaságosan 
termeljen áramot. A biztonság 
nem kizárólag a nukleáris te-
rületre vonatkozik, beleértik a 
munkabiztonságot is. A 2000-es 
évek elején az atomerőműveket 
működtetők nemzetközi szer-

vezete, a WANO bevonásával 
egy sor műszaki és a dolgozók 
biztonságtudatát erősítő intéz-
kedést hoztak. Ennek nyomán 
harmadára-negyedére csökkent 
a munkabalesetek száma. Az 
úgynevezett WANO-mutató, 
ami a kétszázezer munkaórára 
jutó munkabalesetek számát 
jelzi, évek óta csökkenő ten-
denciát mutat. Hamvas István 
aláhúzta, hogy a munkavédelem 
hatékonyságát jelző mutatók azt 
bizonyítják, hogy az atomerőmű 
messze megelőzi a hazai ipar 
átlagát. Volent Gábor biztonsá-
gi igazgató hangsúlyozta, hogy 
általános balesetekről van szó, 
többségben közlekedéssel vagy  
egy rossz mozdulattal függenek 
össze, a nukleáris ipar speciá-
lis mivoltához nincs közük. Az 
erőmű több mint harmincéves 
működése során a sugárterhelés 
egyetlen esetben sem közelítet-
te meg a hatóság által engedé-
lyezett szintet, ebből kifolyólag 
egészségkárosodás kockázata 
még csak fel sem merült.
– Az atomerőműben a bizton-
ság prioritást élvező terület, 
ebbe beleértendő a munkabiz-

tonság, ahol többre törekszünk 
a jogszabályokban előírtaknál 
– húzta alá a biztonsági igazga-
tó. Elmondta, hogy figyelembe 
veszik a hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatot, időről időre ellen-
őrzik hazai hatóságok, nemzet-
közi szervezetek ezt a területet, 
az erőmű pedig elemzi a balese-
teket és azok okait.
Hamvas István vezérigazgató 
szerint a jó eredmény annak 
az atomerőművet jellemző 
biztonságtudatosságnak, biz-
tonsági kultúrának köszön-
hető, amelynek hátterében az 
áll, hogy a biztonság az atom-
erőmű sikeres működésének, 
társadalmi elfogadottságának 
alapfeltétele.
A munkáltató által biztosított 
körülmények, védőfelszerelé-
sek mellett maguk a dolgozók 
is sokat tehetnek a munkaba-
lesetek elkerüléséért. Ennek 
szellemében szervezik a mun-
kavédelmi napot, ahol meg-
ismerhették a legkorszerűbb 
védőeszközöket és a munkabiz-
tonság növelését célzó módsze-
reket is.

-vt-
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Húszéves az Atomix Kft.

Alapításának huszadik év
fordulóját ünnepli rövidesen 
az Atomix Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. A társaságot 
1994. január 5én alapította 
az Atomerőmű Sportegyesü
let, első ügyvezetője Juhász 
Sándor volt. A kft. ma már az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
tulajdona, az MVM Holding 
egy leányvállalata. A kft. stra
tégiai célkitűzése, hogy olyan 
szolgáltatásokat nyújtson, 
amelyeket a paksi atomerőmű 
nem tud vagy nem akar piaci 
szereplőtől beszerezni. 

Az alapításkori harmincfős 
kollektíva a paksi atomerőmű 
részére építőipari és éttermi 
szolgáltatást nyújtott és egy au-
tómosót működtetett. Az akko-
ri sokszínűség megmaradt, sőt 
tovább bővült, ma már tucatnyi 
szakágazat keretében szállítást, 
raktározást, képzést, vendég-
látást, létesítményüzemeltetést 
is végeznek. Az Atomix Kft. 
működteti például a világon 
egyedülállónak mondható pri-
merköri speciális büfét. Ezt az 
automata rendszert a szekun-
der körből töltik fel, de a büfé 
szolgáltatásait már az ellenőr-
zött zónában veszik igénybe 
a dolgozók. Mindenképpen 
említésre érdemesek a vállalati 
rendezvények, beleértve a Vil-
lamos napot, ahol 6500 ember 

kiszolgálásáról, a program zök-
kenőmentes lebonyolításáról 
gondoskodik a kollektíva. A 
korábban is széles paletta 2010 
végén a paksi Erzsébet Nagy 
Szálloda, 2013 elején pedig a ba-
latonfüredi Rekreációs Központ 
üzemeltetésével egészült ki. 
Ahogy Szinger Csaba, az atom-
erőmű gazdasági igazgatója 
mondta, a két fő feladat a tűz-
oltási tevékenység és a bizton-
sági szolgálat, mivel mindegyik 
alapfeltétele az üzemeltetési 
engedélynek, így szerves ré-
sze az atomerőmű létének. Az 
Atomix Kft. egyéb tevékenysé-
gei – mint a munkaerő biztosí-
tása az oktatásban, képzésben, 
szolgáltatásban, a primer köri 
tevékenységben – olyanok, ame-
lyek nélkül az atomerőmű nem 

tudna működni. – Ezeket fon-
tosnak tartjuk, és nem kívánjuk 
piacról igénybe venni, illetve 
szeretnénk e tevékenységeknél 
a befolyásunkat érvényesíteni 
mint tulajdonos, mint legna-
gyobb megrendelő – vázolta. 
Az Atomix Kft.-vel szembeni 
legfontosabb elvárás, hogy mi-
nőségi szolgáltatást nyújtson, 
aminek eleget is tesz – húzta alá. 
Hozzátette, pályafutásának szép 
időszaka volt a cég élén eltöltött 
tizenegy év. 
Hamvas István, az atomerőmű 
vezérigazgatója azt emelte ki, 
hogy az Atomix a megye leg-
nagyobb foglalkoztatói közé 
tartozik, a gazdasági válság el-
lenére nem kényszerült elbocsá-
tásokra, profilja szűkítésére, sőt 
folyamatosan bővíti szolgáltatá-

sait. Mint felidézte, néhány éve 
külső szakértők vizsgálták meg 
tevékenységét beleértve a cél-
szerűséget, gazdaságosságot. Ez 
alapján nagyon jó minősítést ka-
pott. – Az Atomix Kft. egy olyan 
cég, amelyre a végzett munka 
problémamentessége miatt a 
paksi atomerőmű büszke lehet, 
de büszkék lehetnek a dolgozói 
is – hangsúlyozta hozzáfűzve, 
hogy a cég stabil munkahelyet, 
munkaerőpiacnak megfelelő 
munkafeltételeket biztosít.
Mint azt Szücs Gábor, a kft. 
2012 májusában kinevezett 
ügyvezetője megerősítette, hoz-
závetőleg nyolcszáz alkalma-
zottjával valóban a megye egyik 
legjelentősebb munkáltatója az 
Atomix Kft., amely alakulása óta 
folyamatosan fejlődik, bővül, 
alkalmazkodik az atomerőmű 
által megfogalmazott igények-
hez és igyekszik szolgáltatásait 
a piacon is értékesíteni. Annak 
érdekében, hogy mind a paksi 
atomerőmű, mind pedig a ver-
senyhelyzet támasztotta köve-
telményeknek megfeleljen, sok 
energiát áldoz tevékenységének 
javítására, hatékonyságának nö-
velésére. Ennek eszköze integ-
rált irányítási rendszere, amely 
országos szinten példaértékű. A 
komplex struktúra eleme a kör-
nyezetirányítási, munkabizton-
sági, információbiztonsági, élel-
miszerbiztonsági és a nukleáris 
biztonságra vonatkozó rendszer. 

Vida Tünde

A paksi Erzsébet Nagy Szállodát és a balatonfüredi Rekreációs Központot (fent) is az Atomix Kft. üzemelteti.
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Korszerűsödik 
a paksi szennyvíztelep
Szeptemberben elindult a beruházás

Többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló paksi szennyvíztisztító telep 
bővítése és fejlesztése. A modernizálásra azért van szükség, mert 
a jelenlegi telep egyrészt nem alkalmas a szigorodó környezetvé-
delmi előírások és kibocsátási határértékek teljesítésére, más-
részt fizikailag is erősen elöregedett és leromlott az állapota. A 
fejlesztés 2015 márciusára készül el, a megújult telep üzemeltető-
je a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. lesz. A munkálatokból a 
lakosság nem fog érzékelni semmit, a szennyvízszolgáltatásban 
nem lesz fennakadás.

Újabb támfalak 
épülnek
Pakson a Petőfi utcában, Dunakömlődön a Csárda utcában

Újabb támfalak építésének kivitelezése kezdődik meg az Európai 
Unió támogatásával. A DDOP -5.1.5./D-11-2012-0003 azonosító-
számú, Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal-stabilizáció 
című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. Az omlásveszélyes Duna-menti partfa-
lak megerősítéséhez 209 millió forint uniós támogatást nyert el 
a paksi önkormányzat, a megítélt összeg a beruházások 95 száza-
lékát fedezi. A Petőfi és a Csárda utca mögötti újabb partfal 2014 
júniusáig készül el az Alisca Bau Építő Zrt. kivitelezésében.
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Végy legalább negyven kiló paprikát, tíz 
kiló paradicsomot és nagyjából ugyanany-
nyi hagymát, bolondítsd meg némi szalon-
nával, kolbásszal, igény szerint tálalj hozzá 
tarhonyát, fűszerezd barátsággal, összetar-
tással. Ez a csámpai lecsós lakoma receptje 
á la Feil József, azaz Dodó bácsi. A külső vá-
rosrészek bizottságában Csámpát képviselő 
Feil József harmadszor ütötte fel szakács-
könyvét, hogy megvalósítsa a fenti receptet. 
Azért hívta életre a csámpai közösség aktív 
tagjaival közösen ezt a programot, hogy 
szavai szerint őszidőn is kínáljanak elfog-
laltságot a helybélieknek, illetve azoknak, 
akik messzire viszik Csámpa hírét. Így hát 
a csámpaiak mellett a lovasok és táncosok 
is meghívást kaptak a programra, amely 
ezúttal is népszerű volt. Olyannyira, hogy 
a csúcsidőben majdnem kicsinek bizonyult 
a faluház, még jó, hogy az időjárás kegyes 
volt a mulatozókhoz, s a teraszon is tudtak 
teríteni. A remekbe szabott estebéd súly-
gyarapító hatása ellen még azon melegében 
tehettek az egybegyűltek, hiszen zenéről 
is gondoskodtak a házigazdák. Merényi 
Péterék hajnalig húzták a talpalávalót.     -vt-

Lecsós 
lakoma

Nemzetközi projektben vesznek részt
Harmadik alkalommal vesz 
részt a Paksi Benedek Elek 
Óvoda nemzetközi együttmű
ködésben, amihez húszezer 
euró támogatást nyertek a 
Comenius iskolai együttmű
ködések programban a Tem
pus Közalapítványtól. Ez al
kalommal hét országból van 
partnerintézményük, akikkel 
az óvodáskorú gyerekek moz
gásfejlesztésének lehetőségeit 
járják körbe. 

Nem ismeretlen terület a Paksi 
Benedek Elek Óvodában a nem-
zetközi projektben való részvé-
tel, hiszen két hasonlóban már 
dolgoztak. Az elsőben görög, ír, 
walesi és angol, a másodikban 
pedig lengyel, ciprusi, svéd és né-
met partnerük volt. Az újabb kö-
zös munkában még népesebb a 
csapat: horvát, szlovén, ír, német, 

dán, görög és spanyol gyermek-
intézmény csatlakozott a paksi-
hoz. A közösen megírt pályázat 
sikeres volt, így 2013 szeptem-
berében elindulhatott a két évet 
felölelő munka, amelynek kere-
tében az óvodáskorú gyermekek 
fizikai aktivitásának fejlesztési 

lehetőségeivel foglalkoznak. A 
partnerintézmények bemutatják 
magukat, saját gyakorlatukat, ta-
pasztalatokat cserélnek. A két év 
során különböző programokat 
valósítanak meg a felek intéz-
ményükben, illetve partnertalál-
kozókat tartanak, tájékoztatott 

Bosnyák Zoltánné. Az óvoda 
vezetője azt is elmondta, hogy 
partnerintézményeik többsége 
nagyvárosban működik, ahol jel-
lemző a mozgásszegény életmód, 
így nagyon nyitottak az ötletekre. 
A magyar óvoda gyakorlatából 
biztosan tudnak majd meríte-
ni, hiszen nevelőmunkájukban 
a játék, a mese, a művészetek és 
a környezeti nevelés mellett a 
mozgás is nagy hangsúlyt kap. 
Maguk is keresik azonban az 
újítás lehetőségeit, így a pályázat-
ban kiemelten kezelik például a 
családot: lesz olyan programjuk, 
amelyben arra kérik a családo-
kat, hogy ne autóval, hanem 
gyalog vagy kerékpárral vigyék 
a gyerekeket az óvodába. Az első 
projekttalálkozóra a hét elején 
utazott el a magyar küldöttség, 
a vendéglátó a horvát, illetve a 
szlovén partner.                -gyöngy-

A Határtalanul pályázat keretében a szabadkai 
Politechnikai Iskola vendége volt az I. István Szakképző Iskola 
tizenöt tanulója és két pedagógusa. A látogatás során az is-
merkedés mellett a paksi diákok a partneriskola udvarán lévő 
mozgássérült-feljáró korlátját építették meg közösen a helyi 
tanulókkal. A folytatásban a vendéglátók hasonló létszámban 
látogattak el Paksra, ahol a helyi látnivalók megtekintése és egy 
sportvetélkedőt követően a szakképző iskola udvarán egy Ba-
rátság-kertet alakítottak ki a diákok közösen. A pályázat célja – 
hogy a paksiak határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek 
bővüljenek, illetve a magyarországi és a külhoni fiatalok között 
baráti kapcsolatok alakuljanak ki a tartalmas programoknak kö-
szönhetően – megvalósult, emellett szakmai tapasztalatokkal is 
gazdagodtak a projektben részt vevő diákok.                Dallos Sz.
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Bécs–Pozsony–Budapest

Márton-nap és zenei tehetségkutató
is várja az érdeklődőket

Az ASE színeiben paksi csapat 
is teljesítette a három országot 
érintő, ötnapos Bécs-Pozsony-
Budapest ultramaratoni futóver-
senyt. A 317 kilométeres távot 
váltóban tette meg az egyesüle-
tet képviselő csapat, amelyet ter-
mészetesen sportolók alkottak. 
Igaz, nem futók, hanem a kajak-
kenu sport jeles képviselői. Az 
eredeti terv az volt, hogy a csa-
pathoz csatlakozik az atomerő-
mű kommunikációs igazgatója, 
dr. Kovács Antal. Erre végül 
nem került sor, mégsem ma-
radtak a futók erőműves, kom-

munikációs szakember nélkül. 
A Bedecs Ferenc, Fehér Imre, 
Kozmann György, Boros Ger-
gő alkotta gárdához, valamint 
Kirschner Zoltán kerékpáros 
kísérőhöz ugyanis Tóth Márton 
csatlakozott, aki idén április óta 
dolgozik az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs 
igazgatóságán. Három diplomát 
szerzett mostanáig, mindegyiket 
ezen a területen. Az atomerőmű-
ben és Pakson – mint mondta – 
egy sor kellemes benyomás érte.  
– Jó kollégák között dolgozha-
tok, szakmailag lehet tanulni. 

Paksot nagyon befogadónak 
tartom – mondta. Azt is elárul-
ta, hogy jelenleg edzői képzésen 
vesz részt, sportpszichológiát is 
tanul, ezért már ilyen szemmel 
is „figyelte” az ultramaratont. 
Tóth Márton 18 éve kenuzik, 
hűséges típus, hiszen egy egye-
sületnél, a BKV-nál 17 évet 
töltött el, most a munka miatt 
átigazolt az ASE-hoz. Sport-
pályafutásáról érdemes tudni, 
hogy több mint tíz éve váloga-
tott, volt ifi, junior, felnőtt. Az 
első felnőtt világversenyére 23 
évesen jutott ki. Pályafutása so-

rán nyert U23-as Eb-t, felnőtt 
világkupákat, de legbüszkébb a 
világbajnoki harmadik helyezé-
sére. A Bécs–Pozsony–Budapest 
ultramaratonról azt mondta, 
hogy élete első futóversenye volt, 
s egyben nagy élmény is, részben 
azért, mert új területen próbálta 
ki magát, részben azért, mert a 
sportolótársadalom egy eddig 
nem ismert szegmensébe pillant-
hatott bele. Márton hozzátette, 
eltekintve a hosszú távok okozta 
fájdalmaktól, csak pozitív élmé-
nyekkel gazdagodott.                        

Vida T.

Az Atomerőmű SE csapata végül a 18., a Scheffer István, Péter 
Attila, Séra István, Kákai Mónika, Nagy László alkotta Atomfu-
tás 2014 a 25. helyen ért célba. – Az idő kifogástalan volt, ennél 
jobbat kívánni sem lehetett volna. Mindennap négyen futottunk, 
az ötödik pedig pihent vagy biciklis kísérőnket, Kirschner Zolit 
váltotta – tudtuk meg Bedecs Ferenctől, az ASE kajak-kenu szak-
osztályának vezetőedzőjétől. A távok naponta változtak, befutó 
után masszőr, enni- és innivaló várta a versenyzőket. – Rajtunk 
kívül még két kajak-kenus csapat indult, a Bajnokok csapata és a 
Csepeli kenusok, velük szállásoltak el Győrben és Tatán is. Az utol-
só napon Budakeszitől a félmaratonon már mindenki futott, ott 
csatlakozott hozzánk a Kolonics György emlékére futó kilencven 
utánpótlás korú kajakos és kenus, köztük kilenc paksi versenyző 
– mondta el Bedecs Ferenc, aki először vett részt ekkora futóver-
senyen, és elmondása szerint érdekes volt megtapasztalni, hogy a 
futók mennyire segítik egymást, mennyire összetartóak.     (joko)

A Márton-napi boráldás ha-
gyománya Magyarországon a 
középkorig vezethető vissza, 
de Pakson is évtizedes múltja 
van annak, hogy a városunk 
szívében található pincefalu-
ban áldást kérhetnek boraikra 
a gazdák. A Paks Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesü-
lete november 9-én tartja meg 
hagyományos Márton-napi 
rendezvényét, ahol a borked-
velők színes programok kí-
séretében kóstolhatják meg a 
legfrissebb nedűket, a termelők 
pedig üvegpalackban, névvel 

ellátott boraikra kérhetnek ál-
dást. A rendezvény a Roger 
Schilling városi fúvószenekar 
csalogatójával kezdődik, majd 
a 14 órai ünnepélyes köszöntők 
után Kovács Gábor és Orbán 
György irodalmi összeállítását 
hallgathatja meg a közönség. A 
15 órakor kezdődő újboráldás 
és -kóstoló mellett az idei ren-
dezvény különlegessége, hogy 
megáldják a Paksi Szőlészek és 
Borászok zászlaját is. Az ünne-
pélyes pillanatok után a Bartina 
együttes muzsikál. A zászlót 
másnap 9 órakor helyezik el a 

Jézus Szíve katolikus templom-
ban. 
A korábbi évekhez hasonló cél-
lal szervezik meg idén immár 
16. alkalommal az Országos 
Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesz-
tivált. A célkitűzés ugyanaz: 
lehetőséget adni a bemutat-
kozásra azoknak a zenészpa-
lántáknak, akik saját, egyedi 
élőzenés produkcióval állnak 
színpadra. A tehetségkutatóvá 
avanzsált zenei programon a 
lemezszerződéssel nem rendel-
kező amatőr zenekarok mutat-
hatják meg magukat. Általában 

20-40 nevezés érkezik a meg-
méretésre, amelyek közül az 
előválogatást követően 16-18 
formáció állhat közönség elé. 
A rendezvény november 16-án 
lesz a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. A nyeremény az 
elmúlt évekhez hasonlóan érté-
kes hangszervásárlási utalvány, 
fellépési lehetőségek és rádiós 
bemutatkozás. A zsűri elnöke 
most is Berki Tamás, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem 
dzsessz tanszakának énektaná-
ra lesz. 

Matus Dóra
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Ki mit tud?
Közel kétszáz diák négy művé
szeti ágban lépett színpadra az 
idei Ki mit tud?on. Az önkor
mányzat támogatásával a Csen
gey Dénes Kulturális Központ 
munkatársai szervezték a tehet
ségkutatót, amelyre elsősorban 
Tolna megyéből és Paks hatá
ron túli testvértelepüléseiről 
érkeztek fiatalok. 

Vers- és prózamondás, tánc, 
hangszeres zene, illetve a palet-
tán három évvel ezelőtt megje-
lent ének kategóriákban nevez-
hettek általános és középiskolás 
diákok a tizedik Ki mit tud?-ra. 
Az idei seregszemlét a megszo-
kottnál egy hónappal korábban 
rendezték meg, így az állandó 
résztvevőnek számító kézdivá-
sárhelyi és viski diákok a Ki mit 
tud? mellett a Regélő mesemon-
dó versenyen is megmutathatták 
tehetségüket. A legnépesebb me-
zőny ez alkalommal is a vers- és 
prózamondás kategóriában volt. 
A középiskolás korosztályból a 
megszokottnál többen jelentkez-
tek, és az ének kategóriában is 
népesebb mezőny volt, mint az 
előző esztendőben. 

Az eddigiektől eltérően mind-
egyik kategória indulói a kultu-
rális központ termeiben mutat-
koztak be. A 112 produkcióból 
összesen 48 kapott minősítést, 
15 bronzot, 19 ezüstöt és 13 ara-
nyat adtak ki a helyi és meghívott 
szakemberekből álló zsűrik. Az 
idei tehetségkutató különlegessé-
ge volt, hogy egy új minősítés is 
született: a felső tagozatos általá-
nos iskolások közül a Debrecen-
ből érkezett Kis Boglárka Emma 
versmondását gyémántminősí-
téssel jutalmazták. A paksi fiata-
lok nagyon szépen teljesítettek, 
összesen 3 arany-, 6 ezüst- és 3 
bronzminősítést értek el. A ren-
dezvény hagyományaihoz hűen 
a zsűritagok a produkciók után 
elmondták összegző véleményü-
ket, illetve igény szerint egyénre 
szabott értékelést is adtak. Ne-
vezési díj, illetve előválogató ez 
alkalommal sem volt, minden 
kategóriában az első harminc ne-
vezést fogadták el. A rendezvényt 
eredményhirdetéssel egybekötött 
gálával zárták, ahol a zsűritagok 
által javasolt versenyzők léptek 
fel, színes keresztmetszetet adva a 
2013-as Ki mit tud?-ról.         -kgy-

A tizenhetedik alkalommal 
megrendezett Regélő népmesemondó 
versenyen is népes mezőny állt a zsűri 
elé. Paksról és környékéről, valamint 
a város két testvértelepüléséről, Kéz-
divásárhelyről és Viskről 39 általános 
iskolás jelentkezett. A versenyre szaba-
don választhattak történetet a gyerekek, 
megkötés csupán annyi volt, hogy az 
előadás legfeljebb öt perc legyen. A felső 
tagozatosoknál a kézdivásárhelyi Füleki 
Zsófia és a paksi deákos diák, Féhr Laura 
harmadik helyezést ért el, második Racs-
kó Eszter lett, a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulója, első pedig Sze-
les Evelin, aki Viskről érkezett. Az alsó ta-
gozatosok versenyében harmadik helyen 
végzett Bonda Botond Kézdivásárhelyről, 
második lett Tóth Flóra Gerjenből, az 
első helyet pedig Pámer Attila szerezte 
meg, aki tengelici kisdiák. Különdíjat 
vehetett át Vidák Amanda Gerjenből, Tell 
Réka Paksról, Rudolf Eszter Tengelicről 
és Vidákovics Elián szintén Paksról. 
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A zene a kapocs
Körülbelül egy éve, Paksra 
való áthelyezésekor vallott úgy 
Csősz István plébános, hogy bár 
nem harsány jelleme miatt, de 
elődjéhez, Keresztes Pálhoz ha-
sonlóan nem igazán papos pap. 
Mindig is sok világi dolog von-
zotta, a beatzene mellett egykor 
igazolt focistaként is rúgta a 
bőrt – utóbbi elkopott, a zene 
szeretete azonban megmaradt. 
A gitáros plébános mindig is 
kedvelte a muzsikát, megfogta 
a hatvanas évek beatmozgal-
ma, rendszeresen járt Illés- és 
Omega-koncertekre. Abban 
az időben viszont teljesen elfo-
gadhatatlan volt a papi hivatás 
és a gitár találkozása, huligán 
megnyilvánulásnak tartották. 
Ennek ellenére nem tett le ar-
ról, hogy hangszerét használja 
a papi életben, és ma sem ódz-
kodik előkapni a gitárt a misé-
ken. Lapzártánk után a Csengey 
Dénes Kulturális Központ olva-

sótermében CD-lemezének élő 
bemutatóját tartják. Mint azt 
lapunknak elmondta, nem ez az 
első korongja: a mohácsi hitta-
nosaiból (harminc évig Moh-
ácson szolgált) még sok évvel 
ezelőtt verbuválódott társaság-
gal együtt komponáltak dalokat, 
az ezekből készített első lemez-
zel 14 évvel ezelőtt, szívműtétje 
idején a kórházban lepték meg a 
fiatalok. A fiatalság figyelmének 
megragadására a diákmiséken 
a mai napig szívesen használja 
eszközül a zenét, legutóbb ok-
tóber 6-án régi csapatával mu-
zsikált együtt Pakson. A közös 
munka gyümölcse a második 
CD is, amelyen egyházi dalokat, 
templomi énekeket dolgoztak 
fel saját képükre formálva, szó-
lókkal színesítve. Csősz István 
azt vallja, az egyházi könnyűze-
ne országszerte ismert énekeire 
az idősebb korosztály is a nyi-
tottan reagál.                            -md-

Nemrégiben rendezte meg a Csillag Show-tánc Egyesület IX. országos minősítő versenyét, a Csillagfény Parádét. Az ország minden részéről 
érkeztek versenyzők Paksra, hogy a szakmai zsűri előtt számot adjanak tudásukról. A legkisebbektől egészen a 18 évesekig minden tánckedvelő 
megmutathatta magát, volt akrobatikus pomponformáció, de show-tánc, hip-hop és street dance műfaj is. Mintegy 15 aranyat és három ezüstöt 
begyűjtve kimagasló eredménnyel zárták a versenyt a házigazdák.
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Mindig jókor, jó helyen lenni, megismé
telhetetlen, nem mindennapi pillana
tokban. Juhász Anikó foglalkozása, az 
esküvői fotózás, az egyik leghálásabb, 
de egyben legnehezebb szakmák közé 
tartozik, az ezzel járó kihívásokat azon
ban egy cseppet sem bánja a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori dí
jazottja. 

Első komoly, tükörreflexes gépét a főiskolán 
elnyert köztársasági ösztöndíjából szerezte 
meg Juhász Anikó. Akkor még filmre fotó-
zott, és minden spórolt pénzét erre a hob-
bijára költötte. Később, megismerve a Paksi 
Hírnök és a városi televízió csapatát, bepil-
lantva a digitális technológia világába már 
biztosan tudta, ez nem marad csupán kedvte-
lés. Az egyetem alatt az UnivPécs magazinnál 
kezdett fotósként dolgozni, mellette a Pécsi 
Borozó bor- és gasztronómiai magazinnál 
is munkába állt, a két újságnál a fotózástól 
kezdve az íráson és a korrektúrán át a hirde-
tésszervezésig mindent kipróbálhatott. Pé-
csen ismerte meg férjét is, akivel azóta saját 
fotóstúdiót alapított. Egy évtizeddel ezelőtt 
még nem lehetett kreatív, a hagyományos 
műtermi esküvői képektől eltérő stílusú fo-
tókat látni, legfeljebb külföldi weblapokon, 
mondja Anikó arra utalva, miért éppen ez-
zel kezdett foglalkozni. A kezdeti évek nem 
voltak könnyűek, a vállalkozás beindítása a 
weblap elkészítésétől a fotózás menetének 
gördülékennyé tételéig, a reklámon, a költsé-
gek csökkentésén keresztül az utómunka me-
netéig nehéz falat volt, részletezi. – Ma már 
rengetegen próbálkoznak a szakmában, sok 
az ambiciózus és szerencsére tehetséges fia-
tal, ami nekünk is jó, hiszen a jó konkurencia 
éberen tart és folyamatos fejlődést igényel – 
vallja Anikó. A Vak Bottyán Gimnáziumban 

érettségizett paksi fiatal eredeti szakmájában, 
óvónőként sokáig nem tudott elhelyezkedni, 
pár éve azonban ez a vágya is teljesült, 2009 
óta a pécsi Anikó Óvoda óvó nénije és pályá-
zatírója. Mint mondja, nyughatatlan termé-
szetének köszönhetően egyáltalán nem tartja 
megterhelőnek a két eltérő feladat ellátását, 
sőt, olyannyira nem bírja a tétlenséget, hogy 
szabad perceiben mindig újabb kihívásokon 
töri a fejét: nemrég boltot nyitott egy kéz-
műves portálon és nyárra mozgásfejlesztő 
terapeuta lesz. Nagyon szereti a lakberende-
zést is, így otthona belsőépítészeti munkáit 
is ellátja. Szakmai szempontból az egyik leg-
nagyobb próbatétel az volt számára, amikor 
saját esküvőjük kreatív képeit készítették 
– egy évvel házasságkötésüket követően az 
„utónászutukon” a Kanári-szigetek sivatagi 
és tengerparti részein fotózták saját magukat. 
– Minden esküvő más meglepetést tartogat: 
volt, hogy én öltöztettem a menyasszonyt, 
mert elfelejtettek segítőt hozni, előfordul, 
hogy elszakad a ruha, nincs elég hely az au-
tóban, vagy egyszerűen csak nagyon ideges a 
pár, ilyenkor jól jön két fiatal, aki amúgy is 
egész nap a sarkukban van, és megnyugtatja 
őket – mondja Anikó. Az évek során szerzett 
tapasztalat és pezsgő, lendületes természete 
őt is átsegíti a felelős pillanatokon – megörö-
kíteni egy pár legmeghatározóbb napjának 
megismételhetetlen pillanatait.    Matus Dóra

Csuhébábot,  csut  kavárat 
készíthettek a Paksi Városi Mú-
zeum délutáni kézműves foglal-
kozásán óvodások és általános 
iskolások a minap. A program 
csak egy kis szelete volt az intéz-
mény múzeumpedagógiai kíná-
latának, melyet immár egy kiad-
vány is népszerűsít. A 2013/14-es 
tanévet bemutató füzetből a mú-
zeum alkotópályázatai is megis-
merhetők. A kiadvány lapjain ol-
vasható az is, hogy két pályázatot 
is hirdet a Paksi Városi Múzeum: 
az egyik keretében dédszüleink 
karácsonyát idézhetik fel rajz-
zal, fényképgyűjteménnyel vagy 
akár süteménnyel a jelentkezők, 
a másikon riport vagy riportfilm 
készítése a feladat a régi idők 
karácsonyáról. Mindkét esetben 
no vember 21. a nevezési határ-
idő.

Díjaztuk őket

Örökké mozgásban
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Jó napot, mi újság?

Borbás László
Mivel az elismerést intéz
ményvezetőként vehette át, 
úgy érzi, hogy a kollégáknak, 
a közösen elvégzett munká
nak és elért eredményeknek is 
szól – mondja Borbás László, 
a Paks Kistérségi Alapszol
gáltatási Központ vezetője, a 
Segítő Kéz Kitüntetés idei dí
jazottja. Az intézmény tizen
nyolc településen, ötvenkilenc 
kollégával lát el alapszolgálta
tási feladatokat.

Borbás László ifjúkori elhatá-
rozása, miszerint valamilyen 
segítő szakmában fog dolgozni, 
nem köthető egyetlen személy-
hez vagy eseményhez. Talán 
azért döntött így, mert mindig 
is érzékeny volt az emberek ne-
hézségei, a társadalmi problé-
mák iránt, kereste a megoldás, 
a segítés lehetőségét. Éppen pá-
lyaválasztás előtt állt, amikor az 
országban elsőként Szekszárdon 
elindították az általános szociá-
lis munkás szakot. Ott szerezte 
meg első diplomáját 1996 júniu-
sában, az ősz pedig már Pakson 
találta. Tudomása szerint ilyen 
végzettséggel elsőként alkalmaz-
ták a városban, mégpedig az ak-
kor szervezett Házi Szakápolási 
Szolgálatnál családgondozóként. 
Aztán 1997-ben megjelent a tör-

vény, amely új alapokra helyezte 
a gyermekvédelmet. Akkor kér-
ték fel Borbás Lászlót a paksi 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai tevékenysé-
gének megszervezésére, vezeté-
sére. Az új intézmény a Kossuth 
Lajos utcában kezdte meg mű-
ködését három munkatárssal. 
A feladatok egyre szaporodtak, 
ezzel együtt emelkedett az ügy-
felek száma és több szakemberre 
volt szükség. 2002-ben költöztek 
a tüdőgondozó melletti épület-
be, amely idővel szintén kicsi-
nek bizonyult. 2006 őszén ismét 
csomagoltak, a Bóbita Bölcsőde 
egyik szárnyát vehették birtokba 
a felújítási-átalakítási munkákat 
követően. 2011 januárja volt a 
következő nagy fordulópont 
szakmai pályafutásában, ami-
kor a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás létrehozta a Paksi Kis-
térségi Alapszolgáltatási Köz-
pontot. László lett az intézmény 
vezetője, illetve a gyermekjóléti 
szolgálat szakmai vezetője. Mint 
mondja, a központ létrehozása 
beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, a társult településeken 
gazdaságosabban és a korábbi-
nál magasabb színvonalon ér-
hetik el az ügyfelek a szociális 
és gyermekjóléti alapellátásokat, 
így az idősek klubját, a házi se-

gítségnyújtást, a szociális étkez-
tetést, a családsegítést, a helyet-
tes szülői hálózatot vagy éppen 
az adósságkezelési tanácsadást. 
Szeptember óta újabb négy tele-
pülésen nyújtanak családsegítő 
és gyermekjóléti szolgáltatást. 
Kölesden és Kistormáson eddig 
is elláttak egyes szakfeladatokat, 
Medina és Tengelic viszont telje-
sen új a társult települések között. 
László az intézmény vezetése 
mellett szakmai szervezetekben, 
egyesületekben tevékenykedik. 
Időközben az iskolapadba is 
visszaült és szociálpolitikus vég-
zettséget szerzett. Elégedett em-
ber, de soha nem megelégedett, 
mert mint mondja, megoldásra 
váró feladatok mindig vannak, 
és mindent lehet még jobban 
csinálni. Kedvenc szabadidős 
elfoglaltsága a természetjárás. 
Régebben rengeteget túrázott, a 
szomszédos országok mindegyi-
kében járt már. Bár manapság 
erre már nem tud annyi időt ál-
dozni, még sincs hiányérzete, hi-
szen a munka és a család kitölti a 
mindennapjait. Sokszor elfárad 
ugyan, de ha felesége, gyerme-
kei rámosolyognak, megölelik 
egy nehéz nap végén, az bármi 
másnál pihentetőbb és nagyobb 
boldogság számára.      

Kohl Gyöngyi

Idén is lesz 
Erzsébet-bál

Kézműves 
kirakat

Ékszerkészítő 
műhely

Harmadik alkalommal rendez-
nek Erzsébet-bált november 
16-án az Erzsébet Nagy Szál-
lodában. A versenytáncosok 
bemutatója és a remek ételek 
mellett extra meglepetéssel vár-
ja vendégeit az intézmény: az 
üdvözlőital mellé mindenki kap 
egy ajándékcsomagot, amely 
egy-egy csillogó követ tartal-
maz. Az est folyamán derül fény 
annak a szerencsésnek a kilété-
re, aki egy valódi gyémánt tulaj-
donosa lesz. A nyertes ajándéka 
továbbá egy aranygyűrű, amely-
nek ékkövéül a meglelt gyémánt 
szolgált. További információ 
a különleges estéről a szálloda 
honlapján kapható.

Advent első vasárnapján, de-
cember elsején a Csengey Dénes 
Kulturális Központ ismét meg-
rendezi immár hagyományos 
kézműves kirakodóvásárát. A 
rendezvénnyel a városban és a 
térségben zajló sokszínű kéz-
műves tevékenységet szeretnék 
bemutatni, egyben ismerkedési, 
kapcsolatteremtési lehetőséget 
adva a hagyományos, népi, pol-
gári és modernkori kézműves al-
kotók részére. A programra nov-
ember 18-ig várják a kézművesek 
jelentkezését, további információ 
az intézményben kapható.

Ékszerkészítő műhely indult a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban Márkus-Kiss Andrea 
vezetésével. A foglalkozásokon 
(minden hónap első szombatján 
9-11 óra között) nyakláncokat, 
kitűzőket, gyűrűket, karkötőket 
készítenek különböző anyagok 
felhasználásával a résztvevők. 
Információ: 75/830-357.
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Sport

Második helyről várják a tavaszt
Véget értek a küzdelmek a sakk 
csapatbajnokságban, az ASE 
NB I-es első, és NB I/B-s máso-
dik csapata egyaránt a második 
helyen zárta az őszt. Az első 
csapat játékosállománya nem 
erősödött, a második csapat-
hoz érkezett Debrecenből Gál 
Hanna, és a mesterjelölt Lázár 
András. Az ellenfelek közül a 
Nagykanizsa igen nagy és erős 
játékosállománnyal rendelke-
zik, míg a Zalaegerszeg jelen-
tősen gyengült. A Szombathely 
is megerősödött, de a Dunaha-
raszti és a Pénzügyőr is rendkí-
vül stabil, így kiegyensúlyozott 
lett a középmezőny. 
– A három győzelem jó start 
volt viszonylag gyengébb ellen-
felekkel szemben, így egy dara-
big még a tabellát is vezettük. 
Az utolsó fordulóban a szom-
bathelyi rangadón azonban 

nagyon pechesek voltunk, nem 
tudtunk úgy kiállni, ahogy sze-
rettük volna – mondta el a Pak-
si Hírnöknek Gosztola István 
szakosztályvezető. Hozzátette: 
sem a külföldi játékosok, sem 
Berkes Ferenc (aki meghívásos 
németországi open tornán vett 
részt) nem tudott eljönni, és ez 
erősen befolyásolta a végered-
ményt. Még így is egyensúlyban 
volt a két csapat, tíz döntetlen 
született és a maradék két meccs 
is remire lett volna hozható. – 
 Ennek ellenére azt mondha-
tom, hogy jó őszi szezont zárt az 
első csapat, a fiatalok, akik ná-
lunk lettek nagymesterek (Papp 
Gábor, Berkes Ferenc, Ács Péter, 
Fodor Tamás, Szabó Krisztián) 
reményeink szerint csak egy-
re jobban és erősebben fognak 
játszani, és igazán jó csapattá 
nőjük ki magunkat. A Nagyka-

nizsa, az ASE és a Szombathely 
kicsit kiemelkedik a mezőnyből, 
de nem merném azt mondani, 
hogy már le van osztva az első 
három hely.
A szakosztályvezető a második 
csapatról szólva elmondta: az is 
jól kezdett, de az utolsó fordu-
lóban ők is kikaptak. Mentsé-
gükre szóljon, hogy több meg-
határozó játékos is hiányzott a 
gárdából. Gosztola István bízik 
benne, hogy visszakapaszkod-
nak az első helyre, mert sok a 
tehetséges fiatal játékos, aki na-
gyon jól húzza a szekeret.

– Az ifjúsági csapatbajnoksá-
gon az előző évek 5. és 4. he-
lyezése után Antal Tibor Kende 
vezetésével a 2. helyet szereztük 
meg, jövőre még többet várunk 
tőlük – tette hozzá a szakosz-
tályvezető. A sakkozók számá-
ra most téli szünet következik, 
majd februárban Balatonfüre-
den terveznek edzőtábort. A 
jövő év első mérkőzését a Decs 
ellen vívják, majd jön a Nagy-
kanizsa elleni rangadó, ami 
nagy valószínűséggel a végső 
sorrendet is eldönti. 

Kovács József

Lánya született nemrégiben Vidéki Sándornak és Ács 
Péternek is, Vajda Szidónia anyai örömök elé néz, és a 
nemrég nősült Berkes Ferencéknél is valószínűsíthető a 
gyermekáldás, mondta Gosztola István, majd nevetve hoz-
zátette, nagymestereik mostanában nem a sakkal vannak 
elfoglalva.

Gál Hanna Európa-bajnok rapid sakkban

Aranyérmet nyert az ASE sakk 
szakosztályának új játékosa, Gál 
Hanna Krisztina a montenegrói 
Budvában, a 16 éves lányok ra-
pid sakk Európa-bajnokságán.  
(A rapid sakkban 30-30 perc áll 
rendelkezésre a játszma befeje-
zéséig – a szerk.) Az újdonsült 
Európa-bajnok 15 éves, Debre-

cenben született, jelenleg is ott 
él. Már egész kis korában kitűnt 
kreativitásával és logikai kész-
ségével, édesapja tanította meg 
a sakk alapjaira. Komolyabban 
7-8 éves korában kezdett el ját-
szani Donka Péter FIDE-mes-
ter keze alatt, ő szerettette meg 
vele igazán ezt a sportot, később 
Mester Gyula FIDE-mester vet-
te át a tanítását. Legelső jelentős 
eredménye az országos bajnoki 
cím a kilencévesek között, ami-
hez azóta már sok országos baj-
noki társult. Legjobb nemzetkö-
zi eredményei: hivatalos ifjúsági 
világbajnokságon elért 10. hely, 
iskolások világbajnokságán elért 
5., illetve 6. hely, kétszeres rapid 
sakk Európa-bajnok.
– Hogy került az Atomerőmű 
SE-hez? 
– Mostani edzőm, dr. Hazai 
László a paksi csapat vezető-
edzője, általa igazolt le nyáron 
az ASE.

– Hogy érzi magát itt, milyen 
a közösség, van-e példaképe az 
idősebbek között? 
– Az ifjúsági csapatbajnoksá-
gon találkoztam a csapattár-
saimmal, a hangulat nagyon 
felszabadult volt, jól éreztem 
magam, könnyen be tudtam 
illeszkedni. Példaképemnek 
Polgár Juditot tartom, hiszen 
nőként rengeteg mindent ért 
el (a férfiak között is helyt állt), 
ezzel bizonyítva, hogy a nők is 
ugyanolyan sikeresek tudnak 
lenni, mint a férfiak. Napi 6-8 
óra edzés az ideális, a legtöbb-
ször ezt kell teljesíteni, de ha 
ez nem jön össze, akkor 4 óra a 
minimum.
– Hogyan telik a sakkon kívüli 
élet?
– A debreceni Huszár Gál Gim-
názium 9. osztályos tanulója 
vagyok, igazgatói felmentésem 
van bizonyos tárgyak órai láto-
gatása alól, de azokból vizsgá-

kat kell tennem. Másképp nem 
tudnám a sakkot hatékonyan 
művelni. Emellett mindig kell 
lennie egy fizikai sportágnak is, 
szeretek úszni, futni és kerék-
pározni. Szabadidőmben olvas-
ni szoktam.
– Meglepődött a rapid Eb-győ-
zelmen? 
– Az Európa-bajnoki címet 
nagyon jó eredménynek tar-
tom, hiszen „kicsiként” a 16 
évesek között „csak” az ötödik 
kiemelt voltam a rangsorban, 
úgy mentem ki, hogy jó len-
ne az érmesek között végezni, 
mert külföldi versenyen do-
bogón állni mindig komoly 
dolog. Az első hely azért is 
öröm a számomra, mert jó já-
tékosokat – főleg a volt szovjet 
utódállamokból érkezetteket 
– kellett sorban megvernem, 
hogy ott tudjak állni a dobogó 
legfelső fokán.

(joko)
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Négy győzelem után az ötödik 
fordulóban Zalaegerszegre uta-
zott az ASE NB I-s férfi kosárlab-
dacsapata. Durrel Summersnek 
ez volt az utolsó lehetősége a 
bizonyításra, a szakvezetés elé-
gedetlen volt az amerikai játé-
kos addigi teljesítményével. A 
zalai mérkőzésen hiába nyerte 
meg az első és utolsó negyedet 
az ASE, a két közte lévőben a 
vendéglátók bizonyultak jobb-
nak. Későn eszméltek Kovács 
Ákosék, de még így is izgalmas-
ra sikerült a hajrá. A találkozó 
végén kétpontos ZTE-előnynél 
az Atomerőmű támadhatott, de 
Deonta Vaughn tripla kísérle-
te lejött a gyűrűről, így odalett 
a paksi csapat veretlensége. 
Zala kerámia-ZTE KK–Atom-
erőmű SE: 77-75. A meccs után 
elköszöntek a várakozáson alul 
teljesítő Durrel Summerstől, és 
pár napon belül megérkezett 
az új légiós, Rodney McGruder 
személyében.
A hatodik fordulóban rang-
adóra került sor a Gesztenyés 
úti csarnokban, az addig még 
veretlen Kecskemét ellen kel-
lett kiköszörülni a zalaeger-
szegi csorbát Körtélyesiéknek. 
A felkészülési időszakban az I. 
Morgen Ferdinánd Emléktorna 
döntőjében a Bács-Kiskun me-
gyeiek nyertek az ASE ellen, és 
már akkor lehetett látni, hogy a 

bajnokságban nem a sereghaj-
tók közt fog szerepelni Stojan 
Ivkovic csapata. A várakozásnak 
megfelelően nagy küzdelmet 
hozott a találkozó. Jones révén 
még az ASE szerzett vezetést, de 
onnantól kezdve csak futott a 
vendégek után. Az első 15 perc-
ben nagyon rosszul dobtak a 
piros-kékek, mindössze 11 pon-
tig jutottak. A félidőre sikerült 
ugyan négy pontra felzárkóz-
ni, de a harmadik felvonásban 
a vendégek nagyon keményen 
küzdöttek és védekeztek és hat-
pontos előnnyel vághattak neki 
az utolsó negyednek. A fordu-
lat nagyjából a mérkőzés vége 
előtt öt perccel következett be, 
Deonta Vaughn triplájával át-
vette a vezetést az ASE, Stojan 
Ivkovic pedig folyamatos rek-
lamálásával „kiharcolt” csapa-
tának egy technikai büntetőt. 
Addigra a vendégjátékosok el-
készültek az erejükkel, és nem 
tudták megakadályozni Szabót 
és Körtélyesit, hogy zsákoljon 
és ezzel eldöntse a mérkőzést. 
Atomerőmű SE–KTE-Duna 
Aszfalt: 60-50.
McGruder az első percekben 
még csak ismerkedett a tár-
sakkal, végül 22 percet töltött a 
pályán és 10 pontot termelt. Az 
ASE háromnapos próbajáték 
után szerződtette a játékost.

-kovács-

Nem kedvezett a szerencse a 
Paksi Sportegyesület OB II-es 
teniszcsapatának. A csoportban 
való maradáshoz a tavaszi hét 
fordulóból legalább három győ-
zelmet kellett volna elérniük, 
ám csak a Tordas és a Fehérvár 
ellen lett meg a győzelem. Az 
őszi folytatásban az alsóházban 
a második körben háromból 
kettőt kellett volna nyerni. 
– A második győzelmünk az 
utolsó páros rövidített játékon 
ment el, és vele a hatodik hely 
is – mondta el Barta Attila, hoz-
zátéve, hogy egyletük tényleg 

csapatként működött. – A csa-
patgyőzelem volt a fontos és nem 
az egyéni teljesítmények. Viszont 
ki kell emelni, hogy néhány játé-
kosunk kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott: Vécsey Bence hat mér-
kőzésből ötöt megnyert, Antal 
Adrián szintén 6/5, Dalos László 
7/4 mérleggel zárt.
A hetedik hely elvileg kiesést 
jelent az OB II-ből, de ahogy 
az már korábban is előfordult, 
a szövetség kedvező döntése 
értemében lehetséges, hogy a 
társaság jövőre is az OB II-ben 
folytathatja.               Faller Gábor

Négy, komoly hagyományokkal 
rendelkező versenyen mérettették 
meg magukat nemrégiben a Paksi 
Sportegyesület tájékozódási futói. 
Október elején a Mecsek Kupa 
kétnapos rendezvényén jártak, 
ahol Lénárt Viktória 4. lett, Sima 
Tamás és Lénárt Dániel pedig a 
felnőtt férfi mezőnyben ért el 7. és 
8. helyezést. A versenyt Abaliget 
térségében rendezték, mely híres a 
20-25 méter mély töbreiről (töbör: 
mélyedés – a szerk.). Az országos 
csapatbajnokságra két csapattal 
utaztak el Tázlár térségébe, ahol 
részletgazdag domborzat, ligetes 
terület jellemezte a versenyt, amit 
az októberre nem jellemző meleg 
alaposan megnehezített.  A serdü-
lő lánycsapat pontszerző 7. helyen 
zárt Makovinyi Dorottya, Árki 
Viktória, Lénárt Viktória összeál-

lítással. Az ifi fiúk egy kisebb hiba 
miatt nem értek el eredményt. 
A normáltávú ob selejtezőjét és 
döntőjét Salgótarjánban rendez-
ték. Három PSE-versenyző került 
az A döntőbe: N16-ban Lénárt 
Viktória 14., Makovinyi Dorottya 
15. és F18-ban Sima Tamás 25. 
helyen zárt. Weisz Pál, bár nem 
jutott be a legjobbak közé, a B 
döntőt az első helyen zárta. 
A 2013-as év tájfutó szezon-
záró nemzetközi versenyén, a  
várgesztesi Őszi Spartacus Kupán 
a zöld-fehér klub tájfutói közül 
Sima Tamás 1. helyezést ért el 
F21C-ben. Lénárt Viktória ösz-
szetettben mindössze 2,5 perc le-
maradással lett 5. a serdülő lányok 
között, Kiss Gábor pedig az F21B 
kategóriában 6. helyezést ért el a 
kétnapos viadalon.                 -efgé-

Rodney McGruder 22 éves, 193 cm, 93 kg, az idén végzett a 
Kansas State Egyetemen. Az utolsó egyetemi évében csapata 
legjobb pontdobója volt, 33 perc alatt 15,6 pontot, 5,4 lepatta-
nót és 2 gólpasszt átlagolt. Az amerikai játékos az NBA-s Ok-
lahoma City Thunder csapatától érkezett, ahol az utolsó keret-
szűkítéskor köszöntek el tőle.

Kosárlabda: fiaskó,
majd győzelem

Hírek  
a teniszpályáról

Az októberi hőséggel 
is megküzdöttek
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Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegy-
szerekben szegényebb, helyi faj-
tákkal, felhasznált csapadékvízzel, 
komposztálással és éneklő mada-
rakkal

6. lépés:  
Mindenhova az odaillőt!

olyan legyen a paprika, mint az 
emberek, azok is különbözőek. 
Egy zöldségtermelőtől hallottuk 
ezt a mondást, és bizony igaza 

van! A mai, iparosodott mezőgaz-
dasági termelés egyik eredménye 
az uniformizálódás, ami azt jelenti, 
hogy a hihetetlen fajtagazdagság 
ellenére, amiből kiválaszthatnánk 
minden helyre a leginkább oda-
illőt, alig néhány tíz fajjal igyek-
szünk megoldani táplálkozásun-
kat. Szerencsére az utóbbi időben 
egyre több figyelem fordul az 
egészségmegőrzésre, és ennek 
kapcsán arra, hogy nem teszünk 
túl jót sem magunkkal, sem a kör-
nyezetünkkel, ha a természet tör-
vényeit, a sokféleséget figyelmen 
kívül hagyva vegyszerek és más 
vitatható eszközök segítségével 
mintegy erőszakot teszünk a ha-
gyományokon és az élővilágon.
Éppen ezért is kerülnek elő újra 
azok az értékes fajták, amelye-
ket elődeink termesztettek és fo-
gyasztottak, és amelyek esetében 
nem a megbízható egyformaság, 
hanem a helyhez és éghajlathoz 
való illeszkedés és a magas tápér-

ték volt a követelmény. Próbáljuk 
mi is előkeresni ezeket a régi faj-
tákat, és meglepődhetünk, meny-
nyire finom íze van a zöldségnek 
és a gyümölcsnek – újra!

Figyeljünk a tájfajtákra!
• Ezek a növények nem egységes 
terméseket hoznak, de ne feled-
jük, nem attól lesz jó a zöldség 
és a gyümölcs, hogy minden da-
rabja egyforma. A változatosság 
fontos, és tudták ezt elődeink is, 
amikor gyakran a szép külalak 
ellenében válogatták össze az 
ellenállóbb, bővebben termő faj-
tákat.
• Ismerjük meg az elődeink által 
helyben használt fajtákat, és tele-
pítsük újra. Érdemes megszívlelni 
a művelési tanácsokat is, hiszen 

sokszor azzal együtt érhetjük el a 
legjobb eredményt.
• Mivel a tájfajták az adott he-
lyen fejlődtek, termesztésük 
során kevesebb beavatkozásra 
lesz szükségünk. A termés ráadá-
sul nagyobb beltartalmi értékű, 
egészségesebb.
• Mindig válasszunk helyi, szezo-
nális élelmiszert, így egészsége-
sebb táplálékhoz jutunk.
• Országszerte több génbank is 
őriz tájfajtákat, mint például a 
bogyiszlói paprikát, így biztosítva 
ezek fennmaradását. De igazán 
akkor őrizhetjük meg ezeket, ha 
termesztjük is.

több info a tájfajtákról és az okos 
kertről:facebook.com/kiskert, 
kiskert.szekszarditermek.hu

(X)

Okos kert lépésről-lépésre

Novemberben kikerülnek a 
hajók a vízből, véget ér az idei 
vitorlásszezon. Az Atomerőmű 
SE Vitorlás Szakcsoportjának 
versenyzői 2013-ban is jól tel-
jesítettek. Áprilisban a kishajós 
megmérettetéseket a Velencei-
tavon rendezték, e kategóriában 
a paksiak Kalóz, Laser és Finn 
hajóosztályban voltak érdekel-
tek, májusban pedig a nagyhajós 
szezon is megkezdődött. Az idei 
évben számos versenyt szerve-
zett a klub, ezek közül kiemel-
kednek a ranglistaversenyek, így 
az Atom Kupa és a Paks Kupa. 
Utóbbi érdekessége, hogy a Ka-
lóz mellett Finn dingiben is el-
indulhatnak a versenyzők, de a 
nagyhajós számok közül a 470-
es hajóosztály megjelenése mel-
lett a Dolfin kategóriát is évek 
óta az ASE VSC szervezi. 
– Szakcsoportunk továbbra is a 
tömegsportra koncentrál: 350 fős 
a tagságunk, a többség az atom-

erőmű vagy a társaságcsoport 
valamelyikének munkavállaló-
ja, de vannak külsős tagjaink is. 
Több olyan versenyen veszünk 
részt, amelyre szervezőként hív-
nak minket – fogalmazott Lász-
ló Zoltán, a szakcsoport elnöke. 
Mindemellett világbajnok vitor-
lázóval is büszkélkedhet a szerve-
zet: Weinhardt Csaba piros-kék 
színekben lett aranyérmes Soling 
hajóosztályban Balatonalmádi-
ban. 
– A háromfős hajóban Lit-
kei Farkassal és Vezér Károly-
lyal indultunk a versenyen. A 
felkészülést másfél hónappal a 
vb előtt kezdtük, de teljes lét-
számmal és felszereléssel csak 
az utolsó négy napban tudtunk 
gyakorolni. Ami igazán emeli 
teljesítményünk értékét, az az, 
hogy senki sem tudott korábban 
magyarként vb-t nyerni ebben a 
kategóriában. A viadalon négy 
kontinens, 14 ország, 31 hajó, 93 

versenyző állt rajthoz – mondta 
el a világbajnok vitorlázó.
A fiatalok képzését Stadler Csaba 
irányítja, akitől megtudtuk, hogy 
a szeptemberi paksi sportágvá-
lasztón ismét sokan próbálták ki 
a legkisebb vitorlásokat. – Nyá-
ron Domboriban és a balaton-
füredi Koloska kikötőben túlje-
lentkezéssel zajlanak táboraink, 
érdeklődőből nincs hiány – fo-
galmazott hozzátéve, hogy gond-
jaik abból adódnak, hogy a hí-
nár miatt Domboriban nehezen 
lehet vitorlázni, így maradnak a 
környékbeli tavak, az utaztatás 
azonban a szülőkre is terhet ró. 
Stadler Csaba tanítványai közül 
kiemelte Újvári Dénest, aki a 
diákolimpián az első tízbe ke-
rült, ami nagy sikernek számít. 
A téli időszakban a hajók és a 
felszerelés javítása következik, a 
versenyzők pedig kondicionális 
tréningeken és elméleti képzése-
ken vesznek részt.      Faller Gábor 

Világbajnokot is soraik között tudhatnak
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Országos bajnokságot nyert, 
klubvilágbajnokságon indulhat

A Maty-éri evezőspályán ren-
dezték a klubcsapatok idei 
országos horgászbajnokságát. 
A 18 csapatos mezőnyben a 
versenyt fölényesen a Perfect-

Tímár Mix gárdája nyerte 
meg, csak 59 pontot gyűjtve a 
három forduló során. A tavaly 
is győzelmet arató együttesben 
Várszegi Balázs paksi verseny-

horgász ismét remekül teljesí-
tett. 
– A szegedi pályáról azt kell 
tudni, hogy Magyarországon a 
meder itt a legegyenletesebb és 
a legtöbb halat is itt lehet fogni. 
A háromnapos megméretteté-
sen ötfős csapatok versenyeztek, 
amelyeket öt szektorra osztottak 
a szervezők. Aki a saját szek-
torában a legtöbb halat fogja, 
a legkisebb pontszámot kapja, 
az értékeléskor pedig az a csa-
pat nyeri a versenyt, amelyiké 
a legkisebb pontszám – mond-
ta el Várszegi Balázs. Az első 
nap négy óra alatt 32 kiló hal 
akadt a paksi versenyhorgász 
horgára, amivel toronymaga-
san szektorelső lett. A máso-
dik napon is elsőként végzett a 
szektorában, míg a harmadikon 
másodikként, így összesítésben 
az 59 pontból négy fűződik a 
nevéhez. Várszegi Balázs hozzá-
tette: – Csapatunkról tudni kell, 
hogy támogatóinknak köszön-
hetően körülbelül tíz éve horgá-
szunk együtt. Ez olyan, mint egy 
futballcsapat, van győri, moson-

magyaróvári, dömsödi és eszter-
gomi társam is. A Perfect-Tímár 
Mix sikerével jogot szerzett arra, 
hogy 2014 tavaszán a szlovéniai 
klubvilágbajnokságon képviselje 
Magyarországot.                    efgé

A Paksi Halászati Szövetkezet 
illetékeseinek koordinálásá-
val zajlott az idei harmadik, 
egyben utolsó lehalászás az 
atomerőmű horgásztavainál. 
A halakat egynyaras koruk-
ban vásárolja meg az Atom-
erőmű Horgászegyesület és 
további két évig neveli őket. A 
lehalászásokkor nem minden 
egyed kerül a horgásztavakba: 
amelyek nem érik el a mini-
mális méretet, azokat másik 
tóba telepítik és ott nevelik 
tovább. Nagyhalas program-
ját jövőre is folytatja a hor-
gászegyesület, az előző alkal-
makkor már negyven darab 
60 centiméteresnél nagyobb 
példány került a tórendszer-
be, ezek kizárólag a horgász-
élményt fokozzák. 

Győzelem nélkül zárta az ok-
tóbert az MVM-Paks labdarú-
gócsapata. A zöld-fehérek az 
OTP Bank Ligában Debrecen-
ben döntetlent értek el, majd ezt 
követően vereséget szenvedtek 
a Diósgyőrtől, Kecskeméten és 
legutóbb a Szombathelyi Hala-
dástól. A negatív széria miatt a 
gárda fokozatosan visszacsúszik 
a tabellán, jelenleg 15 ponttal a 

tizedik helyen áll Horváth Fe-
renc alakulata. Ami ennél is 
fájóbb, hogy ismét idejekorán 
búcsúzott a Magyar Kupától 
az MVM-Paks. Az egylet ellen 
a Dunaújváros győzött 2:0-ra, 
meglehetősen könnyedén. No-
vemberben Pápára és Pécsre lá-
togat majd társaság, míg a kettő 
között a Ferencvárost és az Új-
pestet fogadja.                         efgé

Negatív széria
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TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Eladó-kiadó 
ingatlanok

Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 
1907-ben épült 70 m2-es műemlék 
présház eladó. Irányár: 2,9 M Ft.

Pakson, a Kishegyi úton, hőszigetelt, fel-
újított téglaépületben első emeleti, fris-
sen felújított, 61 m2-es, 2 szobás, étke-
ző-főzőfülkés, fürdőszobás (külön WC), 
erkélyes lakás, önálló nagy tárolóval, 
lakás alatti garázzsal, alacsony rezsivel 
eladó. Irányár: 14 M Ft. Garázs: 1,9 M Ft.

Eladó első emeleti, téglaépítésű lakás 
Pakson a Tolnai úton. A lakás 51 m2-es 

2 szobás, nagy konyhás, külön WC-s, 
kamrás ingatlan. Frissen felújított, kí-
vül-belül, új műanyag nyílászárókkal, 
konyhával, burkolatokkal. Dupla fűtési 
lehetőség, gázkonvektorokkal és cse-
répkályhával. A ház kívülről szigetelt, 
zárt udvar játszótérrel, ahol a lakók 
parkolhatnak is. Irányár:12,8 M Ft.

Pakson a Fenyves utcában első emeleti 
48 m2-es kétszobás, erkély nélküli, nem 
hőszigetelt, szőnyeg és műanyagpad-
lós lakás eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Érdeklődni lehet:  Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374

e-mail: fonyolajos@freemail.hu 

834 m2-es 
közművesített 
építési telek 

eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 
3 millió.

Telefon: 20/9731-444


