Diákkora óta érdekli a közélet, ma pedig az ATV külpolitikai szerkesztőjeként dolgozik ifj. Korvin Tibor, aki a hírfüggőségről és a kiküldetésekről is
beszél lapunk hasábjain.
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THM lakáscélú hitel 4,65-5,98 %,
szabadfelhasználású hitel 5,72-7,06 %*
Deviza alapú hitelét forintosították? Mi tudunk jobbat! Decemberi törlesztőrészletét, legfeljebb
111.000,- Ft-ot karácsonyig számlájára visszatérítjük! Egy ingatlanra az értékbecslést mi fizetjük!
Az akció havi 200.000,- Ft jövedelem MECSEK TAKARÉK-nál vezetett számlán történő rendszeres jóváírása és a MECSEK TAKARÉK Kiváltó Hitel esedékes részleteinek határidőben történő
megfizetése esetén érvényes. Kérje ajánlatunkat, hogy törlesztőrészletét csökkentsük! *A THM mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves
kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok, illetve a Hirdetmény tartalmazzák.

A fiók elérhetősége:
75/511-240

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Átadták a szennyvíztelepet
Korszerű,
környezetkímélő
rendszer tisztítja Paks szennyvizét, befejeződött a szennyvíztisztító telep bővítési projektje.
A több mint egymilliárdos beruházás 85%-os európai uniós
támogatással valósult meg, az
ünnepélyes avatást április 24én tartották.
A hetvenes években indult el
Paks szennyvíztisztítása, amikor megépítették az első kétszintes ülepítőt, és elkészült hat
kilométer hosszú szennyvízhálózat. A rendszer azóta két alkalommal bővült: az atomerőmű
építésekor, majd a 90-es évek
elején tovább korszerűsítették,
a két beruházás során összesen
52 kilométer hosszú hálózat és
egy új szennyvíztisztító létesült.
Az uniós csatlakozáskor világossá vált: a létesítmény nem
felel meg az európai előírásnak,
amely harmadfokozatú tisztítást is előírt.
A régi telep felújításáról szó sem
lehetett, ezért egy új, zöldmezős beruházásban kellett gondolkodni. A képviselő-testület
2007-ben döntött arról, hogy
egy, az előírásoknak megfelelő
új szennyvíztisztító épül a régi
létesítmény telepén, hiszen így
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hasznosulhatott a kiépített infrastruktúra és a nyers szennyvizet odaszállító hálózat. A beruházás megvalósítását uniós
pályázat segítette: az első fordulóban a tervezésre és az előkészítésre, a másodikban pedig
a kivitelezésre nyert támogatást
Paks, ez utóbbira több mint 800
millió forintot. Az új tisztítómű
alapkövét 2013 szeptemberében
rakták le, ekkor kezdődött el a
rendszer építése. A kivitelező
Strabag MML Kft. mintegy 18
hónapos határidővel vállalta a
munkát: az építés tizenkét, a
próbaüzem hat hónapig tartott.
A tisztítótelep kiemelt műtárgyakkal létesült, hiszen a közeli
Duna miatt időnként megemelkedő talajvíz rongálná a sülylyesztett rendszert.
Paks csatornázottsága 100%-os,
a város néhány új kialakítású
területén nincs csak szennyvízcsatorna-hálózat, de ezeket
a városrészeket is folyamatosan
bekötik a rendszerbe, mondta
el Gaál Zoltán, a Mezőföldvíz
Kft. paksi főmérnökségének
vezetője. Erre a telepre szállítják a környező települések
szippantott szennyvizét is. A
szennyvíztisztító összesen 3200
m3/nap kapacitású, ebből na-

ponta 100 köbméter szippantott nyers szennyvizet
ártalmatlanítanak. A telep teljesen automatizált, a felújított
üzemviteli épületben működő
diszpécserközpontból irányítható. Az épület korszerűsített,
modern, vízminőség-vizsgáló
laborral is kibővült, itt végzik
a Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési területéről beérkező víz- és
szennyvízminták kémiai vizsgálatát. Az üzemviteli épületben
működik még lakatosműhely,
két garázst alakítottak ki, emeletén van a telepvezetői iroda.
Az épület, a tisztítómű, a komposztálótér és a kiegyenlítőmű
építése, korszerűsítése mellett
a géppark is megújult a telepen.

– Az új tisztítómű egy 35 évvel
ezelőtti rendszert váltott fel.
Fontos állomás Paks történetében, hogy a város működtetéséhez szükséges alaprendszerek
korszerűsödtek: az új hulladékkezelő rendszer kialakítása
befejeződött, hamarosan lezárul a vízbázis védelmét célzó
projekt és a szennyvízkezelő
rendszer is megfelel már a 21.
századi elvárásoknak – fogalmazott avatóbeszédében Süli
János. Paks polgármestere hozzátette: a város alapinfrastruktúráját tekintve felkészült az új
atomerőművi blokkok építése
miatt megnövekedő igények kielégítésére.
Dallos Szilvia

A megvalósított technológia az uniós előírásokat maximálisan
kielégíti, első-, másod- és harmadfokozatú tisztítófokozatokkal rendelkezik. Az első tisztítófokozat után, melynek szilárd
mellékterméke a hulladéklerakóra kerül, a második, biológiai fokozaton kezelik a nyers szennyvizet. Itt csökkentik a
szervesanyag-tartamát, eltávolítják belőle a környezetre káros
nitrogént és a foszfort. A folyamatokat 24 órában ellenőrzik,
így mindig megfelelő tisztaságú tisztított szennyvíz kerül a
telepről a kifolyón át a Dunába. A harmadik fokozaton történik a szennyvíziszap kezelése, melyet sűrítés és víztelenítés
után komposztálnak. Az itt készülő komposzt mezőgazdasági
hasznosításra kerül, jelenleg Dunaújváros környékére szállítják el a telepről.

Döntés után
Együttműködés a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a hétéves gazdasági
program, illetve az integrált
településfejlesztési stratégia, a
Domb utcai rendelő felújítása
és együttműködés a boszniahercegovinai Gornji Vakuf városával. Többek közt e témák
szerepeltek a paksi képviselőtestület áprilisi ülésének napirendjén.
Miután a testületi ülésen jóváhagyó döntés született róla, a
tanácskozást követően Süli János és dr. Fischer Sándor alá is
írta azt a megállapodást, amely
a nyolcezer tagot és ezer önkéntes tagot számláló Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara és
Paks együttműködéséről szól.
A megállapodás célja többek
között, hogy a felek egymást
erősítve és támogatva lépjenek
fel különös tekintettel a 2014-20
közötti európai uniós időszakban felmerülő feladatok terén.
A város és a kamara egyaránt
rendkívül fontosnak tartja a
szakmai segítségnyújtást a helyi
vállalkozók és az önkormányzat felkészüléséhez, amelyet
a megállapodás biztosít. Paks
önkormányzata üdvözölte a kamara kezdeményezését, hiszen
érdeke, hogy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési
megállapodást kössön minden
olyan szervezettel, amelynek célja Tolna megye, azon keresztül
Paks gazdasági versenyképes-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármester Hivatal

ségének erősítése, a terület- és
gazdaságfejlesztés elősegítése. A
célok eléréséhez a szervezet vállalt kötelezettségei közül Pakson
a legfontosabbnak tekinthető,
hogy a kamara elősegíti működő
tőke megjelenését a városban,
elsősorban az ipari parkban,
mondta el az ülésen Süli János
polgármester. Újságírói kérdésre a felek kifejtették, az összefogás azt is szolgálja, hogy az új
atomerőművi blokkok építése
során minél több Tolna megyei
vállalkozás kapcsolatba kerüljön
az építkezéssel, a majdani üzemeltetéssel. Elhangzott: olyan
tevékenységeket kell meghonosítani, amelyek a beruházást követően is életképesek lesznek.
Az összefogás, együttgondolkodás szükségessége az ülésen első
fordulóban tárgyalt 2015-től

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2015. május 22.

2021-ig szóló, hétéves gazdasági programban is megjelenik.
A program arra szolgál, hogy
számba vegyék a település kiinduló adottságait és azokat a
folyamatokat, melyek az adott
időszakban meghatározhatják
a helyi gazdaság mozgásterét,
és ehhez képest rögzíti a város
reálisan kitűzhető céljait, az irányokat. A gazdasági program kitér a fejlesztési elképzelésekre, a
munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítésére, a településfejlesztési politikára, adópolitikára, a
közszolgáltatások biztosítására,
színvonaluk javítására, a városüzemeltetési, illetve a befektetéstámogatási politikára. A tervezés
alatt álló, középtávú, 7-8 évre
szóló integrált településfejlesztési stratégiáról szóló tájékoztató
is az ülés napirendjén volt. Mint
azt Süli János polgármester elmondta, fontos, hogy a városok
fejlesztési tevékenységeit meghatározó tervezési dokumentum
összhangban álljon a gazdasági
programmal.
A testület arról is határozott,
hogy partnerségre lép az önkormányzat a bosznia-hercegovinai
Gornji Vakuf városával, mivel a
két fél együttműködése uniós
pályázati lehetőségeket rejt magában.
Tárgyalták a Domb utcai rendelő felújítását is. Mivel felmerültek kérdések a beruházás

tartalmával, illetve a tulajdonosi viszonnyal kapcsolatban,
a döntést elnapolták. Másnap
rendkívüli ülésen újratárgyalták
a témát, s miután a képviselőtestület tagjai minden felmerült
kérdésre választ kaptak, egyhangúlag elfogadták az előterjesztést, biztosítva ezzel a megvalósításhoz szükséges közel 16
millió forint önerőt. A fejlesztés
tartalmazza a háziorvosi rendelő teljes körű műszaki felújítását,
akadálymentesítését, a rendelő
előtti terület rendezését, kertészeti felújítását, a járda és a burkolt felület rekonstrukcióját. Új
vizesblokk készül a betegeknek,
illetve a személyzetnek, amely
teakonyhát és öltözőt is kap.
Az energiahatékonyság javítása
érdekében szigetelik a padlót
és kicserélik a nyílászárókat, és
modern kondenzációs gázkazánt építenek be. A beruházás
része a teljes villamoshálózat
cseréje is. Misóczki Anikó arról
is tájékoztatott, hogy pályázatoknál magántulajdonon nem
végezhet a város beruházást,
tehát kizárólag az épület önkormányzati tulajdonrészét érinti a
felújítás. A kivitelezési szerződést előreláthatólag június közepén írják alá a közbeszerzési
eljárásban kiválasztott céggel. A
felújítási munkákra száz nap áll
majd rendelkezésre.
Kohl Gyöngyi
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Akár ezerfős orosz háttérszervezet
érkezhet jövőre Paksra
Együttgondolkodásra, összefogásra és elsősorban a térség erősségének számító mezőgazdaság
fejlesztésére buzdított Süli János
a Városházán település- és vállalkozásvezetők, a paksi bővítés település- és térségfejlesztési összefüggései iránt érdeklődők előtt.
Paks polgármestere az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Tér- és
Településtudományi Munkabizottságának paksi ülésén beszélt
erről. Azt mondta, hogy a beruházóval, a megye vezetőivel, a
kormányzat illetékeseivel olyan
csatlakozó programot szeretnének összeállítani, ami a régió
jövőjét nem tíz évre, az építési
időszakra, hanem ugyanolyan
hosszú távra határozza meg, mint
az atomerőmű élettartama. Ez
az építést, üzemeltetést, esetleges
üzemidő-hosszabbítást tekintve
száz év.
Mint aláhúzta, a nukleáris technológiával nem kell foglalkozniuk, az ide érkezők elszállásolásával, élelmezésével, az általuk
igényelt szolgáltatások biztosításával annál inkább. Azt is hangsúlyozta, hogy nem Paksról van
szó, Paks nem tudja és nem is
akarja mindezt egyedül felvállalni. Szálláshely tekintetében is abban gondolkodnak, hogy azokra
a településekre költözzenek majd

a Pakson dolgozók, amelyek 1520 perc alatt elérhetőek. Hogy az
utaztass vagy altass elv érvényesül-e, nagyban függ attól, hogy
milyen távolságról érkeznek a
dolgozók. Ha messziről vagy külföldről, akkor számukra megfelelő minőségű szállás, szórakozás,
ellátás kell. Mindebben a paksi
oldal mellett a Duna bal partján
fekvő településeknek is ki kell
venniük a részüket, mondta.
Süli János részletesen foglalkozott
a mezőgazdasággal. Azt mondta,
hogy vissza kell hozni az évtizedekkel ezelőtt működött modellt, amikor nagyüzemi mentor
mellett a háztájiban exportképes
termékeket állítottak elő. Ha ezt
megfelelő források bevonásával
sikerül visszaállítani, a fiatalok
számára megélhetést nyújt, így
ösztönzi őket arra, hogy letelepedjenek a térségben. Mint
mondta, fontos, hogy ne csak az
építkezés tíz évében gondolkodjanak, hanem annak lecsengése
után, ha megint kiürül a régió, a
termelési struktúra megmaradjon. Elsősorban a zöldség-gyümölcs termesztésben, az arra
épülő konzerviparban lát lehetőséget Paks polgármestere, aki
külön hangsúlyozta, hogy meg
kell találni egy olyan szervezeti
formát, amelyben a környék ön-

kormányzatai együtt biztosítanak
lehetőséget a kisvállalkozásoknak. – El kell kerülni, hogy az
építkezésen dolgozókat a budapesti nagybani piacról lássák el –
hozta példaként.
Mivel az orosz partnerrel kötött
megállapodás csak a „kerítésen
belülre” vonatkozik, az önkormányzatoknak egymással szövetkezve, a kivitelezőt közvetlenül
megkeresve kell felkészülniük a
több ezer ember fogadására, vázolta Süli János. Beszámolt arról
is, hogy a napokban bejegyezték
hazánkban a Roszatom paksi
beruházással megbízott leányvállalatát, a Nyizsnij Novgorod-i
Atomenergetikai Tervező Irodát,
ami valószínűsíti, hogy felgyorsulnak az előkészületek. Az eddigi jelzések szerint már jövőre
800-1000 fős műszaki háttérszervezet érkezik. Hogy ez a továbbiakban hogyan változik, az még
nem ismert, de a családokat is
beleértve biztosan lesz olyan időszak, amikor 10-11 ezerrel nő a
lakosságszám a régióban.
Horváth András, Paks város
főépítésze arról számolt be a
tanácskozáson résztvevőknek,
hogy a klasszikus értelemben
vett építészeti tervezés még
nem, de a településrendezés, a
területfelhasználás tervezése el-

kezdődött. – Nekünk a 10-15
év múlva elkövetkező helyzetre
kell felkészülni, azt a Paksot kell
elképzelni, ahol az építkezés befejezése után szeretnénk élni, és ennek keretei között kell megtalálni
megfelelő minőségben, színvonalon annak a lehetőségét, hogy
a dolgozókat el tudjuk helyezni
– vázolta. Ez úgy képzelhető el,
akár az olimpiai falu, amit a speciális időszak után végleges használatba vesznek. Mint mondta,
a Pollack Mihály utcától északra
eső, egyébként is lakáscélra elképzelt terület lehet az egyik, ahol új
lakások épülnek.
Naszvadi Balázs, a Tolna Megyei
Önkormányzat területfejlesztési osztályvezetője azt fejtette ki a
fórumon, hogy a megyei önkormányzat úgy ítéli meg, elsősorban
nem forrásokkal kell segítenie a
felkészülést – persze, ha az kell,
azt is megteszik –, hanem szervezési feladatokkal, az elképzelések
összehangolásával, a társadalmi
elfogadtatás elősegítésével. A
tanácskozás
záróakkordjaként
Kovács Zoltán, a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség fejlesztési igazgatója a paksi
bővítéshez kapcsolódó pályázati
lehetőségekről adott tájékoztatást
a 2014-2020-as uniós finanszírozási periódus tükrében.
-vt-

Számba veszik a város értékeit
Települési
értéktárbizottság
felállításáról határozott nemrégiben a város képviselő-testülete. Elnöke Hefner Erika,
a kulturális központ szakmai
igazgatója, tagjai pedig Bodor
Éva, a Pákolitz könyvtár megbízott igazgatója és dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi
Múzeum igazgatója lettek. A települési értéktárbizottság feladata összesíteni és rendszerezni
a város és környéke területén
fellelhető települési és tájegységi
4 n Paksi Hírnök, 2015. május 8.

értékeket – legyen az gasztronómiai, természeti vagy kulturális.
Az értéktárba felvett értékeket
a megyei értéktárbizottság számára is eljuttatják, amely az így
tett ajánlásokat megtárgyalja
és minősíti: egyes értékek felemelkedhetnek megyei értékké,
kiemelt nemzeti értékké, legrangosabb esetben hungarikummá.
Paksról olyan évszázados értékek kerülhetnek be a települési
értéktárba, mint a Duna parti
gesztenyesor, a paksi halászlé

vagy a siller, illetve a Paksi Digitális Archívum, ami megyei
vagy akár regionális értékké
is emelkedhet, mondta el Tell
Edit alpolgármester. Hozzátette,
számos értéket rejthet még Dunakömlőd is, ahol a sváb hagyományok felkutatása és lejegyzése komplex módon még nem
történt meg. Települési értékre
bárki tehet javaslatot, civilszervezeteket, magánszemélyeket is
be szeretnének vonni a kutatómunkába.
-md-
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Kerekasztal-beszélgetésen tájékozódtak
Fotó: Barnabás István

Kerekasztal-beszélgetésen kaptak válaszokat városunk vezetői Novovoronyezsben azokra
a városfejlesztési kérdésekre,
amelyek Paksot is érintik majd
a bővítés kapcsán. A hivatalos
látogatáson aláírták a Paks és
Novovoronyezs közötti testvérvárosi szerződést.
Egész napos hivatalos látogatás
keretében írta alá Paks a testvérvárosi szerződést új orosz partnerével. Kitüntető érdeklődés
mellett zajlott a program, melyen

a szerződő partnerek, valamint a
novovoronyezsi atomerőmű vezérkara és szakminisztériumi vezetők mellett részt vettek a nukleáris létesítmény környezetében
működő társadalmi társulások
képviselői, a Paks II. főberuházó
cég irányítói, és a küldöttséget
köszöntötte Oroszország magyar
nagykövete is. Közös városnézést
követően a népes csoport megtekintette a Novovoronyezsben
épülő új atomerőművi blokkokat,
valamint a beruházás kapcsán
készülő létesítményeket, így az

új sportcsarnokot is. Megkoszorúzták a városban felállított orosz
hősi emlékművet, majd elhelyezték az emlékezés virágait a Donkanyarnál elesett magyar katonák
sírjánál. A szerződéskötést megelőzően szakmai fórumot szerveztek a vendéglátók.
Egyoldalnyi, az atomerőmű és a
város kapcsolatával összefüggő,
valamint az új blokkok építésével kapcsolatos kérdéssorral
érkezett Novovoronyezsbe a
paksi küldöttség, a kérdésekre szakemberek válaszoltak az
orosz atomerőmű látogatóközpontjában szervezett kerekasztalbeszélgetésen. Építők, beruházók, tervezők, városfejlesztésben
dolgozó szakemberek adtak
tájékoztatást minden felmerült
témában. Elhangzott például,
hogy Novovoronyezsben hétszáz
lakást építettek a bővítési munkát
előkészítendő, a település mellett
pedig ideiglenes konténerváros
készült, ahol elhelyezték a mintegy ezerfőnyi építőmunkást. A
konténerváros terveit Paks rendelkezésére bocsátják, ha szükségünk lesz rá, tudtuk meg Barnabás István alpolgármestertől, aki
szerint a novovoronyezsi tapasz-

talatok már a felkészülésben is
sok segítséget jelenthetnek Paks
számára. A testvérvárosi szerződés ünnepélyes aláírásával és
az azt követő fogadással zárult a
hivatalos program, melyen végig
jelen volt az orosz állami televízió
stábja.
A novovoronyezsi látogatást
megelőzően Moszkvában, Vincze
Bálint kiállításának megnyitóján
járt a Süli János polgármesterből,
Barnabás István alpolgármesterből és Bagdy László tanácsnokból álló háromfős küldöttség. Az
oroszországi atomerőművek környezetének élővilágát bemutató
fotókból álló tárlat a Roszatom
szervezésében jutott el az orosz
fővárosba, a természetfotós képeit a novovoronyezsi atomerőmű
látogatóközpontjában
is bemutatták a paksi delegáció
látogatásának keretében. A tárlat
mindenhol nagy tetszést aratott,
mondta el városunk alpolgármestere. Barnabás István arról
is tájékoztatott, hogy Voronyezs
megye kezdeményezte a kapcsolatfelvételt Tolna megyével, így
a tervek szerint a két atomváros
után a két megye is aláírja a hivatalos partnerszerződést.
-dsz-

Beruházásokról döntöttek
Tízmillió forintot fordíthatnak
2015-ben is működésre, programok szervezésére és fejlesztésre Gyapán, Cseresznyésben,
Biritón és Csámpán, a beruházási igényekről áprilisi ülésén
döntött a Külső Városrészek Településrészi Önkormányzata.
Csámpán a 2014-ben elhatározott feladatokat is idén valósítják
meg, így tevékeny hónapok elé
néznek. A tavalyi keretből folytatódik a játszótér korszerűsítése:
vizesblokkot építenek raktárhelyiséggel, tűzrakóhely kialakítása is szerepel a tervek között, és
kerékpártároló épül. Az idei fejlesztésre fordítható összeg nagy
részét is ennek a területnek a

szépítésére fordítják, új korlátot
építtetnek a játszótér melletti
Régi utcai hídhoz, amelyet meg is
erősítenek. Emellett a közösségi
ház konyhájának korszerűsítése
és két utcai ablakának kicserélése
is szerepel a csámpai elképzelések között.
– Tízmillió forintból gazdálkodhat idén is Gyapa, Biritó,
Csámpa és Cseresznyés, a településrészenkénti 2,5 millió forintból 750 ezer jut programok
lebonyolítására, a többi beruházások megvalósítására szolgál
– tájékoztatott Spiesz József. A
nyolcas körzet önkormányzati
képviselője úgy fogalmazott, a
hagyományos közösségi nagyrendezvények mellett 2015-ben

is több kisebb program támogatását tűzték ki célul a részönkormányzatok, így kézműves- és
sportrendezvényekre is várják a
lakosságot. Csámpán idén is lesz
nosztalgiatalálkozó és lecsófesztivál, Biritón a hagyományőrző
disznóvágás mellett falunapra várják majd a lakosságot,
Gyapán a részönkormányzattal
közös horgászverseny és a falunapi búcsú kínál kikapcsolódást. A cseresznyésiek családi
főzőversenyt hirdetnek Szent
Iván napjára és ezen a településrészen is rendeznek falunapot
a hagyományőrző disznóvágás
mellett. A képviselő hozzátette:
a fejlesztésre fordítható keretből
folytatódik a településrészek szé-

pítése, korszerűsítése fontossági
sorrendet felállítva, a kivitelezhetőségre figyelemmel. Biritón
a közösségi ház padlózata újul
meg, a tervek szerint linóleumburkolatot kap a nagyterem, és
virágpalántákat ültetnek a településrész utcáiba. Gyapán a Rét
utca járdájának korszerűsítésére, a Juhászház úti buszmegálló
körüli burkolat járdaszigetének
javítására fordítják a fejlesztési
keretet. Cseresznyésben hét új
lámpatesttel bővítik a közvilágítási rendszert, valamint a közösségi házzal kapcsolatos elképzelések megvalósításán dolgoznak
tovább – tájékoztatott Spiesz
József, a körzet önkormányzati
képviselője.
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A bővítés vitán felül állt Pakson,
a támogatáspolitikát kérték számon
A paksiak teljes mellszélességgel
az atomerőmű bővítése mellett
állnak, de szeretnék, ha segítséget kapnának a felkészülésben,
és azt várják, hogy a város és
környéke, valamint az atomerőmű példaértékű, jó kapcsolatát megalapozó támogatási
rendszer visszatérjen a régi mederbe. Így foglalható össze az a
fórum, amit a tervezett erőműberuházásról tartottak.
Körülbelül háromszáz ember vett részt a Csengey Dénes
Kulturális Központban azon a
fórumon, amelyet – mintegy
ráadásként – az atomerőmű új
blokkjainak építése kapcsán rendeztek. A tájékoztató a szokásos
mederben zajlott: dr. Aszódi Attila kormánybiztos számolt be a
Paks II. projekt megvalósításának hátteréről, a beruházás alapjául szolgáló szerződések megszületéséről és az előkészületek
jelenlegi állásáról.
Akár a többi negyven településen, úgy Pakson sem szólalt fel
senki a kapacitásfenntartás ellen,
a hozzászólók zömmel az atomerőmű és a térségben élők jó kapcsolatát megalapozó támogatási
rendszer felfüggesztése miatt kérFotók: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

tek szót. Felszólalásában Kováts
Balázs arról beszélt, hogy azóta,
amióta kijelölték Magyarország
atomerőművének helyszínét Pakson, 48 év telt el. Ezalatt erős kötődés alakult ki a város és a város
környéke, illetve az atomerőmű
között, ami nemzetközi szinten
is példaként szolgálhat. – Megtanultunk együtt élni, nyugodtan állunk most is, mondhatjuk,
hogy a város és környéke teljes
mellszélességgel fogja támogatni
a beruházást, szívesen és örömmel részt is akar venni ebben a
munkában – hangsúlyozta. Kiemelte, az elmúlt fél évszázadban bebizonyosodott, hogy egy
atomerőmű létesítése, működtetése akkor lehet eredményes, ha
virulens gazdasági, társadalmi
közegben valósul meg. – Éppen
ezért értetlenül állunk az elmúlt
hónapok történései előtt. Mintha
valami megtört volna – utalt arra,
hogy sem a kulturális programok, sem a civilszervezetek, sem
a sajtó, sem a sport nem élvezheti
már az atomerőmű támogatását.
Nincsen pénz az atomerőmű alapítványában, amely éveken át segítette a térség önkormányzatait
céljaik megvalósításában. – Elemi
érdeke az új blokkok építőinek,

hogy a békés, baráti, segítő hangulat megmaradjon – szögezte le.
Kitért arra is, hogy nem tudni, ki
hozta meg azt a döntést, ami a jól
működő rendszert romba döntötte.
A fórumon részt vevő L. Simon
László államtitkárnak egy írásbeli kérelmet adott át a következő
szöveggel:
„Határozott, gyors és egyértelmű intézkedéseket kérünk az általunk ismeretlen döntéshozóktól, vagy feletteseiktől, amelyek
visszaállítják Paks városában és
térségében az elmúlt év derekáig, évtizedek óta fennálló, az
atomerőmű és környezete között kialakult példaértékű, szimbiotikus kölcsönös tiszteleten,
őszinteségen és hitelességen alapuló békés, nyugodt együttműködést. Ennek keretében kérjük
a térségfejlesztési, a kulturális,
a civilszervezeti, a sport- és sajtókapcsolati támogatások, szerződések eredeti mederbe történő visszaterelését változatlan
összeggel. Nem kivizsgálásra,
tárgyalásokra van szükségünk,
hanem sürgős döntésekre, mert
a folyamatok megszakítása, a
döntések elodázása pótolhatatlan károkat fog okozni.”

Egy másik hozzászóló, Hetzmann Albert egykori vezérigazgató-helyettes megerősítette mindezt, saját tapasztalatait
hozva fel érvként. Arról beszélt,
hogy ’79 óta paksi lakos, és látja,
hogy egy ilyen mű és a város fejlesztése csak szimbiózisban valósulhat meg.
– Nyomatékkal szeretném kérni
kormánybiztos urat és államtitkár urat, hogy hasson oda, ne
szenvedjen hátrányt ez a város,
miközben egy ilyen művet ide
akarnak építeni – fogalmazott.
Pónya József, az erőmű első vezérigazgatója is felszólalt, hogy
más aspektusból is megvilágítsa
a sport, a kultúra, a civil szféra
támogatásának fontosságát. Arról beszélt, hogy mi áll és bukik
azon, ha a városban és környékén
megmarad a nyugodt hangulat, a
biztos háttér. Azt mondta, az otthonról hozott gondok megjelennek a munkában. A biztonságot
és a hatékonyságot is befolyásolja
a dolgozók hangulata. Az erőműben ez milliárdokban mérhető, vázolta. – Azt a gondolatot
szeretném, ha elvinné, hogy a
nyugodtság, a biztonság a háttértől függ, a pénz, amit ez jelenthet,
milliárdokban mérhető – fordult
L. Simon Lászlóhoz hangsúlyozva: – Természetes, hogy Paks
örül, lelkesedik, de nem volna jó,
ha megtörne az a hangulat, ami
most van. – Pónya József hozzászólását – akár az előtte felszólalókét – zúgó taps kísérte.
– Értem az aggályokat, azonosulni is tudok velük – mondta
egyebek mellett a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
L. Simon László kulcsmondatnak tekinti azt, hogy Paks városa
mellszélességgel támogatja az
atomerőmű kapacitás-fenntartását. – Ha a paksiak így gondolkodnak, az komoly támogatás a
kormánynak, annak a parlamenti többségnek, amely elhatározta
az erőműbővítést – részletezte.
(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalról)
Azt mondta, rendkívül tanulságosak voltak a fórumok, amelyek mindegyikén a lakosság
támogató hozzáállását érezte,
és több helyütt is látta az atomerőmű szerepvállalásának eredményeit. – Ha van hiba, hiányérzet, jogos aggodalom, esetleg

kritika, nekem az a kötelességem,
hogy továbbítsam, és arra buzdítsam az illetékeseket, hogy megoldjuk ezt a problémát – jegyezte
meg. Kitért arra is, hogy Pakstól
távolabbra sokkal inkább firtatják
az építés szükségességét, ám akik
itt élnek, nagyon jól tudják, hogy
nincs ok a félelemre, tudják, hogy

jelenleg ez az egyedüli mód az
energiafüggőség csökkentésére.
– Egyetértek azzal, hogy egy ilyen
nagyon erős bázisú ipari létesítménynek, mint az erőmű, mindent meg kell tennie a helyben és
a térségben élők sport-, kulturális
és civil élete érdekében – mondta.
Megígérte, hogy a maga eszközei-

vel segíteni fogja, hogy ne csökkenjenek a támogatási összegek,
ne változzon a korábbi tendencia.
– Ez olyan kérdés, amit megnyugtatóan kell kezelni. Ha mindöszszesen ez a paksiak problémája,
akkor – szerintem – meg lehet
oldani. Politikai oldalról nincs
olyan szándék, hogy a helyieket, a
környékbelieket ne támogassa az
atomerőmű – összegezte.
Hirt Ferenc országgyűlési képviselő is szót kért, hogy elmondja,
örült az őszinte, problémákat feltáró hozzászólásoknak. Nem titkolta, elszomorítónak, pontosabban tragikusnak látja a helyzetet,
de mint mondta, dolgozik azon,
hogy megszűnjön ez az áldatlan
állapot és rövidesen, még a nyár
előtt megnyugtató megoldásról
tájékoztathassa a térségben élőket.
Zárszavában Süli János polgármester rámutatott, Paks támogatja a kormány célkitűzéseit, a
paksi atomerőmű új blokkjainak
építését. Azt is bejelentette, rövidesen tárgyalóasztalhoz ülnek
Lázár Jánossal, hogy a támogatáspolitika terén jelentkező gondokról beszéljenek.
Vida Tünde

Lázár János: szívesen konzultálok
a paksi városvezetéssel
A paksi kapacitás fenntartásáért
is felelős miniszter, Lázár János
úgy nyilatkozott a Parlamentben, hogy rendkívül fontos,
hogy az atomerőmű a társadalmi felelősségvállalásból vegye ki
a részét és a helyieket támogatni
tudja. A Miniszterelnökséget
vezető miniszter azt is megígérte, hogy kivizsgálja a paksi
sporttámogatások ügyét. Mindezt Heringes Anita felszólalására válaszolva fejtette ki. A szocialista képviselő azt mondta: már
nem lehetett elmenni a téma
mellett, hiszen Pakson mindenki erről beszélt. Az Országházban úgy fogalmazott, hogy
nincsenek rendben a dolgok a
paksi sportéletben, és ez nem a
sportolók teljesítményén múlik.

Részletesen beszélt arról, hogy a
korábban bajnokokat adó egyesületek, a Paksi Sportegyesület,
illetve a Paksi FC, valamint az
Atomerőmű
Sportegyesület
munkáját az utóbbi három évtizedben kiemelten támogatta
az atomerőmű és az MVM Zrt.
de fél éve „valami eltört”. Az NB
I-es focicsapat 363 millió helyett
csak 150 milliót, az atomerőmű
saját sportegyesülete 240 millió
helyett 100 milliót kapott. Azt
is elmondta, nem lehet az ok
az, hogy nincs pénz a sportra,
a civilekre, mert a hírek szerint
a paksinál rosszabbul szereplő
kaposvári kosárcsapat, illetve az
utolsó helyen álló dunaújvárosi
klub és az MTK kapta meg a támogatást.

– Véleményem szerint állami
pénznek nincs helye a profi
futballban, de ha gyerekekre,
utánpótlás-nevelésre, társadalmi felzárkóztatásra, integrációra kérik a pénzt, az teljesen
más – reagált Lázár János. Azt
mondta, akár Heringes Anitával, akár a paksi városvezetéssel,
Paks polgármesterével szívesen
konzultál a témáról. Kilátásba
helyezte, hogy az atomerőművet illetően kivizsgálja a támogatások ügyét, a hatáskörébe
tartozó Paks II-nél pedig teljes
transzparenciát ígért.
– A legfontosabb, hogy olcsó
áramot termeljen az atomerőmű, és ezenkívül rendkívül fontos az, hogy a társadalmi felelősségvállalásból vegye ki a részét

és a helyieket tudja támogatni.
Azt hiszem, hogy Paks I-ben és
Paks II-ben is van annyi pénz,
ami a paksi civilek, sportolók
számára bőségesen elegendő
lesz – szögezte le.
Lázár János nem sokkal később azt is bejelentette, hogy
a kormány tervei között szerepel egy új híd építése a Dunán,
hogy a Bács-Kiskun megyeiek
át tudjanak jönni az erőműhöz.
Sajtótájékoztatón beszélt arról
is, hogy megkezdték a hazai
vállalkozások
felkészítését,
hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni a 12 milliárd
eurós beruházásba, és a forrás
legalább 40%-a magyar cégekhez kerüljön.
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Helyszíni szemlén járt az orosz partner
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Pakson, a leendő blokkok építési területén jártak
nemrégiben az orosz fővál-

lalkozó
Atomsztrojexport
–
Nyizsnij
Novgorodnij
Atomenergoprojekt
(ASE-

NIAEP) vezetői, képviselői.
A látogatásra az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.,
valamint a Miniszterelnökség
munkatársaival tartott negyedéves munkaértekezlet keretében került sor – számolt be az
MTI emlékeztetve rá, hogy a
reaktorok tervezése és a telephelyvizsgálatok
előkészítése
párhuzamosan zajlik.
A 2014 decemberében aláírt
fővállalkozói szerződés értelmében idén januárban megkezdődött a két új reaktorblokk
tervezése, az építés előkészítése.
Ennek keretében szükség van
többek között az új blokkok
terveinek helyszíni adottságokhoz való adaptálására és az engedélykérelmek előkészítésére.
A folyamatot az elmúlt négy
hónapban számos szakértői
szintű konzultáció segítette.
Az orosz fővállalkozó ASE-

NIAEP és a megbízó MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.,
valamint a Miniszterelnökség
munkatársai április 28-án második alkalommal tartottak negyedéves értékelő megbeszélést.
A munkaértekezlet keretében Paksra látogatott Valerij
Limarenko, a fővállalkozó cég
vezetője, akit Aszódi Attila, a
paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős
kormánybiztos fogadott.
A szakemberek a megbeszéléseket követően felkeresték
az atomerőmű új blokkjainak
jövőbeni építési területét, valamint megtekintették a felvonulási területet is. A tervezési alap
meghatározásához szükséges
telephelyvizsgálatok előkészítése is folyamatban van, a helyszíni vizsgálatok hamarosan megkezdődnek.
Vida T.

Tizenegymilliárdos fejlesztést
tett lehetővé az erőmű alapítványa
Valamivel kevesebb mint kétmilliárd forint pályázati forrást
juttatott a paksi atomerőmű környezetében lévő településeknek
alapítása óta a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány. A
források zöme pályázati önerőként szolgált, ily módon 11
milliárd forint fejlesztést tett lehetővé két megye negyvenegy
településén – összegezte Mittler
István, az alapítvány kommunikációs megbízottja annak kapcsán, hogy a kuratórium Pakson
tartott ülésén elfogadta az idei
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költségvetési és kommunikációs
tervet, valamint a múlt évi, illetve az alapítástól mostanáig eltelt
időszakra vonatkozó beszámolót. Mittler István úgy tájékoztatott, hogy az alapító okirat szerint
az alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011–2014. között évi
500 millió forintot bocsátott az
alapítvány rendelkezésére.
Négy év alatt összesen 252 pályázat érkezett a kuratóriumhoz,
amely 169 igényt támogatott. Az
odaítélt több mint 1,9 milliárd
forint az alapításkor meghatáro-

zott szándék szerint a térség ellátásának javítását szolgálta, de 35
munkahely születését is segítette.
Arról, hogy a jövőben lesz-e
pályázati lehetőség, Mittler István nem tudott tájékoztatást
adni. Ez a kérdés azokon a lakossági fórumokon is felmerült, amelyeket az atomerőmű
kapacitásfenntartása kapcsán
rendeztek az elmúlt hetekben.
A téma kapcsán legutóbb Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter biztatóan nyilatkozott.
-vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Brüsszeli elismerés Paksnak
Elismerést kapott az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és az
Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) az elmúlt három évben végzett munkájáért azon
a brüsszeli találkozón, ahol az
atomerőművet üzemeltető európai országok bemutatták,
hogy a fukusimai baleset után
elhatározott intézkedések végrehajtásában milyen előrehaladást értek el – derül ki a hivatal
honlapján közzétett tájékoztatóból. Ahogy arról az MTI beszá-

molt, a fukusimai baleset után
az atomerőművek külső veszélyekkel szembeni ellenállásának
értékelését célzó stresszteszteket
minden, atomerőművet üzemeltető európai uniós tagállam,
valamint Ukrajna és Svájc is
elvégezte 2011-ben. A magyar
nukleáris blokkok már ezen a
próbán is sikeresen szerepeltek
európai
összehasonlításban,
nagy biztonsági kockázatot jelentő hiányosságot nem tárt fel
a vizsgálat. A biztonság további

javítását szolgáló intézkedési
terv is elnyerte az európai szakmai közösség tetszését, gyakorlatilag kritika nélkül elismerték
a magyar szakemberek munkáját – közölte az OAH honlapján.
A brüsszeli találkozón az elhatározott intézkedések végrehajtásának helyzetét vizsgálták. Az
ehhez készített jelentést 2014
decemberében küldte ki Magyarország az Európai Bizottságnak. A felülvizsgálók nem
tettek észrevételt a jelentéshez,

illetve két intézkedést jó gyakorlatként értékeltek, ami kiváló
eredménynek tekinthető – áll az
OAH tájékoztatásában.
Az OAH továbbra is azon
dolgozik, hogy a jobbító intézkedések
előkészítésének,
végrehajtásának felügyeletével
hozzájáruljon a lakosság és a
környezet biztonságának növeléséhez, a környezetkárosító
folyamatok kialakulásának hatékony megelőzéséhez – áll a
Magyar Távirati Iroda hírében.

Autómentes napot Pakson is lesz
rendeznek
TeSzedd!-akció
Gyere gyalog vagy bringázz
munkába! – ez a május 15-i autómentes nap szlogjenje, melyet
a Mobilitás hete keretében szerveznek. Ezen a napon arra kérik
a város lakóit, hogy mindenki
tegye le autóját és menjen gyalog,
kerékpárral vagy tömegközlekedéssel munkába. Ennek jegyében
május 15-én a paksi helyi autóbuszjáratok ingyenesen vehetők

igénybe. A nap attrakciójaként
kerékpáros felvonulást is tartanak, melynek gyülekezője a Városháza előtti téren lesz 13.30-tól.
A menet 14 órakor indul el, célja
a csámpai közösségi ház lesz.
A Városháza előtt 10 órától többek közt ingyenes kerékpáros
gyorsszerviz is lesz, és az érdeklődők velocipédre és segwayre is
pattanhatnak.

„A TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció ma
hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár ötödik
alkalommal valósul meg, célja
a gazdátlan, illegálisan lerakott
hulladékkupacok
eltüntetése,
amelyek elcsúfítják környezetünket. A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói
és családjaik is csatlakoznak a

TeSzedd! programhoz. Május
16-án 8 órai kezdettel indul gyűjtési akciójuk. A találkozási hely a
Paksi Hulladékkezelő Központ
bejáratánál lesz, az atomerőmű
északi bejárójával szemben, ahol
várnak mindenkit egy közös szemétgyűjtéssel összekötött sétára.
A gyűjtéshez szükséges eszközöket a közszolgáltató biztosítja a
gyűjtőpontján.

834 m2-es építési telek eladó
Dunaszentgyörgyön,
a Tolnai Lajos utcában.
Irányár: 2,5 millió forint.
Érdeklődni: 20/973-1444

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Második alkalommal rendezték meg a nyugdíjas közszolgák találkozóját a Prelátusban. A tavalyi, első találkozó maradandó élményt jelentett a résztvevők számára, felidézve a régi nagyközségi, járási hivatali
emlékeket. Akkor merült fel az igény, hogy hagyományt kovácsoljanak
az összejövetelből. Az idei találkozón a hivatalban fellelt régi fényképeket is elővették. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Pakson,
az Ősz utcában
garázs eladó.

Telefon: 20/953-6485

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Paksi Hírnök, 2015. május 8. n 9

A Duna minden zegzugát ismeri
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Gyermekkori dunai élményei és édesapja munkahelyi
történetei is a rendőri, mégpedig a vízi rendőri pálya választására sarkallták Lengyel
Norbertet, akit május 5-én
Paks Közbiztonságért Díjjal
ismertek el a Városházán. A

kitüntetést először 2006-ban
osztotta ki az önkormányzat,
a díjat évente egy fő veheti át
lelkiismeretes, magas színvonalú munkája elismeréseként.
A rendőr főhadnagy ’99 óta
szolgál a Paksi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság állományá-

ban. Végigjárta a ranglétrát,
2003-ig
motorcsónak-vezető, majd hajóvezető, később
szolgálatirányító parancsnok
lett. A Rendőrtiszti Főiskola
elvégzését és tiszti kinevezését követően 2008 óta a paksi
rendőrőrs parancsnoka. A rendészeti szakvizsgát 2010-ben
tette le. Amint a díjazott elmondta, rendkívül megtisztelő
számára az elismerés, egyben
megható is, hiszen kollégái az ő
tudta nélkül javasolták a díjra.
A kitüntetés egyúttal nekik is
szól, mert az ő munkájuk nélkül nem állhatna a díjazottak
sorában, tette hozzá, családjának is megköszönve a támogatást. Norbert szerint pályája
legnagyobb szépsége, hogy
olyan helyen dolgozhat, ahová
mások kikapcsolódni járnak.
Ez ugyan nem jelenti azt, hogy

a munka állandó pihenés lenne, de a környezet nagyon hálás
háttér. Munkahelyén összetartó
kollektíva kovácsolódott, ahol
kölcsönös a tisztelet. Maga is
minden beosztásban dolgozott,
így nem követel olyat, amit nem
lehet teljesíteni. A 73 kilométeres Duna-szakaszon, amely a
dunaföldvári hídtól egészen a
szekszárdi hídig tart, a vízi közlekedés, a nemzetközi és belföldi személy- és teherszállítás,
valamint a vízi munkavégzés
felügyeletét látják el. Emellett
adott esetben a városban is
szolgálatot végeznek. Norbert
szerencsésnek tartja magát, mivel a folyó minden zegzugát ismeri, azokat a mellékágakat is,
amelyek áradáskor hajózhatóvá
válnak és különösen szép arcukat mutatják.
MD

Mezőföldvíz: mérföldkő lehet
Dunaújváros csatlakozása
Eredményesen dolgozott és öszszességében jó évet zárt 2014ben a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft. A cég bevételei
és költségei kiegyenlítették egymást, és a pályázati képesség
megőrzése érdekében 338 ezer
forint eredménnyel zártak, igaz,
ezt úgy tudták elérni, hogy nem
volt eszközfejlesztés, illetve bérfejlesztés – mondta el Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető
igazgatója a cég soros taggyűlésén. Hozzátette, hogy ez a mérleg a hazai víziközmű-ágazatban
a jobbak közé tartozik, hiszen a
többség már negatív eredménynyel zárta az elmúlt esztendőt.
A hároméves Mezőföldvíz Kft.
mára Tolna, Baranya, Fejér és
Pest megyében végez ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatást közel ötven településen, amelyek közül
2014-ben csatlakozott Tengelic,
Dunaszentgyörgy, Gerjen, Pusztahencse és Nagydorog.
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Gáncs István, Tengelic polgármestere elmondta, hogy a települések képviselő-testületei korábban arról határoztak, hogy ha a
törvényből eredően a szolgáltató
nem tudja tovább ellátni feladatát, egységesen fognak újat keresni. Megvizsgálták a lehetőségeiket, és az akkori ajánlatok közül
a Mezőföldvízét találták a legkedvezőbbnek, amely az említett öt
településen 2014. október 1-jétől
szolgáltat az önkormányzatok
megelégedésére. Belépésükkel a
paksi székhelyű víziközmű-szolgáltató fogyasztói egyenérték
tekintetében 135 ezer fölé lépett,
ám nem állhatnak meg az integrációs folyamattal, ugyanis a törvény szerint 2016. december 31ig el kell érni a 150 ezret. Az idei
integrációs tervben mérföldkő
Dunaújváros csatlakozása, amivel a fogyasztói egyenérték megközelítené a 300 ezret. A település
önkormányzatával a Mezőföldvíz

Kft. tavaly szeptember 23-án
szerződött, az elképzelés szerint
a feladatellátást még idén át tudják venni akkor, ha a jelenlegi
szolgáltató működési engedélye
lejár. Csapó Sándor ügyvezető
igazgató arról is tájékoztatott,
hogy nagy teher a közművezeték-adó, aminek enyhítését kéri

a víziközmű-ágazat, valamint az
áfa mérséklését, ami a rezsicsökkentés megőrzését szolgálná. A
taggyűlésen újonnan alapított
elismerést adtak át Hajdú János,
Paks volt polgármesterének és
Potápi Árpád, Bonyhád volt első
emberének, megköszönve eddigi
munkájukat.
-kgyFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A téglagyár újrahasznosítására is készültek akciótervek. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív

A jövő városát vázolták fel
High-tech múzeum, filmszínház,
úszóterasz,
energetikaitudásközpont, modern lakópark – ehhez hasonló ötletek záporoztak
azon a műhelymunkán, amelyen
a Budapesti Műszaki Egyetem
urbanista szakirányú továbbképzésének hallgatói vettek részt
Pakson. Húsz diák öt napot töltött a városban, felmérve Paks
fejlesztendő pontjait, azokat az
úgynevezett rozsdaterületeket,
problémás helyszíneket, ahol nehézségek ütköznek ki. Ilyen helyszínként azonosították többek
között a volt konzervgyár környékét vagy a város északi kapujában
található téglagyár területét. Ezek
lehetséges újrahasznosítására akcióterveket készítettek. A településtervezőként, építészként, ingatlanfejlesztőként, közgazdászként
és szociológusként is dolgozó
gyakornokokból összeállt 4-5 fős
csoportok a helyi településrendezési terv és Paks főépítésze javaslatai alapján a Pollack Mihály utca
északi részét, a volt konzervgyár
épületegyüttesét, a Duna-partot
és a téglagyár környékét vizsgálták át és tettek javaslatot célszerű
hasznosításukra.
– Ez egy négy féléves, gyakorlati
településfejlesztési feladat első
lépcsője, a helyszíni vizsgálatok
után településfejlesztési akcióterv készül, majd ősszel településszerkezeti terv, a rákövetkező
félévben pedig egy szabályozási
terv javaslatait rakjuk le, mondta el Szabó Julianna egyetemi

docens. A szakmai koordinátor
hozzátette, a feladatnak különös
jelentősége van a tekintetben,
hogy jelenleg is tervben van
Paks településrendezési tervének felülvizsgálata, másrészt a
város komoly kihívások előtt áll,
ami lehetőséget teremt épített
környezetének újragondolására.
Az egyelőre még csak vázlatul
szolgáló tervek kétségtelenül
bátor látomásokat fogalmaznak
meg. Az egyik akcióterv például a téglagyár és környezetének,
ezzel együtt a Duna helyi partszakaszának teljes megújítását
célozza: a folyópart északi szakaszának fejlesztésével helyet
kapna itt napozó- és piacos
stég, gyalogos- és kerékpárút, a
téglagyár területén pedig mini
skanzenként kiállítótér, szálláshely és rendezvénytér, illetve étterem és egy kemping is, ahová
a dunai turisták térhetnének be.
A csapatok terveiben központi
szerephez jutott a Duna annak
okán, hogy Paks vízparti város,
még sincs érdemi kapcsolata a
folyóval. A fejlesztési tervekben
ezért alapvető célként fogalmazódik meg, hogy rendezni
kell a folyó megközelíthetőségét, és olyan attrakciókkal kell
felruházni, amiért érdemes
odalátogatni:
vízimalommal,
fürdőhajóval, vízi kilátóval,
úszóterasszal, amely újraélesztené a régóta megüresedett paksi
Duna-szakaszt. A konzervgyár
környéki iparterület az elkép-

zelések szerint szintén a folyóparttal szimbiózisban újulna
meg: itt a vízi sportok fejlesztése
kapna központi szerepet modern csónak- és kishajókikötő
létrehozásával, de jutna hely
kalandparknak és tűzrakó helyeknek is családi piknikekhez.
Az iparterület pedig többfunkciós térré avanzsálna – helyet
kapna itt egy modern lakóövezet, apartmanházak és szálloda,
arrébb inkubátorház és a Paksi Képtár mellett egy modern
technológiákhoz
kapcsolódó
szórakoztatóközpont is. – A
konzervgyár területének újraélesztése a jövőbeni feladatok
fényében kiemelten fontos, és a
helyiek identitásának erősítése
miatt is lényeges, hogy a város
megmozdítsa és új lendülettel
töltse meg azokat a rozsdaterületeket, amelyek degradálódtak

az évek során – hangsúlyozta
Szabó Árpád egyetemi docens.
A szakértő felhívta a figyelmet,
hogy a lakáshiány orvoslása
legalább ilyen égető feladat. A
hallgatók felmérése szerint körülbelül 900 új lakásra lenne
szükség, amelynek jelentős része
a Pollack Mihály utcától északra
alakítható ki modern közösségi
terek és lakópark létrehozásával.
Az ötleteket vázoló előadást a
későbbiekben újabb követi: a
terveket a hallgatók négy féléven
keresztül finomítják, végül javaslatként tárják a városvezetés
elé a szabályozási terv lehetséges módosítására. A jövő városa
addig csupán ötlet – vízió, ami
olyan fenntartható településsé
tenné Paksot, ami nem csupán
a magyarok, de egész Európa
mentális térképére is felhelyezné
a várost.
MD
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Elfeledett hagyományt
éleszt fel a verklivel
Muzsikusszív kell hozzá – ebben
áll a verklizés titka. A különleges
zenedoboz békebeli idők hangulatát idézi, többek között ezért
szeretett bele Ring István is, aki
régóta kutatott olyan hangszer
után, amivel kísérni tudja magát. Az egyedi „miniorgona”
tulajdonosa maga is egyedi figura, azt reméli, verklije idővel
éppúgy hozzátartozik majd a
város imidzséhez, ahogy őhozzá
a kackiás bajusz. István két éve
kezdett a verklivel foglalkozni,
sajátját Németországból szerezte be Stüber mester műhelyéből,
aki a mai napig verkligyártással
foglalkozik. Díszes sípládája tízéves darab, húsz sípon szólaltat
meg romantikus, édes-bús dallamokat. A verkli mechanikus
hangszer, az oldalán levő kar
tekerésével levegőt pumpálnak a fújtatókba, s működtetnek egy forgó hengert, amely
lyukszalagvezérléssel továbbítja
a levegőt a síprendszerhez. A
dalok tekercseken vannak, a
tekercseken lévő lyukak elhelyezkedése adja a dallamot és a
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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ritmust. Míg István a rejtelmes
hangszer működéséről mesél,
egyre-másra csalja ki belőle a
változatos muzsikákat. Ott lapul
a tarsolyában a Mágnás Miska,
a Sej-haj Rozi, a Kacsatánc és
a Tiger Rag is, de a Kék Dunakeringő is a gyűjteményben szerepel. Harmincnégy tekercsen
sorakoznak a dalok, és már készül hat újabb, méghozzá saját
kezűleg: István maga kottázza le
a nótákat, majd lyukasztó segítségével önállóan elkészíti a tekercseket. Egy-egy háromperces
dal 16 óra munkát igényel, ez
azonban eltörpül amellett, ami
egy verkli elkészítéséhez kell.
A verkli, más néven kintorna
szinte valamennyi hazai példánya megsemmisült a második
világháborút követően, egy-egy
darab maradt csak fenn múzeumokban. István ezért is fogott
saját prototípusok készítésébe:
asztalosműhelyében
három
verkli gyártásán dolgozik, amit
családtagjainak ajándékoz majd.
Addig azonban még várni kell,
ugyanis egy-egy hangszer elké-

szítése akár háromszáz munkaórát is igénybe vehet. István házi
készítésű hangszerei ráadásul
okosabbak lesznek a sajátjánál:
több hangváltó is lesz rajtuk,
megszólaltatnak majd oboát, fuvolát és hegedűt is. A sípok egy
része körtefából, másik része
fenyőből készül. Megszólaltatásukhoz igazi muzsikusszív kell,
mondja István, hiszen fontos a
dallam és a tempó is, másképp
kell tekerni egy keringőt és másképp egy csárdást.
– Ez régen szakma volt, ma már
azonban kevesen gyakorolják.
Jelenleg itthon négy olyan verklis van, aki kijár az utcákra, fesztiválokra zenélni – teszi hozzá.
A verklisek tábora világszerte
azért jóval népesebb, a tavalyi keszthelyi verklifesztiválon
például negyvennél is többen
érkeztek Európából. A rendezvényen István is sok új barátot
szerzett, merthogy, mint mondja, a verklisek legyenek bármily
távol is, összetartó közösséget
alkotnak. Magyarországon a világháborúk között volt népes tá-

boruk, 1900-tól jószerivel a második világháborúig több száz
kintornás szórakoztatta a budapesti bérházak lakóit, illetve a ligetekbe járó polgári közönséget.
A kormány a hadirokkantakat
verklijoggal ruházta fel, hogy
ily módon segítse őket kenyérkeresethez. A sípládának tulajdonképpen a gramofonok megjelenésével pecsételődött meg
a sorsa. A hangszernek néhány
országban újra reneszánsza van,
István reméli, hogy itthon is feltámadhat hamvaiból a verklizés.
A hangszer sajátos hangzásának köszönhetően mindenhol
megtalálja a helyét, legyen az
szülinapi parti, esküvő, oldtimer
show, utcazene-fesztivál, gyereknap vagy akár egy templom
– ehhez hasonló helyekre már
István is kapott meghívást. Mint
mondja, a verkliért a gyerekek
éppúgy rajonganak, mint a felnőttek. Ha megszólal, azonnal
köré gyűlnek az emberek, és a
legjobb a mosolygós arcokat figyelni.
MD

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Díjakat is osztottak a majálison
A paksi közösség, nemcsak az
erőműveseket értve, olyan tábort alkot, amely a hazai villamosenergia-ellátás jelentős
feladatát vállalja. A rendezvény
ezt a közösséget kovácsolja öszsze, erősíti tovább – mondta
Hamvas István vezérigazgató
az idei majálison. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. által
szervezett, egész napot felölelő
programot az ASE Sporttelepen tartották.
A Paksi Orosz Klub tagjai ragaszkodnak mindenkori szakácsukhoz, így az idei majálison
is nála volt a fakanál. Miközben
az ínycsiklandó pörkölt készült,
Kern László elmondta, ha megteremtik egy kellemes közös
főzés, egész napos felhőtlen
kikapcsolódás feltételeit a szervezők, szerinte vétek nem élni
a lehetőséggel. Egy másik sátorban a főzőversenyre nevezett
ételek kóstolása zajlott. Katona
Dániel, a zsűri elnökének értékelése szerint nem mindenki
használta úgy az alapanyagokat,
ahogy kellene, így nem mindegyik étek érte el a dobogós
szintet, de azok, amelyek igen,
tökéletes ízűek és állagúak voltak. Az egyik sátorban maga
a séf készített kóstolásra, igaz
nem pörköltet, hanem valami
egészen mást, például korianderes mangósalátát garnélarákkal,
aszaltgyümölcsös polentával körített kacsamellet és csilis forró
csokoládét roston sült libamájjal. Akinek inkább mozogni volt
kedve, nem kellett, hogy csalód-

jon, hiszen számos lehetőséget
kínáltak erre is a rendezvényen,
többek között ugrálóvár, zorb,
mászófal, segway szerepelt a
palettán, rendeztek focikupát,
tizenegyesrúgó-versenyt,
az
Optimum Fitness Klub pedig
ízelítőt adott kínálatából.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által szervezett, de a nem erőműves lakosok előtt is nyitott majális nem csak a kikapcsolódásról,
az ügyességi vetélkedőkről, a főzésről, a közösségi és kulturális
programokról szól, hanem a cég

kiemelkedő teljesítményt nyújtó
munkavállalóinak elismeréséről, ünnepléséről is. A korábbi
években Kiváló Karbantartó és
Kiváló Üzemeltető elismerést
adtak át a majálison, később a
2010-ben alapított Igazgatósági
Nívódíjat is, ám idén megreformálták a szakmai elismerések
rendszerét és minden területen
Igazgatósági Nívódíjat adtak át,
így a karbantartási és üzemviteli
területen is, a díjazottak száma
pedig elmaradt a korábbiaktól,
ezzel tovább emelve a díjazás

értékét. Az igazgatóságok bíráló testületeinek döntése alapján
2015-ben 38 munkavállaló vehette át az elismerést. Köszöntésükre megtelt a rendezvénysátor,
ahol a díjátadó előtt és után is érdemes volt elidőzni, hiszen helyi
és vendégelőadók léptek fel. Műsort adott mások mellett a Roger
Schilling Zenekar, a Destiny’s
Dancers tánccsapat, a Tűzvirág
Táncegyüttes, zárásként pedig a
Back II Black együttes és Nagy
Edmond.
-gyöngy-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Hagyományőrzés és táncszínház
is volt a Tűzvirág estjén
Hosszan ünnepelte a közönség
a Tűzvirág táncosait pénteken
és szombaton este, amikor bemutatták repertoárjuk legújabb
remekeit. Az első blokk, amelyben a felnőttegyüttes mellett
az utánpótláscsapat, a kicsik
és az aprók is szerephez jutottak, ezúttal is a magyar néptánc hagyományaira épült. A
télutó és tavasz jeles napjaihoz,
eseményeihez kapcsolódó népszokásokra fűzték fel a változatos, dinamikus összeállítást.
Megjelenítették a farsangot, a
gergelyjárást, felelevenítették a
húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó magyar szokásokat. A
blokkot látványos Szentiván-éji
tűzugrással zárták. Egyes epizódoknál mintegy száz pár cipő
kopogott a színpadon, száz mosolygós szempár nézett szembe
a közönséggel.
A szünet után egy teljesen más
világot láthatott a közönség. Az
együttes tagjai Ujvári Dáviddal
a főszerepben táncszínházi produkcióval varázsolták és egyben
gondolkodtatták el a publikumot. Az összeállítás főszereplője
„kóborlásai” során számos csábítással találkozik: hol prostitu14 n Paksi Hírnök, 2015. május 8.

áltak között találja magát, hol
drogproblémával kell szembenéznie, máskor a pénz, a gazdagság csábítja. A modern kori
történet zenei alapját a Quimby
és Szabó Balázs szerzeményei adták, mozgásvilágát illetően pedig
sok-sok műfajjal ötvözve a magyar néptánc fundamentumára
épült. Mádi Magdolna korábban
arról beszélt, hogy ez egy life
story, egy olyan történet, amiben
humor is, mély mondanivaló is
van. A művészeti igazgató hoz-

záfűzte, bízik benne, hogy sokak
megértik a darab üzenetét, de
az sem baj, ha valakinek elsőre
ez nem sikerült, hiszen – ahogy
Verebes István szokta mondani
– ha a nézőtéren négy-öt ember
érti, amit a rendező akar, minden
rendben van, a többiek pedig
szórakozzanak jól.
A Csengey Dénes Kulturális
Központ tavaszi fesztiválja keretében tartott gála koreográfiáinak születésénél Mádi Magdolna, a Tűzvirág Táncegyüttes

igazgatója és koreográfusa
mellett Ónodi Béla, Vári Bertalan, Kadír Sonuk és Ujvári Dávid bábáskodott. A szólisták:
Hirczi Margit, Fenes Klaudia,
Szabó Alexandra, Kosaras Adél,
Koleszár Kitti, Nagy Vivien,
Hauzmann Réka, Pretz Rebeka, Borsodik Eszter, valamint
Bozár László, Leimszieder Ákos,
Turánszki Kristóf, Magyarfalvi
László, Molnár Péter és a karvezető Ujvári Dávid voltak.
Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

ifj. Korvin Tibor
Diákkora óta érdeklődik a közélet, a politika iránt ifj. Korvin
Tibor. Az, hogy most az ATV
külpolitikai
szerkesztőjeként
ezzel foglalkozik, még a Vak
Bottyán Gimnáziumban alapozódott meg, ahol 2007-ben
érettségizett. Diáktársával, Kozma Tamással aktív szerepet
vállalt az Európai Ifjúsági Parlamentben, ami azért vonzotta
őket, mert nemzetközi kapcsolatrendszerre lehetett szert
tenni, alkalom nyílt angolul
beszélni, vitakultúrát tanulni,
eljutni különböző országokba.
A pályaválasztásnál amellett,
hogy elkerülje a nem szeretett matematikát, mindezeket
számításba vette, így az ELTE
Társadalomtudományi Karára
jelentkezett. Már egyetemistaként dolgozott egy alapítványnál, illetve az atv.hu-nál. Fél év
online újságírás után pártolt
át a klasszikus televíziózáshoz.
– Csak azért tudom ma magam
elképzelni újságíróként, mert
külpolitikával foglalkozhatok –

árulta el. Lett volna lehetősége
a belpolitikában dolgozni, de
nem élt vele. Nem azért, mert
a mostani helyzet kedvezőtlen,
egyszerűen sokkal jobban érdeklik a globális folyamatok és
történések. Mint mondta, valójában nem is érzékel semmilyen
megbélyegzést amiatt, hogy az
ATV ellenzéki, a munkájában
pedig kiváltképpen nincs ennek
nyoma. – Az ATV szinte szigetet képez, elképesztően nagy a
szerkesztői szabadság – fejtette
ki. Azt mondta, a külpolitikát
egyébként másutt sem kontrollálják annyira. – Hálával
mondom, hogy nagy bizalmat
kaptam a tulajdonosoktól, vezetőktől, aminek próbálok megfelelni. Nagyon jól érzem magam,
úgy érzem, még rengeteget tudok és akarok fejlődni – tette
hozzá. Munkája során a külpolitika egészével foglalkozik, de
leginkább a Közel-Kelet érdekli,
amit kiapadhatatlan kutatási területnek tart. Érdekli az amerikai politika, különösképpen az

elnökválasztás, abban nagyon el
tud mélyedni. Hivatásához hozzátartoznak az utazások, külföldi tudósítások, forgatott már
Kínában, Thaiföldön is, de az
ATV kis költségvetésű televízió,
ilyenek nem mindennap adódnak. Tibor – ahogy fogalmazott
– nem dobna vissza egy lehetőséget, Izraelbe például bármikor elmenne, de nem is forszírozza különösen, hiszen abban
a szerencsében volt része, hogy
már sokfelé járt. Mostanság
pedig még a korábbinál is megfontoltabb lett, ahogy mondja,
nagyobb felelősség nyomja a
vállát, hiszen márciusban megszületett kisfia, André, akinek
érkezése természetesen változást hozott szülei életébe. – Nálam az újságírás egy egészséges
szintű hírfüggőséggel párosult,
reggel a kávé mellé kinyitom az
újságot, kézbe veszem a tabletet,
de ha éjfélkor érek haza, akkor
is ránézek – meséli. A kis André viszont más típusú feladatok
elé állítja, ami „sokkal nagyobb

öröm, mint amennyire háttérbe kell szorítani más dolgokat”.
Azt, hogy a mai fogalmak szerint korán, 24 éves kora előtt
nősült, élete legjobb döntésének
tartja. Feleségével, Zsuzsival
nem értettek egyet azzal a 21.
századi trenddel, hogy az emberek csak akkor házasodnak,
ha bizonyos egzisztenciális hátteret kialakítottak. Ők úgy gondolták, hogy egy házasságban
sokkal erősebb lesz a kötelék, ha
az anyagi javakat és a szakmai
sikereket közösen érik el, amit
az elmúlt három év igazolt is
számukra.
Elfoglalt újságíróként, ifjú apaként érthető, hogy ritkán fordul
meg Pakson, ami nem jelenti
azt, hogy ne foglalkozna a várossal. – Lokálpatriótának tartom magam, abszolút szívemen
viselem a város sorsát – fogalmaz. Hogy ezt alátámassza,
persze szakmai példát hoz: „a
helyhatósági választásokon két
dolog érdekelt, a budapesti kerületek és Paks”.
-vtPaksi Hírnök, 2015. május 8. n 15

Sport

Balog Judit alelnök lett
az MLSZ bizottságában
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Balog Judit, a PAKSI FC Kft.
ügyvezetője lett a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I-es bizottságának alelnöke, elnöke
pedig Orosz Pál, az FTC Zrt.
vezérigazgatója. A megbízatás
öt évre szól.
– Ez a klubnál zajló munka dicsérete vagy egyéni elismerés?

Milán
első tornagyőzelme
Május első hétvégéjén Békéscsabán rendezték a Csaba Kupa
utánpótlás teniszversenyt, amelyen Kertész Milán, a Paksi SE 13
éves játékosa aranyérmet szerzett.
A zöld-fehérek tehetsége több
versenyen végzett már a második,
illetve a harmadik helyen, ezúttal a tornagyőzelem is összejött.
Milánnak négy mérkőzést kellett
játszania a dobogó legmagasabb
fokához, melyet kivételes mérleggel ért el: a négy meccsen csak
egyetlen játékot veszített, vagyis
48:1 lett a nyert és vesztett játékok
aránya. A győzelem 41 ranglistapontot jelent. Az ifjú teniszező
nem pihenhet, hiszen hétvégén az
ob-ban játszó felnőttcsapatban is
bemutatkozik.
efgé
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– Ez óriási elismerés a klubnak,
amit magánemberként magam
is pozitívan élek meg. Büszke
vagyok arra, hogy annak a bizottságnak, amelyben tizenhat
NB I-es klub képviselteti magát, vezetője lehetek, és dolgozhatok azért, hogy az élvonalbeli
csapatok érdekeit megfelelő
módon tudjuk képviselni a Magyar Labdarúgó Szövetségen
belül. A voksolás titkos volt,
egyéni javaslat alapján került a
nevem a szavazólapra.

– Milyen a PAKSI FC megítélése az MLSZ-ben és ezen belül az
NB I-es együttesek körében?
– Elismernek bennünket. A
labdarúgásban résztvevők látják, hogy mi, a PAKSI FC-nél
rengeteget dolgozunk azon,
hogy a klub talpon maradjon
az egyre nagyobb versenyben.
Komoly hagyományokkal rendelkező klubokkal nem tudunk
versenyezni, de ránk mindig is
jellemző volt a kiszámíthatóság,
a szavahihetőség, a megbízha-

Első körben öt NB I-es klub – köztük a PAKSI FC – kapta meg
az indulási jogot a Magyar Labdarúgó Szövetség licencadó
testületétől a 2015/16-os szezonra. A többi klub május 8-ig
pótolhatta hiányosságait. A PFC nem kért a következő szezonra
UEFA-licencet, de ha a gárda nemzetközi szereplést érő helyen
végez a jelenlegi sorozat végén, még mindig kérhető engedély –
tájékoztatott Balog Judit.

Tájfutóhírek
Remekül teljesítenek idén is a
Paksi Sportegyesület tájékozódási
futói, számos éremmel gazdagodtak már a szezonban. – A városi
tájfutóbajnokság mellett a megyei
diákolimpián szerepeltünk, ahol
négy aranyérmet nyertünk, a pécsi Medvehagyma-kupán három
dobogós helyezést értünk el, de
az Izsák térségében rendezett Tavasz-kupát, valamint a Postás- és
a tavaszi Spartacus-kupát is megfelelő eredménnyel zártuk – öszszegzett Kiss Gábor vezetőedző.
Hahn Máriusz, Lénárt Viktória,
Kovács Karina és Weisz Pál rendre érmeket szerez, de érdemes
említést tenni a legkisebbekről is:
a 8-11 éves gyermekek közül egyre többen választják a tájfutást.
Makovinyi Dorottya a válogatott
programban vesz részt, ő a többiektől külön készül. Három edző-

táborban vett már részt, ahol jól
szerepelt, így minden esélye megvan, hogy bekerüljön a magyar
csapatba és indulási jogot szerezzen a nyári kolozsvári Eb-re. – Az
összetartásokon a válogatottak és
az aspiránsok vesznek részt. Kolozsváron legutóbb háromnapos
tréningen voltunk, ahol többek
közt sprint, normál és középtávú
edzés is volt. Bükkszentkereszten válogatóverseny zajlott, ahol
az ifjúságiak közül hatodikként
zártam. A legjobb négy mehet majd az Eb-re, a következő
ilyen jellegű megmérettetés a
Bakonyban lesz. Május végén
pedig még egy kolozsvári edzőtábort szerveznek, itt lesz majd
a keretszűkítés. Sokat kell még
fejlődnöm, de nem elérhetetlen a
cél – mondta el Makovinyi Dorottya.
-röné-

tóság. Színtiszta magyar csapat a miénk, ahol nagy gondot
fordítunk az utánpótlásra, több
játékost adtunk a felnőtt és korosztályos válogatottaknak is. A
PAKSI FC meghatározó tagja a
az NB I-nek.
– Mi az alelnök feladata az NB
I-es bizottságban?
– Elsődlegesen az elnök munkájának segítése. A bizottság mindig azokat a témákat tűzi napirendjére, amelyeket az MLSZ
elnöksége is megtárgyal. Az
előterjesztéseket véleményezzük, javaslatokat készítünk. A
legfontosabb számunkra az NB
I-es klubok érdekképviselete. A
szervezet havonta tanácskozik,
ilyenkor minden egyesület delegál egy küldöttet, emellett még
egy titkár dolgozik a vezetésben.
Faller Gábor

Minden esély
megvan az
osztályváltásra
A Bonyhád VLC ellen 7:1-re
győzött és jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a Tolna
megyei első osztályú labdarúgóbajnokságot a Dombóvár előtt a
Paksi FC II. csapata. A Fehérvári
úti stadionban lejátszott mérkőzésen Báló Tamás három, Kesztyűs Barna kettő, míg Hahn és
Bor egy-egy találattal terhelte a
vendégek kapuját. – Jó felfogásban játszottunk, megérdemelten
nyertünk. Célunk a feljutás az NB
III-ba – mondta el a gárda vezetője, Osztermájer Gábor. Az egylet ezzel az összecsapással letudta
legnehezebb ellenfelét, így minden esélye megvan az osztályváltásra. A 2014/15-ös sorozatból
még öt forduló van hátra.
-fg-

Négy között az ASE
A vártnál jóval nehezebben
jutott az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság legjobb négy
csapata közé az ASE, miután
3-2-re nyerte a Falco ellen az
egyik fél három győzelméig
tartó párharcot. A nyolc résztvevős felsőházi rájátszásnak a
harmadik helyről vágott neki
a piros-kék társaság, az ellenfél
a hatodik helyre befutó Szombathelyi Falco Trend – Optika
KC volt. A 2014/15-ös kosárszezonban a rájátszás előtt a
paksi csapat minden bajnoki
és kupameccsen magabiztosan, olykor nagy különbséggel
verte a Vas megyeieket, ezért
nagyon sok pénzt adtak volna
a fogadóirodák a sárga-feketék
továbbjutása esetén annak, aki
rájuk fogad.
Az első paksi meccs igazolta is az
előzetes várakozásokat, viszonylag szoros első három negyed
után a negyedik negyedben Dugat, Evans és Körtélyesi vezérletével állva hagyta ellenfelét az ASE,
és sokszor már a közönségnek is
játszva, magabiztosan nyerte az
összecsapást. ASE–Falco: 93-69.
A második meccs Szombathelyen szinte ugyanúgy alakult,
ahogy az első, csak nem az ASE,

hanem a Falco számára. A harmadik negyed végéig még partiban volt a paksi csapat, de az
utolsó felvonásban már nem
tudták tartani a lépést, és simán
kikaptak (95-77).
Örült a paksi szurkolótábor,
több hónapos kihagyás után
visszatért a pályára Jarrod Jones, az ASE centere, és ha már
visszatért, gondoskodott róla,
hogy emlékezetes legyen. Ő és
a csapat is szenzációs játékkal
rukkolt ki a harmadik mérkőzésen, az első negyed után már
húsz, a félidőre harminc, a harmadik negyed után pedig negyven ponttal vezettek a széteső, és
a vereségbe hamar beletörődő
Falco ellen (98-65).
Szombathelyen, a negyedik találkozón adott volt a lehetőség
az ASE-nak a párharc lezárására,
de a hatalmas paksi zakó után
sikerült összeszednie magát a
szombathelyi csapatnak és nagy
különbségű győzelmet aratott.
Következhetett a mindent eldöntő ötödik mérkőzés (89-74).
Vasárnap a Gesztenyés úti csarnokban került sor a párharc utolsó mérkőzésére, Szombathelyről
mintegy százan kísérték el kedvenceiket bízva a csodában. Nem
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sokon múlott: magabiztos hazai
kezdés után éledezett a Falco, de
a nagyszünetig őrizte 5-6 pontos
vezetését az ASE. Mintha bent
maradtak volna az öltözőben a
paksi játékosok, a harmadik negyedben offenzívát indított a vasi
csapat, és jól megszórta a hazai
kosarat. Az utolsó felvonásban
61-71-es állásnál aztán hosszú
hajrába kezdett az Atomerőmű, és
rövid időn belül egyenlített, majd

a vezetést is átvette. A vendégek
próbáltak újítani, de felzárkózási
kísérleteiket sikeresen verte viszsza Braniszlav Dzunics csapata
(87-82). A legjobb négy között a
ASE ellenfele a KTE – Duna Aszfalt lesz. Mivel a középszakaszban
a Kecskemét a második, az ASE
pedig a harmadik helyen végzett,
ezért a pályaelőny – lapzártánk
után – a hírös városiaknál lesz.
(joko)

Ezüstérem a zágrábi Grand Prix-n
Négy paksi versenyző is tatamira
lépett a zágrábi olimpiai kvalifikációs Grand Prix-n. Közülük
legjobban a 81 kg-s súlycsoportban versenyző Csoknyai László
szerepelt. Első körben győzelemmel kezdett a szlovén Cetic ellen,
a következő ellenfele a világranglistán tizenhetedik helyen álló
mongol Otgonbaatar volt, akit

vazaarival győzött le. A spanyol
Nacimiento ellen jukóval, a negyeddöntőben a belga Bottieau
ellen vazaarival, az elődöntőben
pedig az olasz Ciano ellen intésekkel győzött és bejutott a fináléba. A döntőben Krizsán Szabolcs,
a Honvéd-Kipex versenyzője
három-egyes intésaránnyal jobbnak bizonyult nála, így ezüstérem

került Laci nyakába. Cirjenics
Miklós (100 kg) ausztrál, orosz
és szerb ellenfeleit legyőzve jutott
el a negyeddöntőig, ahol holland,
majd a vigaszágon cseh vetélytársától is vereséget szenvedett,
s végül a hetedik helyen végzett.
Bor Barna (+100 kg) a negyeddöntőben intéssel kapott
ki román ellenfelétől, és a vi-

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal –
vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

gaszágra került, ahol az osztrák
Allerstorfert intéssel verte, de a
harmadik helyért vívott mérkőzésen vereséget szenvedett a szlovén
Cerajtól, és ötödik helyen zárta a
viadalt. Pupp Réka (48 kg) az első
fordulóban vereséget szenvedett a
brazil Nathalia Brigidától, és helyezetlenül végzett.
Kovács József

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
Paksi Hírnök, 2015. május 8. n 17
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Ezüstérmes lett a sakkcsapat
Az utolsó fordulóban a listavezető Nagykanizsa otthonában
szerepelt az Atomerőmű SE
NB I-es sakkcsapata. A piroskékeknek halovány matematikai esélyük még volt a bajnoki

címre, de ehhez a 12 partiból 11
pontot kellett volna nyerniük. A
végeredmény 6,5-5,5 lett a paksiak javára, a siker így is komoly
fegyvertény a bajnok vendégeként.

– Szép évet zártunk, kilenc
meccsünkből nyolcat megnyertünk és egy döntetlennel fejeztük be. Az elmúlt tíz évben ilyen
teljesítményt senki sem produkált az NB I-ben. 70,5 pontot
gyűjtöttünk, ennyit korábban
még soha, igaz, ellenfeleink között voltak gyengébb csapatok
is. A Nagykanizsa volt a toronymagas favorit, amely végül igazolta a papírformát. Az oroszlán
bajszát így is meghúzogattuk,
elégedett vagyok az idei produkciónkkal – összegzett Gosztola István, az Atomerőmű SE
sakk szakosztályának vezetője.
A záró fordulóban az NB I/B
Charousek csoportjában szereplő ASE II. 6,5–5,5-re kikapott
ugyan a Nagykanizsa II.-től, de
fél pont előnyt így is megőrzött a

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a régi helyen
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: Paks: 30/936-3255, Dunaföldvár: 30/9572-739
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Komlóval szemben. A második
számú egylet így bronzéremmel
gazdagodott.
– Nem voltunk szerencsés helyzetben, ugyanis mindkét tavalyi
NB I-es kieső a mi csoportunkba került. Így az előző év ezüstérméhez nagy bravúr kellett volna, reálisan a harmadik helyre
vártam a csapatot. Az ősszel egy
kivétellel remekül teljesítettünk,
majd egy pokolian rossz második félévet produkáltunk. A
rivális Alsószölnököt még megvertük, de ezután nem sikerült
meccset nyernünk. A harmadik
hely ennek ellenére dicséretes
teljesítmény, összességében jól
szerepeltünk – értékelt Berta Tibor, az ASE NB I/B sakkcsapatának vezetője.
Faller Gábor

Eb- és vb-részvétel a cél
Bedecs Ferenc vezetőedzőt kérdeztük az Atomerőmű SE kajak-kenu szakosztályának idei
terveiről.
– Az idén is komoly versenyek lesznek itthon és külföldön egyaránt,
a felnőtt mezőnyben az ASE versenyzői közül ketten is érdekeltek.
– Igen, felnőtteknél is, ifiknél is
Eb, vb maratonon és síkvízen
egyaránt. A felnőtteknél Boros
Gergő az első számú favoritunk,
Dombi Rudival fog párosban
1000 m-en indulni. Május 15.
körül az ifjúsági rangsorolóval
egy időpontban Szolnokon, K2
2000 méteren válogatóznak, onnan az első két egységet a duisburgi világkupára nevezzük. Aki
ott előrébb végez, az indulhat
párosban 1000 m-en, a második
egység pedig az 1000 m-es négyes hajóba kerül, az is ütős lesz.
Cél az Európa-bajnokság és augusztus közepén a milánói kvalifikációs vb. Gergő télen itthon
készült, jelenleg Dunavarsányban
van edzőtáborban. Van még egy
felnőtt versenyzőnk, vagyis az
U23-ban utolsó éves Somorácz
Tamás, ő most Győrben készül.
Télen itthon dolgozott velünk
ugyanúgy, ahogy Gergő, most a
győri csapatnál edz, ahol jellemzően az ő korosztálya alkotja a
csapatot. Nagyon jól érzi magát,
beszélni szoktam telefonon Tok-

ár Krisztiánnal, ő irányítja Tamás
vízi felkészülését, és biztató viszszajelzéseket kapok. 500 párost
fog menni Hérics Dáviddal, aki
tavaly negyedik volt 500 egyesben, az ezt megelőző évben pedig
Somi volt a harmadik a felnőtteknél 500 egyesben, úgyhogy ez jó
kis páros lehet majd.
– Kiszli Vanda tavaly maraton
világbajnokságot nyert az U23-as
korosztályban. Idén mire számíthatunk?
– Hazai környezetben, Győrben
lesz a maraton-vb szeptember
közepén, az első számú cél ez, de
örülnénk, ha síkvízen is sikerülne
„labdába rúgnia”. Valószínűleg
egyesben fog indulni, de az egyesek és párosok még csak most
alakulnak, valószínűleg 1000
méteren megy majd, az 500 méteren nagyon erős lesz a mezőny.
Reméljük, síkvízen – rövidebb
távon – is előrelép még az idén, a
felkészülése azt mutatja, hogy fejlődni fog ott is. Ő velünk készül
folyamatosan, Szegedre jár egyetemre, de jellemzően itthon van,
egyéni tanrenddel készül, így tud
a csapattal edzeni.
– Hogy áll az ifjúsági korosztály,
az utánpótlás?
– Koleszár Zoltán két hete fent
Csepelen készül Moldován Milánnal, akivel párost fog menni.
Pupp Noémi itthon edz, nála az
500 egyesben is lehet esély. Ő el-

sőéves (’98-as születésű), Zoli ’97es, utolsó éves ifi. Fritz Anett és
Horányi Beni is hozhatja az eredményeket, Anett és Beni is utolsó
éves ifi. Kenuban még Kovács
Ákos – ő is ’98-as – és Hauzmann
Donát is egész jól robog mostanában, bár nem ők az esélyesek,
Ákos okozhat meglepetést egyesben. A fő versenyek a magyar bajnokságok, illetve a válogatókon
ők is rajthoz állnak. Ha a válogatott keretbe be tudnának kerülni,
az már szép eredmény lenne. Nekik is lesz Eb, vb maratonon, síkvízen – egyszóval minden.
– Tavaly párosban maraton Eb-t
nyert Török Aurél.
– Ő hosszabb ideje vállsérüléssel
bajlódik, orvosokhoz jár, még
nem tudni a pontos diagnózist.
Ahhoz képest, mennyi munkát
tudott eddig végezni, ha belekapaszkodik a lapátba, szép sebességgel tud robogni, de nyilván ezt
ki kell pihennie.
– Hátország?
– Cseh Olivér abbahagyta, Hodován Dávid most volt edzőtáborban a kölyökválogatottal,
reméljük, hogy idén is nyeri a
bajnokságokat ugyanúgy, mint
tavaly egyesben, maratont is, síkvízen is nyert a saját korcsoportjában. Az edzőtáborból biztatóak
a visszajelzések: legyőzött mindenkit 250 méteren és tíz kilométeren is. Ő biztosan ügyes lesz az

idén is. Az egész picik közül Vajba
Bence van kajakban, aki a Hídépítő-kupán nyerni tudott. Nagyon
érzi a kajakos mozgást, várjuk,
hogy benőjön picit a feje lágya.
A Bezerédj iskolában kajakos
utánpótláscsoportot
indítottunk sárkányhajó címen. Minden várakozásunkat felülmúlta:
harminckét gyerkőc kezdett
szerda-pénteken uszodával télen, most már vízen vannak sárkányhajóval, szépen fejlődnek,
már egészen egyszerre eveznek.
Többségében 7-8 éves gyerekek,
reméljük később kajakosok és kenusok lesznek belőlük.
– Várható-e az idén beruházás,
építkezés, fejlesztés?
– A szövetségtől kaptunk 20 millió forintot infrastruktúrafejlesztésre. Ennek révén új stég kerül
majd a lenti csónakházhoz, a
mostanit pedig felvisszük a régi
hajókikötőben lévő csónakházhoz. A Dunapart utcai csónakházra is költünk: nyílászárócsere,
öltözőfelújítás és szigetelés van
tervben. Feil Imréék ott vannak a
kis kenusokkal ilyenkor tavasszal
és télen is. A sárkányhajósoknak
is ideális helye lesz ez: közel van
az iskolához, a kollégák negyed
ötre mennek a gyerekekért, a
szülőknek pedig fél hatra csak a
csónakházhoz kell menniük – télen az uszoda is így működött.
(joko)

A bajnok
ellen játszunk
Döntetlent játszott legutóbbi két mérkőzésén a Paksi FC az OTP Bank Ligában. A
zöld-fehérek a 25. játéknapon Kecskeméten
1:1-et játszottak, a gólszerző Balázs Zsolt
volt, míg a 26. fordulóban a Fehérvári úti
stadionban a Budapest Honvéd ellen zárult
0:0-val a mérkőzés. Csertői Aurél együttese
42 ponttal továbbra is a tabella ötödik helyén
áll. A PFC a következő két összecsapását
egyaránt hazai pályán játssza, május 10-én
a már bajnok Videoton FC-t, 16-án pedig
a Ferencvárost fogadja az atomvárosi gárda.
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MASSZŐRKÉPZÉS
indul május közepétől Pakson,
május végétől pedig Szekszárdon és Bonyhádon.

MUNKAVÁLLALÁSRA
alkalmas itthon és az uniós országokban is.
Árak: FRISSÍTŐ svéd testmasszázs: 39.000 Ft
NYIROKmasszázs és talpreflexológia: 42.000 Ft
Mindháromra részletfizetés, kedvezmények!
Bővebb információ: 06-30/30-21-487
(nyilv. szám:00777-2012)

RITALIA TRAVEL
Non stop kirándulásaink autóbusszal
PAKSI indulással, idegenvezetővel:

Last Minute repülős utazások
májusi indulásokra!

Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!
Keresse megbízható partnereink ajánlatait irodánkban: Proko
Travel, Fehérvár Travel, Neckermann, Anubis Travel, Kartago Tours,
Unitravel, Car Tour, Taurus Reisen, Grand Tours, Green Travel…

Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!
Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!

Törökország 4* hotel all inclusive
már 85.516 Ft/főtől+illeték
Hurghada 4*hotel all inclusive
már 74.900Ft/főtől+illeték, vízum
Sharm El Sheikh 4* hotel all inclusive
már 104.900 Ft/főtől+illeték, vízum
Ciprus már 69.990 Ft/fő-től+illeték
Málta már 64.990 Ft/fő-től+illeték

Hallstatt és a Dachsteini gleccser
június 6-án 13.990 Ft/fő + belépőjegyek
A csodálatos Wörthi-tó
június 13-án 11.990 Ft/fő+belépőjegyek
Medveszurdok túra Ausztriában
június 20-án
10.990 Ft/fő+belépőjegy
Hajós–Kiskunhalas–Szabadka
június 16-án
4.800 Ft/fő + belépőjegyek

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130
Mobil 30/603-7420 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312

-70 %
AKCIÓ ION

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
felhívja a tisztelt ügyfelek ﬁgyelmét, hogy
2015. április 1-jétől megkezdte

a Takarék
Kiváltó Hitel
forgalmazását.
Amennyiben Ön rendelkezik a devizahitelét
folyósító bankjától forintosítási ajánlattal,
keresse fel kirendeltségünket egy kedvező
ajánlatért. Akár egyedi ajánlatot is adunk!
Szabad felhasználású kiváltó hitelek esetén
a THM 5,71–7,05%,
lakáscélú kiváltó hitelek esetén
a THM 4,65–5,98%.
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hallókészülékre
Az akció 2015. június 15-ig
vagy a készlet erejéig tart.
Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál.

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE
• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13.
I. emelet
Bejelentkezés:
06-30/234-2572

AJÁNDÉK
GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét
és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!
* Az akció ideje alatt egy
személy max. 12 db
elemet vásárolhat akciós
áron. Az akció 2015.
június 15-ig vagy a
készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

49 Ft/db*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

