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A földszintre költözött a rendelés
Immár a Deák Ferenc utcai rendelőintézet földszintjén találják a páciensek dr. Fodor Ágnes háziorvos rendelőjét az emelet helyett. Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati
Központ főigazgatója elmondta, hogy az 1-es
számú körzetben nagyon sok az idős páciens,
aki nehezen lépcsőzik, ezért korábban beállítottak egy lépcsőjárót, ez azonban nem vált
be, mert nehezen kezelhető. Felmerült, hogy
a rendelőt a földszintre költöztetik a korábban ott működött gyógytorna helyére, ám
időközben itt kapott ideiglenesen helyet a
mentőszolgálat, paksi állomásuk felújításának idejére. Kiköltözésük után végezték
el a szükséges belső felújítási munkát, aminek eredményeként világos, tágas, komfortos
környezetet alakítottak ki. Az új helyen a betegek már nem a folyosón, hanem külön helyiségben várakozhatnak, az ellátás pedig két
szobában zajlik: az egyikben a doktornő fogadja a betegeket, a másikban pedig a receptre, beutalóra várókkal foglalkoznak, így ez
már nem vesz el időt a vizsgálatoktól, gyorsabb, rugalmasabb lett a betegellátás.
A felújítási munka az épület más részeire is
kiterjedt: a bejáratnál felvizesedett falakat
helyreállították és lélegző vakolattal látták
el, valamint megújult a földszinti folyosó.

Licit a
Rákóczi utcai
egykori rendelő épületére
Paks Város Önkormányzata nyílt
versenytárgyaláson kívánja értékesíteni a Rákóczi utcai egykori
rendelő épületét. A versenytárgyalásra írásban lehet jelentkezni június 8-án 9 óráig, maga a licit június 8-án 10 órakor lesz a
Paksi Polgármesteri Hivatal első
emeleti tárgyalójában. A licit
120 millió forintról indul, a licitálóknak 12 millió forint biztosítékot kell letétbe helyezni a hirdetményben megadott ideig és
számlaszámra. Az épület megtekintésére előzetesen egyeztetett
időpontban van lehetőség, ez a
75/500-502-es telefonszámon
kérhető. További részletek a város honlapján.
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A beruházás a Paksi Gyógyászati Központ
finanszírozásában valósult meg, 2015-ös
pénzmaradványa terhére. Dr. Rujder Mária
képviselő elmondta, hogy a forrás felhasználása a városvezetés jóváhagyásával történt. Hozzátette: az önkormányzat számára
fontos, hogy a betegellátás minél komfortosabb, gyorsabb legyen, s ezért a hasonló tö-

rekvéseket a jövőben is támogatni fogják.
A képviselő-testület humánpolitikai bizottságának elnöke aláhúzta, nagyon örülnek
a felújításnak, ám a Deák Ferenc utcai épület kora és állapota miatt, hosszú távon nem
alkalmas rendelőnek. Végleges megoldás a
gyógyászati központ bővítése lenne, erre törekszik az önkormányzat.
-kgy-

Csúszhat az új híd átadása
A tervezettnél később, 2020 közepén adhatják át a Kalocsa–
Paks Duna-hidat, derült ki a Kalocsa-Paks Duna-hídért Egyesület közgyűlésén. Dr. Bálint József
elnök, Kalocsa polgármestere azt
mondta: az egyesület munkáját
érintő pénzügyi és szakmai beszámolók elhangzása és elfogadása után a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) munkatársától, Kosztola Jánostól és
Budainé Fülöp Mártától kaptak
tájékoztatást a Kalocsa és Paks
között tervezett átkelő építésének
előkészületeiről.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ még 2015-ben
készíttette el a megvalósíthatósági tanulmányt, amely a lehetséges nyomvonalakat, közúti és
vasúti kapcsolatokat vizsgálta.
Ezt követően két tendert hirdettek meg. A jelenlévők – mint dr.
Bálint József beszámolt róla – ér-

tesülhettek arról, hogy a statikai
ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikerrel járt, a tervezésre vonatkozó viszont, miután minden ajánlat érvénytelen
volt, eredménytelenül zárult. Ezt
április 29-én újra meghirdették.
A tervezési feladat egyrészt a Duna-híd és az 512. számú főút Kalocsa és az M6-os autópálya közötti szakaszára vonatkozik, másrészt a Paks–Gerjen összekötő
útra. A Tolna megyei oldalon teljesen új út épül Gerjenig, itt ma
még földút van, míg a Bács-Kiskun megyei oldalon 12,5 kilométernyi út tartozik a projekthez,
ennek nagy része – 11 km – új út,
a többi felújítás. Az eredeti tervek
még arról szóltak, hogy 2018-ra,
az erőmű-beruházás kezdetére készül el a híd, Kosztola János
előadásából azonban kiderült,
hogy ennél később, 2020 közepén helyezik forgalomba. Idén

az engedélyezési tervezés szerződéskötése után a környezeti hatástanulmány készülhet el, 2017
az engedélyek megszerzésének
ideje lesz, illetve – amennyiben a
mostani ütemtervet tartani tudják – a negyedik negyedévben
megkötik a kivitelezésre vonatkozó szerződést. Eszerint 2020
második negyedévében kerül sor
a híd és kapcsolódó létesítményei
átadására.
– Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a közbeszerzés megismétlése miatt csúszik a beruházás
– fogalmazott dr. Bálint József,
aki szerint maga a hídépítés még
nem lesz jelentős hatással a munkaerő-piaci helyzetre, mert speciális feladat lévén nem helybelieket alkalmaznak majd. A polgármester szerint az új átkelő
befektetéseket generál, ami fellendítheti a város gazdaságát.
Vida T.

Modernebb
kocsit kapott
a polgárőrség

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Útfelújításért lobbiznak
Az atomerőmű-beruházásra készülve komplex útfelújítási program összeállítását kezdeményezték a megye fideszes országgyűlési képviselői. A közel 12
milliárdos csomagba belekerült
minden olyan útszakasz, aminek
felújítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a térségben élők biztonságos, megfelelő utakon juthassanak munkába vagy ügyeiket intézni. Erről Horváth István
országgyűlési képviselő beszélt
azon a sajtótájékoztatón, amelyen
a Kölesd–Paks közötti út javában
zajló felújítási munkálatairól és
a beruházás jelentőségéről esett
szó. Horváth István azt mondta,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna megyei igazgatója, Becze
Szabolcs felkérésükre összeállíttatta a programot, amelynek
megvalósításáért közösen lobbiznak Hirt Ferenc és Potápi Árpád
képviselővel, de élvezik a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke, Fehérvári Tamás támogatá-

sát is. Horváth István említette a
Bogyiszló–Tolna, a Sárszentlőrinc–Nagydorog, valamint a Németkér irányából Paksra vezető
utakat hangsúlyozva, hogy a közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési feltételek komfortosabbá
tétele érdekében szorgalmazzák
a kormánynál, hogy megkapja
a megye a pluszforrást a Paks II.
beruházás kapcsán az úthálózat
javítására.
A tájékoztatón az is elhangzott,
hogy a Kölesd–Paks út felújítása jó tempóban halad, a szerződés szerint azt október 13-ig kell
a Soltút-Strabag konzorciumnak
elkészítenie. Tolna megyében 4,8
milliárd forint hazai forrásból
50 kilométernyi útszakasz újul
meg, ebből 31 km főút, 19 mellékút. Utóbbi legjelentősebb tétele a Kölesdre vezető út, amelynek bruttó költsége 1,4 milliárd
forint.
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke azt húz-
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ta alá, hogy a kormányzat gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításához elengedhetetlen, hogy olyan korszerű úthálózattal rendelkezzünk, ami lehetővé teszi a munkába járást.
– Szeretnénk és teszünk érte,
hogy minél több forrás jusson a
megyére – hangsúlyozta kiemelve, hogy a közúttal összhangban
szeretnék a kerékpárút-fejlesztéseket végrehajtani.
Gáncs István, Tengelic polgár
mestere arra emlékeztetett, hogy
hosszú évek előkészítő és lobbi
tevékenységének eredménye,
hogy immár mindkét irányból
javul településük megközelíthetősége. Az északi nemcsak a Paks
II. projekt és az attól remélt munkalehetőségek miatt fontos, hanem azért is, hogy alternatívát
biztosítsanak a tengelicieknek a
szolgáltatások terén, illetve javítsák a település pozícióját.
-tünde-

TEIT
kalocsai
látogató
központ

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

A jövőben egy, az előző, 2003-as
évjáratú gépjárműnél nyolc évvel
fiatalabb, felszereltségét tekintve
korszerűbb, újszerű állapotú Dacia Duster terepjáróval dolgozik a
Paksi Polgárőr Egyesület. Feil József, a szervezet elnöke elmondta, hogy az autót az önkormányzat vásárolta, és fenntartási költségeit is vállalja. A jelenleg 17
fővel tevékenykedő polgárőrségből hatan vezetik majd az új autót, hétvégenként éjszaka adnak
szolgálatot. Különösen a külterületeken lesz nagy segítség a terepjáró, amit hamarosan munkába
állítanak. Az előző gépkocsi, amit
a polgárőrség tartott fenn, Györkönybe kerül egy másik civilszervezethez.
-gyöngy-

Fiatalok
figyelmébe
Ismét várja a tehetséges paksi fiatalokat ösztönző alapítvány a pályázatokat. A szervezet célja a tudomány, az anyanyelvi kultúra,
a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elért diákok és a velük foglalkozó felnőttek elismerése, biztatása. Támogatják a kiváló
teljesítményt nyújtó, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat
is. Pályázni az általános iskola 5.
osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel, hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks legyen vagy itt
tanuljon. A pályázatot írásban,
az erre szolgáló űrlapon kell benyújtani, ami a részletes kiírással együtt megtalálható a polgármesteri hivatal titkárságán, a városi könyvtárban, a múzeumban,
a Csengey központban, a Paksi
Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.
paks.hu honlapról. A pályázatokat szeptember 16-án 12 óráig
várják.
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A paksi Pagony és az Irie Maffia adott koncertet az első alkalommal megrendezett városi sportnapon, ami az idei nagyrendezvények sorát nyitotta. Bővebb beszámolónk az eseményről a sportrovatban, a 18. oldalon. Fotó: Schmidt Ferenc/Paksi Polgármesteri Hivatal

Megtelt a sátor a német napon
Idén is zsúfolásig megtelt a sörsátor a német nemzetiségi napon,
amelyet 18. alkalommal tartottak
meg Pakson. A rendezvényre térzenével hívta a közönséget az Erzsébet Nagy Szállodánál, a polgármesteri hivatalnál és a Csengey Dénes Kulturális Központnál
a Roger Schilling Fúvószenekar,
a Véméndi Ifjúsági Fúvószenekar, a Pro Artis Wind Band és a
Reichertshofener Musikanten. A
rendezvényt Féhr György, a Német Nemzetiségi Önkormány-

zat elnöke és Szabó Péter nyitotta meg. Az alpolgármester köszöntőjében emlékeztetett, hogy
több évforduló van ebben az esztendőben. Szomorú apropó az
emlékezésre a német nemzetiségű lakosság II. világháborút követő kitelepítése. Az első, kitelepítettekkel teli vonatszerelvény
hetven esztendővel ezelőtt, január 19-én indult el Budaörsről. Örömteli viszont hogy éppen harminc esztendővel ezelőtt
kereste meg Reichertshofenből a

A német nemzetiségi nap helyszíne hat alkalommal volt a Sárgödör
tér, de megrendezték már az ASE-sportcsarnok melletti területen
és éveken át a paksi piactéren. Idén újabb helyszínt kapott a program, a Táncsics parkban zajlott a hagyományőrző ünnep, ahova városi delegáció érkezett Paks testvértelepüléséről Reichertshofenből.
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával ápolt cserediákprogram keretében diákok is érkeztek a városba. A fennállásának
25. évfordulóját ünneplő Roger Schilling zenekarral együtt ünnepelt a 28 fős Reichertshofener Musikanten zenekar is.
4 n Paksi Hírnök, 2016. május 27.

paksi városvezetést Stenger Pál a
két város kapcsolatfelvételének
ötletével, aminek nyomán három
esztendő múltán megköttetett a
testvérvárosi szerződés. A két település kapcsolata azóta is virágzik. Szintén ünneplésre ad okot,
hogy alapításának 25 éves fennállását ünnepli a Roger Schilling
Fúvószenekar, a Paksi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Arany Rozmaring díjának idei kitüntetettje. A műsorban színpadra léptek paksi általános iskolá-

sok, óvodások, a németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport,
a hímesházi Sonnenblumen Kórus, a Reichersthofener Musi
kanten zenekar, valamint a Paksi
Német Nemzetiségi Tánccsoport.
A rendezvény hagyományaihoz
hűen az esti koncertet a Roger
Schilling Fúvószenekar adta, a
születésnapos társaságot a többi
fellépőcsoport és német küldöttség is köszöntötte. Anapot svábbállal zárták.
-gyöngy-

A Paksi Kertbarátok Egyesülete a német nemzetiségi napon tartotta meg másodszor a Növények napját, ahova virágkötészeti bemutatóval várták az érdeklődőket, és kihirdették az Én kis kertem pályázat eredményét. Felhívásukra közel harminc élővirág-kompozíciót ültettek a gyerekek. Különdíjjal jutalmazták a Munkácsi utcai
tagóvodát és a Hétszínvirág tagóvoda Ficánka csoportját, harmadik lett a Gomba csoport a Vörösmarty utcai tagóvodából, második a Maci csoport a Mesevár tagóvodából és első a Napraforgó és
Barangoló csoport a Hétszínvirág tagóvodából.

A sváb zenei hagyomány őrzői
Immáron huszonöt esztende
je őrzi a sváb zenei hagyomá
nyokat a Roger Schilling Fúvós
zenekar, a Paksi Német Nem
zetiségi Önkormányzat Arany
Rozmaring Díjának idei kitün
tetettje. A szervezet a német
nemzetiségi kultúra és emberi
kapcsolatok ápolása, fejleszté
se érdekében végzett közéleti te
vékenység elismerésére alapítot
ta a kitüntetést, és először 2010ben adták át.
Ez a 25 év nagyon tartalmas volt,
folyamatos fejlődésen ment keresztül a zenekar. Most már azon
kell gondolkodnunk, hogyan szerettessük meg a fiatalokkal ezt a
zenét, hogy legyen utánpótlás és
még sokáig fennmaradjon a zenekar, mondja Fricz József, a Roger Schilling Fúvószenekar alapító zenekarvezetője.
A Roger Schilling Fúvószenekar
1991 májusában alakult 14 taggal. A zenészek toborzása nem

okozott gondot, ám a folytatás
annál inkább, ugyanis nem volt
hangszerük. A kitartó keresés,
kutatás, kérdezés eredményeként
végül összejött néhány kölcsönhangszer a muzsikáláshoz, majd
szponzori támogatással megvásárolták az első saját hangszereket az indulás évének végén.
Hasonló küzdelem várt rájuk a
próbaterem tekintetében is. Sokáig kölcsönkapott helyiségekben zajlott a gyakorlás, míg végül a német önkormányzat megalakulásával ez is megoldódott: a
szervezet székhelyén tartják próbáikat. A zenekar tagjaiból 1994
decemberében megalakult a Német Zenebarátok Egyesülete. A
Roger Schilling zenekar fellépett
már többek között Györkönyben,
Németkéren, Budapesten, Szekszárdon, Sopronban, és állandó
szereplője a paksi nagyrendezvényeknek, de a külföldöt is megjárta a társaság, muzsikájukat megismerhette már a közönség töb-

bek között Calellában, Laudában,
Gerlingenben, Büchenbachban
és Paks testvérvárosában, Rei
cherts
hofenben, amelynek zenekarával, a Reichertshofener
Musikantennel régóta jó kapcsolatot ápolnak. A szereplések mellett számos versenyeredmén�nyel, ezüst- és aranyminősítéssel
is büszkélkedhetnek. Az eltelt két
és fél évtized alatt zenei repertoárjuk egyre bővült, bár a kezdet
ezen a téren sem volt könnyű. A
jellemzően kézzel írott kottákat
féltve őrizték a zenekarvezetők
és nem szívesen adták oda gyűjteményes füzetüket, ám végül egy
pécsi formációtól megérkezett a
segítség. Ezt a gyűjtést tudták aztán az eltelt évek alatt bővíteni
több csatornán, és ma már olyan
bőséges a repertoárjuk, hogy akár
tíz órát is tudnának egyfolytában
játszani ismétlés nélkül. Elsősorban magyarországi sváb népzenét szólaltatnak meg, de a teljes
zenei anyagukban megtalálhatók

németországi népzenék és műdalok is, valamint magyar indulók
és filmzenék.
A zenekart Paks önkormányzata
2008-ban Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 2014-ben pedig megkapták a Pro Cultura Minoritatum
Hungariae, azaz a magyarországi kisebbségek kultúrájáért díjat,
amit a nemzetiségek napja alkalmából rendezett X. Nemzetiségi Gálán vettek át Budapesten.
A Nemzeti Művelődési Intézet
2005-ben alapított díjával azoknak a Magyarországon élő nemzetiségekhez tartozó személyeknek, szervezeteknek a munkáját
ismerik el, amelyek kiemelkedő
tevékenységet végeznek anyanyelvű kulturális örökségük
megtartásáért, fejlesztésért. A
társaság tagjainak egyöntetű véleménye, hogy a zenekar összetartó ereje egymás elfogadásában, a sok együtt töltött időben
és a barátságban rejlik.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Újabb utcákat újít fel a DC Dunakom Plusz
Az egyéves ellenőrzésre a héten
érkezett a szakhatóság, vizsgálatuk rendben zárult – folytatta az
ügyvezető. Hozzátette: az eredményes munka a cég ingatlan- és
városüzemeltetési, kertészeti, valamint gépészeti és szállítási részlegében dolgozó 260 munkatárs
komplex, együttműködő tevékenységének köszönhető.
1,4 milliárd forint árbevétellel zárta a 2015-ös évet a DC
Dunakom Plusz Kft., mintegy
17 millió forint eredményről
számolhatott be a cég vezetője a
felügyelőbizottság, a tulajdonos
és a könyvvizsgáló részvételével megtartott taggyűlésen. Herczeg József, a felügyelőbizottság
elnöke azt emelte ki, hogy kialakult egy olyan „gerinc” a vál-

Főzőverseny

Fesztivál is lesz a strandon

A sillerfesztivál programjaként
június 4-ére nemzeti és tájjellegű ételek főzőversenyét hirdetnek a Sárgödör térre. Jelentkezni előzetesen az info@paksivmk.
hu e-mail címre küldött nevezési lappal lehet, ami letölthető a
csengey.hu oldalról. A helyszínen
8 és 9 óra között van lehetőség
nevezni. Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik. További információ Cselenkó Erikától
kérhető a 75/830-353-as számon.

Nyári lovastábor
Cseresznyéspusztán
a Puszta Lovasudvar
és Vendégházban

2016. 06. 27–2016 08. 12-ig
minden héten,
hétfő reggeltől
péntek délutánig.
Jelentkezni lehet
a 30/216 4766-os számon
vagy az
info@schrendezveny.hu
e-mail címen.
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Komfortérzet-javító, illetve a
strand alapvető működését biztosító korszerűsítésekkel készítik fel az új szezonra az ürgemezei strandfürdőt. Az előző
évekhez hasonlóan megtörténnek az általános karbantartási feladatok, nagyobb felújításon esett át a bejáratnál található
pénztárhelyiség a hozzá tartozó szociális helyiséggel együtt, és
megszépült a nagymedence melletti úszómesteri iroda is. Emellett korszerűsödött a strandterületre telepített hangszórórendszer, valamint újítás – növelve a
személy- és vagyonbiztonságot
–, hogy a reflektor- és kamerahálózat már a strand teljes területét lefedi. A vendégek továbbra is Pakson fürödhetnek a legolcsóbban a megyében, a tavalyi
árakhoz képest csak jelképes, 1020 Ft-os növekedés tapasztalható majd. Idén a tanulójegy 660
Ft, a felnőtt napijegy csupán 870
Ft lesz, tájékoztatott dr. Hanol János, a létesítményt üzemeltető
Mezőföldvíz Kft. kommunikációs vezetője.
Egy-egy forró nyári napon akár
1500 fürdőző is megfordul az

lalatnál, mely képes minőségi
munkával megfelelni az új kihívásoknak.
Három nagyberuházás 2016-ban
is biztosan vár a cégre, az Ady utca
teljes körű rekonstrukciója rövidesen elindul, majd ezt követi hamarosan a Hunyadi utca felújítása
és a Váci tömbbelső-korszerűsítési program újabb ütemének megvalósítása – erről már Süli János
polgármester tájékoztatott. Azt
mondta: döntésük, hogy a tavalyi
utcafelújítások in-house szerződések keretében valósultak meg,
jónak bizonyult. 2016-ban is ezt
a szerződési formát alkalmazzák,
hiszen ez biztosítja azt, hogy Pakson marad az önkormányzat pénze, mivel minden beruházásnál
paksi alvállalkozók segítették a

cég munkáját. A kft. készül az erőműbővítés előkészületei kapcsán
várható feladatokra is. Ilyen lehet
a takarítás, a hulladékgyűjtés, a vizesblokkok és a büfé működtetése
az építési területen, emellett lesznek feladataik a paksi cégeknek a
Pollack Mihály utca északi oldalára tervezett új lakóterület kialakításánál is. A bővítésre való felkészülés munkái pluszbevételt hoznak a helyi vállalkozásoknak és
újabb foglalkoztatási lehetőséget
jelentenek majd Pakson – hívta
fel a figyelmet Süli János.
A taggyűlésen az is elhangzott,
hogy az eredményes tavalyi évnek
köszönhetően az országos szintnél magasabb mértékű béremelést is tervez idén a cég.
-dal-

A mintegy nyolcvan, alapszerződésbe foglalt városüzemeltetési feladat mellett tavaly négy
utca teljes körű rekonstrukciójára kaptak megbízást az önkormányzattól. A Duna, a Hattyú és
az Eötvös utca felújítása az év végéig, a Vörösmartyé idén márciusra sikeresen lezárult – emelte ki a DC Dunakom Plusz Kft.
tavalyi tevékenységét értékelve
Puskás János a cég taggyűlésén.
Az utcafelújítások mellett fontos
állomásként a régi szeméttelep
rekultivációjának lezárását említette. Ez szintén új feladat volt,
amire ugyancsak büszkék, hiszen
az eredetileg tervezettnél jóval
alacsonyabb áron, saját eszközökkel és munkatársakkal sikerült a területet ártalmatlanítani.

ürgemezei strandon, az új szezon a szokásoknak megfelelően június elsején indul. A strand
több mint 43 ezer négyzetméter területén úszó- és élménymedence csúszdával, pancsoló
medence, homokos sportpályák, büfé, szabad külső élőfüves
pihenőterület áll a vendégek
rendelkezésére. Az úszómedence vize 26-28, az élménymedencéé 28-30, a pancsolómedencéé
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

pedig 30-32 Celsius fokos. Újdonság, hogy július 22-én Pool
Festival néven egy szórakoztató,
medencés strandpartinak ad helyet a komplexum, paksi tánccsoportok, együttesek és lemezlovasok fellépésével. Ez lesz az
egyetlen olyan rendezvény a nyáron, ami magasabb éjszakai zajhatással jár, előre is kérik a környéken lakók megértését és türelmét.
Dallos Sz.

Tanulmányúton Novovoronyezsben
Rövid látogatást tett a novovoronyezsi atomerőműben Süli János, Paks polgármestere, a
Paksi Társadalmi Tanács társelnöke, valamint
a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) két vezetője,
dr. Bálint József és Gáncs István. A delegáció
találkozott az orosz atomerőművek környezetének fejlesztésével foglalkozó egyesülés vezetőségével is.
Pakson a novovoronyezsi 6-7-es blokkhoz hasonló, 1200 MW-os reaktorblokk építésének
előkészítése zajlik, ez adta a látogatás apropóját. A magyar küldöttséget nem csupán az új
orosz blokkok műszaki sajátosságai érdekelték, hanem az erőmű környezetében zajló élet
és társadalmi tevékenység is, ezért eszmecserét folytattak az orosz atomerőművek környezetének fejlesztésével foglalkozó egyesülés vezetőségének tagjaival.
Gáncs István, a TEIT társelnöke azt mondta, 2014 végén vették fel a kapcsolatot a
Roszatommal, valamint a nukleáris létesítmények üzemeltetésében érintett településeket tömörítő szervezettel. A mostani látogatás célja az volt, hogy a térség felkészítésében,
a kommunikációban szerzett tapasztalatok-

ról érdeklődjenek. Azért, hogy minél gördülékenyebb legyen az eszmecsere és mindenre
kiterjedjen, a kérdéseket írásban, előre megküldte a TEIT. Gáncs István azt mondta, nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a paksi atomerőmű teljesítményfenntartási programja teljesen más fellépést kíván a TEIT-től.
– Erőteljesen hallatni kell a hangunkat, hogy
az erőmű környezetében élők érdekeit képviseljük – húzta alá. Azt mondta, a 30 km-es
körben ez 100-120 ezer embert jelent.
A Roszatom közleménye szerint dr. Bálint József elnök Novovoronyezsben arról beszélt,
hogy számukra nagyon fontos volt annak tanulmányozása, hogy miként zajlik az együttműködés a civilszervezetek, a hatóságok, illetve az atomerőművek vezetősége között.
Hozzátette: nemcsak az orosz tapasztalatokra kíváncsiak, kapcsolatban állnak az Európai
Unióban létesített atomerőművek környezetében működő társszervezetekkel is, ahonnan
szintén számítanak tapasztalatokra.
– Az új blokkok építése mindig jelentős mozgást eredményez. A novovoronyezsi blokkok
építésében mintegy 6000 ember vesz részt.
Magától értetődő, hogy a helyi hatóságoknak

kellő időben fel kell készülni az építők fogadására, lakhatásuk, élelmezésük, egészségügyi
ellátásuk biztosítására, a közlekedés megszervezésére – hangsúlyozta Nyikolaj Nyetjaga
novovoronyezsi polgármester.
A magyar küldöttség tagjai szerint az orosz
kollégáik gyakorlatából számos hasznos tapasztalatot merítettek. Gáncs István hangsúlyozta, hogy egy ilyen gigaberuházásra készülve tudni kell, milyen kapacitásfejlesztésre
van szükség az egészségügy és az oktatás terén, de el kell látni az építkezésen dolgozókat
kulturális és sportszolgáltatásokkal is.
A novovoronyezsi atomerőmű az oroszországi atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom konszernhez tartozik. Az erőmű mind
az öt egysége később sorozatgyártásba került
prototípus volt. Jelenleg három blokk termel
áramot, az 1-2-es egységet 1984-ben, illetve
1990-ben leállították.
A 6-7-es VVER-1200-as blokkok építése az
AESZ-2006-os típus alapján 2007 óta zajlik. A
6-os blokk a múlt héten elérte a minimális ellenőrzött energiaszintet éppen a magyar delegáció ott tartózkodása alatt, a 7-es blokk építése pedig jelenleg is zajlik.
Vida T.

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Új szintre emelték a Pakson
megépülő blokkok biztonságát
Bács Zalán, a Roszatom középeurópai regionális központjának magyarországi igazgatója Pakson, a Magyar Atomenergia Egyesület vendégeként
tartott előadást a vállalat oroszországi és külföldi projektjeiről.
Elhangzott: a Roszatom jelenleg világelső a külföldi atomerőmű-építések terén. Harmincnégy reaktorra van megrendelése Európában, a Közel-Keleten
és Délkelet-Ázsiában. Külföldi
megrendelésállománya tízéves
kitekintésben meghaladja a 110
milliárd dollárt.

Az erről szóló sajtóközlemény
szerint a regionális igazgató hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat évben a Roszatom
nyolc atomerőművi blokkot épített: kettőt a rosztovi atomerőműben, egyet a kalinyini atomerőműben, egy gyorsneutronos
blokkot a belojarszki atomerőműben, valamint egy reaktort az iráni Buserben. Két reaktorblokk létesült az indiai Kudankulamban, ahol a 2-es
blokkba már berakták a fűtőelemeket, és ezzel május 11én megkezdődött a blokk fi-

zikai indítása. A világ első, 3+
generációs reaktorának fizikai indítása márciusban kezdődött
Novovoronyezsben, az energiatermelés kezdetét pedig nyárra
tervezik.
Bács Zalán beszámolt arról is,
hogy a majdani Paks II atomerőműben működő 3+ generációs VVER-1200-as nyomottvizes
blokkok egyik fő sajátossága,
hogy a kiegészítő passzív biztonsági rendszerek a hagyományos
aktív rendszerekkel együtt működnek. Az új blokkok kibírják
az erős földrengést, ellenállnak

cunaminak, hurrikánnak, illetve
egy repülőgép rázuhanása sem
tehet kárt bennük. Az új biztonsági szabványoknak megfelelően
a reaktort kettős falú vasbeton
védőépület, konténment veszi
körül, a reaktortartály alatt pedig egy zónaolvadék-csapdát helyeznek el. A blokk rendelkezik
vészhelyzeti passzív hőelvezető
rendszerrel is. Mindezek a műszaki fejlesztések a Fukusima
utáni követelményeket is figyelembe veszik és minőségileg új
szintre emelik a biztonságot.
-kg-

Harmincéves évfordulóra készülnek
DÖK-napot tartottak az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban a diákönkormányzat
szervezésében. Az iskola fennállásának közelgő 30. évfordulója alkalmából a programnak
nemzetközi kispályás labdarúgótorna is része volt, ahol az intézmény krakkói és trencséni testvériskolája is képviseltette magát,
valamint Paks testvérvárosából,
Galántáról is érkezett csapat.
Amíg ők rúgták a bőrt, addig a
fák árnyékában osztályok közötti főzőverseny zajlott, illetve akadálypályán küzdöttek az elsőségért a rendező iskola diákjai, volt
többek között darts, rekeszváltó,
kerékpáros akadálypálya, többféle kvíz, valamint ESZI 30 kérdések és kirakós. Míg a felsőbb
évesek ezeknek a feladatoknak a
megoldásán munkálkodtak, a kilencedikesek is vetélkedtek, téma
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a víztakarékosság, a hulladék-újrahasznosítás, a megújuló energiaforrások és a környezetbarát közlekedés volt, illetve kaptak
ők is az ESZI-vel kapcsolatos feladványokat, és zenei kvíz is szerepelt a palettán. Mindemellett
osztályonként 2-2 diák gokartversenyen vett részt és szerezhetett ezzel pontokat osztályának.
Az akadályversenyen az első három osztály a helyezésének megfelelő értékű pizzautalványt kapott, és ezzel díjazták a kilencedik évfolyam legeredményesebb
osztályát is. A labdarúgótornán a
trencséni iskola csapata győzött,
második lett a galántai formáció,
a harmadik helyen a házigazda
együttes, a negyedik helyen pedig a krakkói zárta a tornát. A
kilencedikesek vetélkedése és a
gokartverseny az ESZI udvarán,
a többi program pedig az ASE

sportpályáján zajlott. A külföldi
diákküldöttségek és kísérőik többek között atomerőmű-látogatáson és sárkányhajózáson is részt
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

vettek itt tartózkodásuk alatt, illetve megismerhették a paksi iskolát és a várost.
Kohl Gy.

Hátsó sor balról: Molnár János, Bagdy László, Füredi Ferenc, Germán Endre. Első balról: Tóth György, Palotásné Kővári Terézia, Jóföldi István.
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Négy paksi mérnököt is díjazott a kamara
Hat kitüntetést adott át a Tolna Megyei Mérnökkamara elnöke a szervezet éves rendes
közgyűlésén, a kitüntettek zöme paksi kötődésű. A kamarának Palotásné Kővári Terézia
elnök tájékoztatása szerint 400 aktív tervezői,
szakértői jogosultsággal rendelkező és további
300 nyilvántartott tagja van. A tagság az egész
mérnöktársadalmat reprezentálja az építészektől, az élelmiszer- vagy éppen vegyészmérnökökön át a villamosmérnökig. Utóbbi szakterület az atomerőmű jelenlétének köszönhetően markáns, a tagság harmadát atomerőművi
mérnökök alkotják. Az atomerőmű – mint az
elnök mondta – a névjegyzéki díjak átvállalása mellett hosszú évek óta eszmei és anyagi támogatást is nyújt a megyei mérnökkamarának. A szervezet legnagyobb eredményének
Palotásné Kővári Terézia azt tekinti, hogy a kamarai tagok a kötelező szakmai továbbképzéseket helyben megszervezik.
A kamara jogelődje, a mérnökegylet egykori vezetőjéről elnevezett Körösi Miklós-díjat
idén dr. Germán Endre fizikus, az Alkotódíjat
Füredi Ferenc gépészmérnök kapta, mindketten alapító és aktív tagjai a Tolna Megyei Mérnökkamarának. Négyen: Bagdy László, Jóföldi
István, Molnár János és Tóth György László
Örökös Tag elismerésben részesültek.
Dr. Germán Endre ugyan Szekszárdon él,
de 30 éven át Pakson dolgozott. A debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1970ben szerzett fizikusi oklevele birtokában az
MTA Izotóp Intézetében dolgozott a személyi sugárvédelem területén. 1976-ban örömmel mondott igent a felkérésre, hogy vezesse a
Paksi Atomerőmű Környezetellenőrző Laboratóriumát. 2007-től nyugdíjas, de – mint elmondta – néha benéz a laborba, és egyéb kapcsolata is maradt a szakmával, az Atomenergetikai Múzeum gyűjteményébe tartozó tárgyak
dokumentálásában segít. Dr. Germán Endré-

nek a környezet sugárvédelmi ellenőrzésében
végzett három évtizedes műszaki alkotói tevékenységét több szakmai kitüntetéssel ismerték
el, megkapta egyebek között az Emberi Környezetért emlékérmet, az MVM Zeusz-díját,
néhány hónapja pedig az MMK Környezetvédelmi Tagozat életműdíját.
A Tolna Megyei Mérnökkamara újdonsült
örökös tagja, Bagdy László, bár 75 esztendős,
de ma is aktív mind a hivatásában, mind a
közéletben. Máig részt vesz a radioaktívhulladék-elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató tevékenységben, emellett önkormányzati képviselő. – Az aktív élethez szükséges erő és egészség
a Jóisten ajándéka, de elengedhetetlen a biztos családi háttér – árulta el Bagdy László, aki
pályafutását villamos üzemmérnöki oklevéllel a zsebében a Fővárosi Közegészségügyi Járványügyi Állomás Sugár-egészségügyi Osztályán kezdte 1971-ben. 1986-ban került a Paksi Atomerőmű Vállalat Nukleáris Igazgatóság
Sugárvédelmi Osztályára telephelyvezető beosztásba, vezette a termelésszolgáltatási, majd
a radioaktívhulladék-kezelési osztályt. 1998ban alapító tagként került a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht.-hoz, amelynek vezetése 2004-ben megbízta a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás tájékoztató tevékenységének koordinálásával. Legnagyobb feladata
a Bátaapátiban kiírt népszavazás előkészítése
volt. A nukleáris bázisú villamosenergia termelését népszerűsítő tevékenységét a Paksi Atomerőmű Zrt. 2009-ben Héliosz Díjjal, a
TETT lakossági tájékoztató munkáját Gránit
Díjjal ismerte el.
Tóth György László villamosipari technikusként kezdte eredményekben gazdag pályafutását a villamosenergia-iparban. A Budapesti
Műszaki Egyetemen 1969-ben villamosmérnöki, 1976-ban pedig atomerőművi szakmérnöki oklevelet szerzett. Az Erőmű Beruházá-

si Vállalatánál 1985-ig a Mátrai Erőmű, majd
később a Paksi Atomerőmű létesítésén dolgozott. Az ERBE-nél végigjárta a ranglétrát,
munkáját villamos- és irányítástechnikai főmérnökként fejezte be. Közben 1975–78. között irányította az Országos Villamos-energia
Teherelosztó beruházás technológiai ágazatát.
1985–2003. között a Paksi Atomerőmű Vállalat, később részvénytársaság különböző szakmai, felsővezetői beosztásait töltötte be, 1992–
94. között műszaki igazgató, 1998–99. között
általános műszaki igazgató, 1999-2003. között nyugdíjazásáig, humánpolitikai igazgató
volt. Alapító tagja a Magyar Nukleáris Társaságnak. Nyugdíjba vonulása óta sem szakadt el
a szakmától, szakértőként számos paksi atomerőmű és Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kht. projekt megvalósításában vett részt. Éppen most látta elérkezettnek, hogy teljesen felhagyjon a munkával, így ha a véletlennek köszönhető is, de a kamara elismerése zárja a tartalmas pályát. Tóth György persze nem marad
tétlen, hobbija Erdély, ahova minden évben ellátogat, ő az egyik motorja a Paks–Székelyudvarhely közötti kapcsolatnak.
Az Alkotódíjjal elismert Füredi Ferenc Pakson
született, de Szekszárdon él. Az 1994-ben indított vállalkozását Tolna megye egyik legjelentősebb gépészeti tervező és kivitelező cégévé
fejlesztette. Alkalmazottként szerzett tapasztalatait tervezőként, kivitelezőként és műszaki ellenőrként egyre összetettebb, nagyobb
és speciálisabb projektekben hasznosította.
A számos díjjal elismert szakember készítette Paks földgázellátásának tanulmánytervét és
a kivitelezés műszaki ellenőre volt. Részt vett
a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza munkálataiban, az
ozorai vár, az őcsényi reptér és a 30 ezer négyzetméteres tamási Massive lámpagyár építésében, fejlesztésében.
-vtPaksi Hírnök, 2016. május 27. n 9

Iránytű Díjat kapott a paksi mentőtiszt
Szakmailag és emberileg is példaképül szolgálhat Agócs András, ezért kapta meg az Országos Mentőszolgálat beszédes elnevezésű Iránytű Díját, amit a
Parlamentben vett át. Hivatástudata, tudásvágya és fáradhatatlansága – úgy tűnik – határtalan. Amellett, hogy az Országos
Mentőszolgálat paksi állomásán
mentőtisztként szolgál, ugyanebben a minőségben dolgozik
az Atomerőmű mentőszolgálatánál, rendre részt vesz képzéseken
oktatóként, óraadó tanárként az
egészségügyi szakképző is számíthatott rá, de önmagát is folyamatosan képezi, amiről a mentőállomás apró helyiségének íróasztalán található jegyzetek is
árulkodnak. Most éppen a gyermekellátás terén mélyíti tudását.
Az egészségügyi szakközépiskolában szerzett általános ápoFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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ló és asszisztensi képesítése mellé munka mellett szerezte meg
a mentőszakápolói végzettséget, majd a felvételihez szükséges
szakmai gyakorlat birtokában jelentkezett a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára. 1996tól dolgozik mentőtisztként.
Egy évvel később visszaült az iskolapadba, hogy előbb ugyanitt
egészségügyi menedzser, később
Pécsett egészségtantanári képesítést szerezzen. És, ami a legmeglepőbb, hogy lendülete nem
törik, nem látszik fáradtnak. Kézenfekvő volt, hogy ennek titkáról faggassuk. – Ehhez az kell,
hogy egy nap 48 órából álljon –
fogta először tréfára, azt is hozzáfűzve, hogy hasznos, ha az ember
nem alszik. A tréfát félretéve elmondta, tényleg nagyon jól bírja alvás nélkül vagy néhány órá-

nyi pihenéssel, de elengedhetetlen a folyamatos edzés, mind a
testi, mind a szellemi. Ez utóbbit jelenti a folyamatos tanulás,
az előbbit a futás, úszás, kerékpározás. A mozgásban partnerei
is vannak, hol ötéves kisfia, hol a
kollégák, akikkel most éppen az
Ultrabalatonra készülnek, az előző hétvégén pedig a bonyhádi
mentőállomásért futottak.
Andrásnak olyannyira lételeme
a munka, hogy már most aggódik, mi lesz, ha nyugdíjba vonul, ő ugyanis még 25 év múlva is szeretne dolgozni. Pedig
nem titkolja, fizikailag és pszichikailag sem könnyű a mentőszolgálatnál dolgozók élete.
Mindig, minden időben ugrásra készen kell lenni és a szolgálat
utolsó perceiben is tudásuk legjavát kell adni. Mindezt persze
nem csak egy fűtött szobában,

hanem fagyban, az árok partján is. Ami nehéz, az a bizonytalanság, soha nem tudni, mi várja
őket a helyszínen. Ahhoz, hogy
ne égjenek ki, a hivatás szeretete
mellett „otthon kell hagyniuk”
az érzelmeiket, és csak arra szabad koncentrálniuk, hogy a legjobb ellátást nyújtsák.
Hiába telt el harminc év azóta,
hogy elkötelezte magát, láthatóan ma is imádja hivatását Agócs
András. – Én ebbe születtem
bele – magyarázza. Édesapja évtizedeken át volt a paksi mentőállomáson gépkocsivezető. Annak ellenére, hogy szinte kivételes alkalomnak számít, ha otthon
alszik, ötéves kisfia is e pálya felé
kacsintgat. András azt mondja, bajtársai mellett megértő, biztos hátteret adó társa, családja érdeme is, hogy megkaphatta az
Iránytű Díjat.
-tünde-

Az utcán élesztette újra
az idős hölgyet

A népmesén
keresztül
oktatnának

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Az Ön választ, mi segítünk című
programban indult a PATUR
Paksi Turizmusért Egyesület. Az
akció keretében egy másik civilszervezettel, a Pusztahencse Jövőjéért Egyesülettel verseng egy
multinacionális vállalat paksi áruházában. A programban a vásárlók szavazhatnak arról, kit támogasson a cég. A pályázati felhívás
célja az áruház vonzáskörzetében
élő helyi közösségek támogatása.
A PATUR célkitűzése a népmeséken keresztül történő oktatás-nevelés erősítése a helyi gyermekközösségekben Farkas L. Rozália
segítségével. Az egyesület törekvései közé tartozik a lehető legszélesebb körben segíteni minden gyerekekkel foglalkozó intézmény és a szülők munkáját. Az
akció június 7-ig tart.

Életet mentett az Életfa Idősek
Otthona szakápolója, Tóth Judit.
Ez tulajdonképpen az egészségügyben, az idősellátásban dolgozók esetében akár mindennapos
lehet, sőt kötelességnek is tekinthető, de Judit nem a munkahelyén, hanem a paksi főutcán tette mindezt úgy, hogy újraélesztett egy idős hölgyet. Az asszony
a szakszerű, gyors beavatkozásnak köszönhetően maradt életben, esélye se lett volna a túlélésre, ha nincs valaki, aki tud és mer
is segíteni.
Tóth Judit Pakson él, de 25 éven
keresztül Szekszárdon dolgozott
a kórházban, előbb 11 évig a gyerek-, majd az újszülöttosztályon,
az utolsó két évben pedig a II.
számú belgyógyászaton. Egy éve,
édesapja betegsége miatt döntött úgy, hogy munkahelyet vált.
Mint mesélte, soha nem vetődött
fel benne, hogy mást csinálhatna, mindig is az egészségügyben
akart dolgozni és ez ma is így van.
Szeret emberekkel foglalkozni,
sokkal inkább szép, mint nehéz
hivatásnak tartja. Komoly váltás volt, amikor a kicsik után felnőttekkel foglalkozott, csakúgy,
mint az, amikor az idősek mellé
került, de örült a korábbinál na-

gyobb kihívást jelentő feladatoknak. Az Életfa Idősek Otthonában kifejezetten jól érzi magát.
– Nagyon szeretem, elfogultság
nélkül mondom, hogy jó a közösség, jó a vezetőség, össze tudunk
dolgozni – jellemzi munkahelyét,
ahol büszkék arra, amit tett.
Az esethez visszakanyarodva elmesélte, a virágboltba indult azon
a csütörtöki napon, hogy ballagó lányának csokrot rendeljen,
amikor meglátta, hogy egy néni
a földön fekszik a főutca járdáján.
Szó szerint eldobta a biciklijét és
az asszony segítségére sietett. Kinyitotta a táskáját, hogy megnézze, nincs-e benne például cukorbetegségre utaló gyógyszer. Olyat
nem, de szívbetegek által használt
sprayt talált, ám hiába fújta a néni
nyelve alá, nem tért magához és
nem volt pulzusa. Az összesereglett járókelők azt mondták,
1-2 perce mentőt hívtak. Judit
azt kérte tőlük, hogy segédkezzen valaki az újraélesztésben, de
erre senki nem mert vagy tudott
vállalkozni, ezért egyedül fogott
hozzá úgy, ahogy az iskolában és
később tanfolyamon tanulta: miközben a néni mellkasát pumpálta, majd szájon át lélegeztette, közben telefonon keresztül a

mentőszolgálat diszpécserével is
tartotta a kapcsolatot, aki megnyugodott, amikor Judit közölte,
hogy ápoló. Körülbelül hat perc
után „visszajött” az idős hölgy, ő
pedig stabil oldalfekvésbe igazította, de megint elment a légzése, így folytatta az újraélesztést
egészen a mentők érkezéséig. Azt
követően sem hagyta ott a helyszínt, segédkezett a néni állapotának stabilizálásában, a mentőbe
helyezésben. Végül arra eszmélt,
hogy megtapsolják, gratulálnak
neki a körülötte állók. Később a
néni fia telefonon köszönte meg
neki, amit tett, hiszen nélküle esélye sem lett volna édesanyjának a
túlélésre. Judit azt mondja, többször segédkezett már orvosnak
újraélesztésben, de egyedül még
soha nem csinált ilyet.
Az, hogy nem ment el a bajban
lévő hölgy mellett, számára természetes, és volt még egy dolog,
ami ösztönözte. Éppen egy évvel
ezelőtt ugyanilyen körülmények
között veszítették el az édesapját. – Apukám is szívbeteg volt,
a posta mögött lett rosszul. Talán, ha akkor, ott is lett volna valaki, aki segít, még ma is élne…
– mondta.
Vida T.

BNI Pakson is
Bizalmi alapon, üzleti ajánlásokkal segítik egymást a világszerte működő Business Network International (BNI) tagjai. Az alakuló paksi csoport újságírók előtt
ismertette a nemzetközi szervezet működését. Céljuk, hogy üzletembereket ültessenek le egy
asztalhoz, akik jutalékmentesen
segítve egymást fellendíthetik az
üzleti életet, és eredményesebbé
tehetik a vállalkozásokat. Az üzleti
szervezet által kínált modellt paksi vállalkozók is felismerték. Az
alakuló paksi csoport egyik erőssége, hogy nemcsak helyi vállalkozók alkotják, de dunaföldvári,
dunaújvárosi, sőt budapesti vállalkozások is tagjai, ezek képviselői minden csütörtökön azért
utaznak a paksi üzleti reggelire,
hogy helyi vállalkozásokkal üzletelhessenek. Ez eredményesebbé
teheti a helyi mikro-, kis- és középvállalkozásokat, az új kapcsolatok, cégek, szolgáltatások megjelenése pedig a város fejlődését is
szolgálhatja.
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A megelőzés a családban kezdődik
Szakmaközi értekezletre hívta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a Paksi Rendőrkapitányság a szociális, egészségügyi, oktatási intézmények képviselőit a közelmúltban.
A találkozón szó volt a városi drogstratégiáról, a prevenciós programokról a kezelés és
az ellátás lehetőségeiről. A legfőbb tanulság
az volt, hogy közös munkával, szoros együttműködésben lehet csak eredményeket elérni.
Ahogy a találkozón is elhangzott, a KEF egyik
feladata jelezni a település döntéshozóinak,
hogy a térségben milyen mértékű a droghasználat, és ez milyen problémákat vet fel. Pakson
a helyi KEF létrehozásáról 2001-ben döntött
az akkori képviselő-testület. A szervezet alapvető feladata, hogy helyi szinten valósítsa meg
a nemzeti drogstratégiát, aminek jegyében
négy fő területen munkálkodnak. Ezek a prevenció, a közösségi együttműködés, a kezelésellátás és a szerkínálat-csökkentés. 2015 elejétől az addiktológiai konzultáns végzettséggel
is rendelkező Erdélyi Gabriella vezeti a Paksi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. Frissítették a tagságot is, ma a szervezetben, amelynek
működése időközben kistérségi szintre emelkedett, 22 intézmény és szervezet képviselteti
magát, régiek és újak egyaránt. Előbbiek közé
tartoznak például az iskolák, a védőnői szolgálat és a rendőrség, utóbbiak közé pedig a roma
önkormányzat, a roma integrációs iroda, a
közterület-felügyelet, az atomerőmű, illetve
van köztük sportegyesület és civilszervezet
is. Az elmúlt másfél évben két egynapos kép-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

zést szerveztek a tagságnak, az egyik alkalommal a Hősök Tere Tréning keretében az úgynevezett bámészkodóhatással, azaz a passzív
szemlélők aktív hőssé formálásával foglalkoztak, a másik témája pedig az iskolai szociális
munka és a prevenció volt. Mindemellett kidolgozták drogellenes stratégiájukat, és elkészítették a 2016-2017-es cselekvési programjukat, jelenleg pedig a prevenciós programjukon dolgoznak, ami várhatóan augusztusra
elkészül, sorolta Erdélyi Gabriella, aki egyébként az önkormányzatnál dolgozik mint áldozatsegítő munkatárs. További elképzeléseikről
szólva elmondta, hogy szeretnék megszólítani a fiatalokat, szülőket, pedagógusokat egyaránt. A középiskolások esetében ez a kortárs-

segítéssel érhető el, ezért céljuk, hogy minden
középiskolában legyen néhány aktív kortárssegítő, aki saját oktatási intézményében, illetve más iskolákban prevenciós beszélgetéseket
kezdeményez. Tervezik pedagógusok képzését is, akik a megfelelő szakmai ismeretanyag
birtokában hatékonyabban tudnak segíteni
a rászoruló diákoknak, szülőknek. Szeretnének egy tájékoztató füzetet készíteni a szabadidő hasznos eltöltésére, amiben benne lennének a Pakson választható kulturális és sportolási lehetőségek. Szándékukban áll évente egy
sportrendezvény szervezésében részt venni,
kiállítást rendezni, valamint prevenciós, elsősorban a személyiségfejlesztést, önismeretet fókuszba helyező megelőző programokat
megvalósítani, elsősorban az iskolákban. Kiemelt fontosságúnak vélik legalább az alapellátás feltételeinek megteremtését a drogproblémával küzdők gondozásában, ez ugyanis jelenleg fehér folt a paksi kistérségben, emelte ki
Erdélyi Gabriella. Ez például megvalósulhatna az alacsony küszöbű ellátás létrehozásával,
ahol a névtelenségüket megőrizve kaphatnának segítséget a szenvedélybetegek, és lehetőségük lenne más, felépülést segítő terápiában
részt venni. Bár számos szervezet működik
együtt a kábítószerprobléma visszaszorítása
érdekében, és az önkormányzat is támogatóan áll hozzá a KEF munkájához, a megelőzés
és segítségnyújtás elsődleges és legfőbb terepe
a család, húzta alá a szakember.
Kohl Gyöngyi

Ha mondod még
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Édesapját igyekezett újra „szóra bírni”, az életművéből összegzést adni Véryné Pákolitz Éva,
a könyvtár pedig névadójára kívánt emlékezni halála huszadik
évfordulóján, így született meg
a Hiador-sorozat újabb darabja,
a Ha mondod még című kötet.
A könyvet, amely Pákolitz István
verseiből, kisprózáiból válogat, a
könyvtár által szervezett találkozón ismerhette meg a közönség,
a műveket Gutai Júlia és Vertike
Tamásné tolmácsolta.
A szerkesztést a József Attila-díjas
író, költő lánya végezte. Véryné
Pákolitz Éva azt mondta, büszke arra, hogy édesapja nevét intézmény, szavalóverseny viseli,
de költészete feledésbe merült,

ezért tartja fontosnak az összeállítást, amibe az életművéből a karakterére legjellemzőbb írásokat
igyekezett beválogatni. Hangsúlyozta, hogy a vérségi kapcsolaton túl úgy érzi, szakmailag is
elegendő alappal rendelkezik,
amit édesapja által szívott magába, majd tanulmányai során erősített meg, hiszen magyar–angol szakos tanár. A kötet sorsát
lánya, az angol–esztétika szakos
doktorandusz Véry Dalma is szívén viselte. Az ő nevéhez fűződik
a nyomdai előkészítés, a borítóterv és a tördelés is.
Az önkormányzat támogatását is
élvező Hiador-sorozat új kötetéből ötszáz példány készült.
Vida T.

Fotó: Paksi Városi Múzeum

Színes a nyári táborok palettája
Számos családban gondot je
lent a gyermekek nyári felügye
lete, így nagy segítség lehet a
táboroztatás. Pakson a közel
múltban adta ki az önkormány
zat az idei táborozási kalauzt,
amiben egy csokorba gyűjtötte
a helyi lehetőségeket, ezzel se
gítve a családokat nyári prog
ramjuk tervezésében, illetve a
táborok szervezőit kínálatuk
hirdetésében.
Éppen a minap ült le három
gyermekével megbeszélni a nyári táborozási tervet Szabó Ágota,
amiben segítségükre volt az önkormányzat kiadványa. A tízesztendős Panna biztosan megy az
iskolája által szervezett ausztriai nyelvi táborba, a hétéves ikrek,
Zalán és Barnabás pedig iskolájuk sporttáborába, illetve az ASE
dzsúdótáborába. Anyukájuk elmondta, kellemes meglepetés
volt, amikor megtudta, hogy az
iskolai kedvezményes, azaz csak
az étkezésért kell fizetniük. A városi kínálattal egyébként elégedettek, Ágota szerint minden érdeklődési körű gyermek találhat
kedvére valót. Azontúl, hogy segítséget jelent a szülőknek gyermekeik nyári felügyeletében,
azért is jó a táboroztatás, mert a
gyerekek olyan programok ré-

szesei lehetnek, amilyenekre
idő- vagy éppen helyhiány miatt
az iskolában nincsen lehetőség,
mondjuk számháborúzhatnak.
A Venczel családban is három
gyermek van, a 14 esztendős
Virág, valamint Dorka és Péter, a tízéves ikerpár. Mindhárman a Bezerédj iskolába járnak
vizuális osztályba, így szívesen
kézműveskednek, rajzolnak. Mivel a családnak nincsenek Pakson rokonai, akik a szünidőben
vigyáznának a gyerekekre, nagy
segítség a táboroztatás, amire meglátásuk szerint van bőven
lehetőség a városban. Ami már
biztos, hogy az ikrek részt vesznek iskolájuk cseresznyési táborában, Virág pedig kinézte magának a Takács Éva vezette képzőművészeti alkotótelepet. Ami
az árakat illeti, az édesapa, László úgy véli, hogy nem túlzóak,
ám ahol több gyermek van, ott
a költségek összeadódnak, ami
már komoly tehertétel lehet a
családnak.
Az önkormányzat hagyományos kiadványa idén egyébként
már bővített tartalommal jelent
meg, 12 intézmény és szervezet 30
programja szerepel benne, az óvodásoktól a 18 évesekig minden
korosztálynak van tábori ajánlat.
Az általános iskolák kínálatában

található sport-, kézműves, életmód-, idegennyelvi és szabadidős
tábor. Az ASE dzsúdó-, vitorlásés kajak-kenu-tábort kínál; a PSE
Lolka és Bolka elnevezésű tábora pedig több sportágat felölel. A
testmozgás az Együtt a parlagfű
ellen Alapítványnál is megjelenik:
focitáborral készültek a nyárra. A
képtár táborai azoknak a gyerekeknek ajánlhatóak, akik szeretnek elmélyülten alkotni, szerepel
a palettán a kalózok és a tenger világával foglalkozó, színekkel varázsoló, és olyan is, ahol eltűnt festmények nyomába eredve alkotnak a táborozók, illetve a film- és
fotóművészet iránt érdeklődő fiatalokra is gondoltak a szervezők. A történelmet kedvelő gyerekeknek két tábort kínál a Paksi
Városi Múzeum. Az egyik a Dunát állítja a fókuszba több aspektusból, a katonai táborban pedig
a török kortól a rendszerváltozásig tartó időszak harcászatát, fegyvereit ismerhetik meg a résztvevők. A Csengey Dénes Kulturális
Központ öt tábort szervez. Dunakömlődön a már ismert és kedvelt
Kótyomfitty táborba várják a gyerekeket sok kirándulással, játékkal, kézműves foglalkozással, 23.
alkalommal rendezik majd meg
a határon túli magyar középiskolások olvasótáborát, a már emlí-

tett Takács Éva vezette képzőművészeti alkotótelepet, valamint a
Nagyon állat fantázianevet viselő alkotótelepet is a központban
rendezik, és lesz Csengey szünidő elnevezéssel is tábor kirándulással, strandolással, túrázással és játékos foglalkozásokkal. A
Paksi Turizmusért Egyesület tábori ajánlatát is tartalmazza a kiadvány, az érdeklődők a civilszervezet kreatív művészeti kalandtáborairól tájékozódhatnak. A
Tündérkert Alapítvány Star Wars
témájú, állatbarát, sport- és felfedezőtábort tart, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete
pedig kézműves és sporttáborba
invitálja a gyerekeket.
Néhány tábor esetében igencsak
közel van már a jelentkezési határidő, ezért minél előbb érdemes kézbe venni és alaposan átlapozni a füzetet, amelyben
minden táborról található rövid
ismertető. Az általános iskolák
táborait az önkormányzat támogatásának köszönhetően kedvezményesen lehet igénybe venni, ami azt jelenti, hogy csupán
az ebédért kell fizetni. A füzetet
eljuttatták az általános iskolásokhoz, illetve elérhető a Csengey
Dénes Kulturális Központban és
az önkormányzat portáján.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2016. május 27. n 13

IX. ORSZÁGOS SILLERFESZTIVÁL
Időpont:
2016. június 3-4.
Helyszín:
Paks, Sárgödör tér
2016. júnIus 3.
Péntek
13.00-15.00

szaggató zenekar
17.00

berta alexandra
és barátaI
népzenei koncert
18.00

dunaföldvárI
ördögszekér
táncegyüttes
kísér a Hírös Zenekar
20.00

2016. júnIus 4.
szombat
9.45

Wind Band Mini
Zenekar
zenés reggeli köszöntője
10.00-13.00
Sillerhez illő nemzeti
és tájjellegű ételek

főzőversenye
10.00-13.00

Prés(szín)Ház

gyermekelőadások
a tér présházaiban

szabó balázs
bandája

12.00-13.00
Ételleadás a
főzőverseny bírálatához

22.00
Folkkocsma a násfa
együttessel

14.00
A főzőverseny és borver
seny eredményhirdetése
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15.00-17.30

érmes borok
kóstolója

A Kárpátmedence 100 legjobb siller borának kóstolója
17.00

Pro artIs WInd
Band

fúvószenekar műsora
18.00

PIstIest

20.00

Péterfy borI &
love band

22.00

retro dIsco

A zenét keveri DJ Alex

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Schönveitz János
Elmondhatatlanul jó érzés, ha
mondjuk egy fotó láttán meg
tudja mondani, mikor, hol készült. Talán ezért vonzza annyira a történeti kutatás – mondja
Schönveitz János. Másfél esztendővel ezelőtt adtunk hírt arról,
hogy helytörténeti klub alakult
Pakson, amelynek első estjén a
családfakutatás volt a téma. A
programon ő is megosztotta tapasztalatait a hallgatósággal. Tíz
esztendővel ezelőtt kezdte ugyanis kutatni a saját családfáját, mert
sok kérdésére a családtörténet tekintetében két lábon járó lexikonnak tartott apai nagymamája
sem tudott már válaszolni, Jánost
pedig nagyon érdekelték gyökerei. Hozzátette: bizony úgy járt,
mint sokan mások, talán soha
nem ér családfakutatása végére. Mindig felbukkan egy újabb
nyom, egy név, egy évszám, egy
történet, ami ébren tartja kíváncsiságát, aminek egyszerűen muszáj utánajárnia. Családja történetének kutatása keltette fel érdeklődését a helytörténet iránt,
egészen pontosan akkor, amikor

a betelepítést vette górcső alá. Tulajdonképpen azóta foglalkozik a
paksi svábság történetével, a világháborúk paksi vonatkozásaival és a helyi zsidó lakosság históriájával. A paksi zsidósággal
kapcsolatos kutatásaiban partnere Salamon Gábor építész, akivel
az egykori zsinagóga épületének
3D-rekonstrukcióján munkálkodik. Dolgozik emellett egy filmen
is, amiben a zsidó temetkezési
szokásokat és a paksi zsidó temetőt szeretné bemutatni, reményei
szerint még idén ősszel.
A helytörténeti munkák rendre
könyvtárakba, levéltárakba szólítják, így a sportra ma már nem
igazán van ideje, pedig egykor a
kajak-kenu és a karate első volt a
sorban. Mivel imádja a vizet, nem
meglepő, hogy a munkáséveket
a paksi strandon kezdte úszómesterként. Azóta onnan eléggé
messze került, jelenleg az MVM
ERBE Zrt.-nél erőmű minőségellenőr. Az eltelt évek alatt szinte folyamatosan tanult, elsőként gépi
forgácsolónak, azóta pedig többek között épületgépész techni-

kus és vizuális anyagvizsgáló végzettséget is szerzett.
Bár úgy érzi, egy-egy munkával soha nem készül el, azért már
adott ízelítőt eredményeiből. A
Paksi Tükör című irodalmi, művészeti, tudományos és helytörténeti folyóiratban a paksi vitézi rendről jelent meg írása, melyben a történelmi hátteret tárta az
olvasók elé, a következő számban
pedig a tagok életútjáról ad majd
összefoglalást. Komoly anyagot
gyűjtött az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, amiből
kiállítása nyílt a városi könyvtárban, ezt az anyagot később szeretné bemutatni egy kiadványban is.
Mindemellett Jillingné Weisz
Juliannával együtt szerkeszti a helyi német nemzetiségi önkormányzat új kiadványát,
a Pakscher Zeitung első száma a közelmúltban jelent meg.
Az időszakos kiadvány a nemzetiségi oktatást végző intézmények tevékenységét, eredményeit taglalja, a németség számára
jelentős eseményekről szóló beszámolókat tartalmaz, de János

nem titkolt szándéka, hogy paksi történetükről szóló írások is
megjelenjenek hasábjain. Lényegesnek tartja, hogy az ember ismerje meg a gyökereit és legyen
hű hozzájuk. Ez a hűség vezette
a németkéri német nemzetiségi
táncegyütteshez is, ahol párjával,
Andreával táncol. Mindemellett
rendületlenül gyűjt fotókat és képeslapokat főként Paksról, Dunakömlődről és Németkérről.
Azt mondja, hogy számára a történeti kutatás olyan mint a narkotikum, érzi, hogy nehéz lenne
leszoknia róla. Szerencsére két
kisfia megértéssel fogadja hóbortját, ha pedig kezdene esetleg túlzásba esni, kozmetikusként dolgozó párja mértéktartásra inti. Támogatásuk miben
sem mutatkozik meg jobban,
mint hogy legutóbbi születésnapjára a barátokkal összefogva, az Arcanum Digitális Tudománytár használatára szóló előfizetéssel lepték meg, ami, ahogy
János mondja, számára felér egy
telitalálatos lottónyereménnyel.
Kohl Gyöngyi
Paksi Hírnök, 2016. május 27. n 15
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Az utolsó versenyeken harcolta
ki az olimpiai részvételt
Nem panaszkodhat Hangyási
László, az ASE dzsúdósainak vezetőedzője, hiszen három tanítványa is tatamira léphet a Rio
de Janeiró-i nyári olimpiai játékokon. Bor Barna a harmadik, Csoknyai László a második,
Cirjenics Miklós az első ötkarikás versenyére készül. Hármójuk
közül talán az újoncnak, a 100
kg-ban versenyző Cirjenics Miklósnak volt a legnehezebb a dolga, az utolsó két versenyen kellett
annyi pontot gyűjtenie, hogy beférjen a kvalifikációs listán a kijutást jelentő első huszonkettő
közé. Bakuban és Almatiban ezt
sikerrel teljesítette, így véghezvitte azt, amiért két és fél éve az
ASE-hoz igazolt.
– Amikor Paksra kerültél, azt
nyilatkoztad, hogy azért jöttél,
mert szeretnél részt venni a riói
olimpián.
– Valóban ezért igazoltam az
ASE-hoz 2013 novemberében.
Pontosabban 2014. január 1-jével
vagyok főállású dzsúdós, előtte Budapesten hivatásos tűzoltóként dolgoztam és a munka mellett sportoltam. Tulajdonképpen
fél év téli alapozás – Bor Barnával párban – után már benne is
voltam a sűrűjében, kezdődött a
kvalifikáció. Utólag elmondhatom, hogy jó döntést hoztam, jó

hatással van rám az itteni munka, és sokat köszönhetek Laci bácsinak. Egyszer-kétszer belefáradtam a versenysorozatba és
voltak hullámvölgyek, de sikerült
kijönni belőle. Ezt jól mutatják az
eredmények, 2014-ben két világversenyről hoztam érmet, 2015ben csak egyről, idén viszont már
háromról, és ezekből egy Grand
Slam, kettő pedig Grand Prix.
– Elég hektikusan alakult a kvalifikációd, ráadásul a sorozat végéhez nagyon közel jött a hidegzuhany.
– A versenysorozat első felében
még bent voltam a 22-ben, de
a 2015-ös augusztus végi asztanai világbajnokság után kicsúsztam onnan. Nyert meccs nélkül estem ki, a riválisaim viszont
tudtak nyerni, és ez egy kilences szorzós verseny volt. Nagyon
megelőztek. Kontinentális kvótára kerültem, tehát még így is kijuthattam volna, de az Európabajnokság után rossz helyzetbe
kerültem, mert a kvótát az Eb-n
bronzot szerző Gercsák Szabinának adták.
– Maradt két verseny, amelyeken
valami nagy eredményt kellett felmutatnod.
– A bakui Grand Slam ötös szorzójú, az almati Grand Prix pedig
hármas. Bakuban úgy mentem

fel a szőnyegre, hogy mindenképpen támadó dzsúdót mutassak be. Úgy voltam vele, vagy sikerül, vagy nem. Úgy mentem
neki, hogy mindent kiadjak magamból, és tiszta lelkiismerettel
fejezzem be a kvalifikációt, bármi is lesz a vége. Még vesztett
helyzetben is próbáltam felszabadultan dzsúdózni, akkor is támadtam, és mivel dobáserős vagyok, bejött. Jó formát fogtam
ki, a döntőig öt meccset nyertem ipponnal, de a végére már
elfogyott a lendület, és második
lettem. Bakuban olyan versenyzőket sikerült megvernem, akiket előtte soha, négyen is előttem vannak a világranglistán. A
következő héten Kazahsztánban
az első két meccsre még sikerült
átvinnem ezt a formát, de aztán
már egy kicsit elfogytam.
– Egyre kevesebb az idő az olimpiáig, milyen feladatok várnak
addig?
– Május utolsó hétvégéjén Mexikóba, Guadalajarába utazunk a
Mesterek Tornájára. Ezen a versenyen súlycsoportonként a világranglista első 16 helyezettje lép tatamira, s mivel páran lemondták a szereplést, engem is
meghívtak. Nagyon nagy dolog,
hogy eljuthatok ide, ha már egy
meccset nyerek, az előrelépést je-

lent. Amikor Paksra jöttem, még
a 80. hely körül voltam a világranglistán. Mexikó után Ausztriába megyünk két és fél hétre magaslati edzőtáborba, ha onnan
visszajöttünk, megyünk Spanyolországba egy küzdelmi edzőtáborba, utána pedig már itthon
készülünk. Valószínű, hogy a Budapest GP-n nem indulok, mert
üti a felkészülést, és két év alatt
elég sok versenyem volt, a Mesterek Tornája a 31. lesz.
– Foglalkozol már az olimpiával,
vagy az még odébb van?
– Idáig mindig a következő versenyre koncentráltam. A klub és
Hangyási Laci bácsi a munkát és
a menedzselést biztosította számomra, azzal hogy kiharcoltam
az olimpiai részvételt, tartoztam
nekik is és magamnak is. Nemcsak arra vagyok büszke, hogy két
és fél év alatt úgymond a munkából jutottam ki az olimpiára, hanem arra is, hogy mind a hárman, Csoknyai Laci és Bor Barna is, egymást húzva dolgoztunk.
Nem akarom azt mondani, hogy
vannak érmes esélyeim, hiszen az
utolsók között kvalifikáltam magam, de a bakui Grand Slamből
kiindulva bármi megtörténhet.
Nagyon várom, augusztus 11-én
lesz Rióban a versenyem!
Kovács József

Kovács Gábor ismét Pakson véd
A Fehérvári úti stadion átalakítási munkálataival párhuzamosan, a 2015/16-os bajnoki szezon lefújásának pillanatában
az OTP Bank Ligában szereplő Paksi FC vezetősége megkezdte a következő évad keretének kialakítását. A távozók rovatba Rodenbücher és Asztalos
neve került, Bajner, Székely el16 n Paksi Hírnök, 2016. május 27.

kívánkozik, Kőváryt, Kelement
és Balázst pedig kölcsönbe engedné el a klub. Kemenes Szabolcs a Budapest Honvédtól érkező kapus, valamint a diósgyőri védő Kovács Gábor, aki
korábban játszott Pakson, már
aláírta két-, illetve hároméves
szerződését Haraszti Zsolt ügyvezetővel.

– A Videotonnal is tárgyalunk, onnan két játékost szeretnénk igazolni: Koltai Tamás már itt játszik nálunk, ez
idáig kölcsönben, most szeretnénk megvenni a játékjogát.
A másik futballista ifjabb Haraszti Zsolt, az ő ügyében zajlanak az egyeztetések. A Budapest Honvédtól korosztályos

válogatott játékos is a kiszemeltjeink közt van – mondta el Haraszti Zsolt, a Paksi FC
ügyvezetője. (Lapzártánk után
érkezett: Jelena Richárd is aláírt.) A 2016/17-es idény július 16-án indul, a Csertői Aurél vezette Paksi FC júniusban
kezdi felkészülését.
Faller Gábor

A döntőbe jutásért küzdenek
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A vártnál nehezebben, a hazai pályaelőnynek köszönhetően jutott túl a Sopronon az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata.
Az idegenbeli meccseken szinte esélye sem volt a paksi fiúknak, Sabáli Balázsék mind a kétszer egyenlítettek, így a döntés
az utolsó, Gesztenyés úti meccsre maradt. A vasárnap esti ös�szecsapásra szurkolók is érkeztek Sopronból. Többször vívott
hangpárbajt a két szurkolótábor,
így már a play-off hangulatra
sem lehetett panasz. A vendégek
mindent beleadtak, vesztenivalójuk már nem volt, így egy szoros, nagy küzdelmet hozó meccs
kerekedett. A kék-fehérek végig
partiban voltak, az utolsó percig kétesélyes volt a mérkőzés. A
végén Dunn és Robinson biztos
kézzel értékesítették a megítélt
büntetőket, a Sopronnak pedig
már nem maradt ideje az egyenlítésre. ASE–SKC: 73-70.

A maratonira nyúlt negyeddöntő után nem sok idő maradt a
pihenésre, három nappal később már Székesfehérváron léptek pályára Kovács Ákosék. Az
Alba ezzel szemben nyugodtan és kipihenten várta az elődöntő első meccsét, mivel 3-0val búcsúztatták a Kaposvárt.
A székesfehérvári meccs a szokásos idegenbeli forgatókönyv
szerint alakult, már az első negyedben tetemes hátrányba került az ASE, és a hátralévő időben csak futott az eredmény
után. A félidőre már akkora
előnyre tett szert a hazai csapat,
hogy lényegében eldőlt a mérkőzés. Fehérvár–ASE: 99-77.
A második meccsen az ASE
volt győzelmi kényszerben, a
vendégsiker szinte kilátástalan
helyzetbe hozta volna Schmidt
Béla együttesét. Ennek szellemében kezdődött a mérkőzés,
már az első percektől teljes for-

dulatszámon pörögtek a játékosok. A kiegyenlített első negyed után a másodikban sikerült
nagyobb előnyre szert tennie a
paksi csapatnak, jó védekezés
mellett a támadások is hatékonyak voltak. Nem adta fel azonban a vendég, a harmadik felvonás utolsó perceire ledolgozták
hátrányukat, de Dunn és Kovács Ákos pontjaival újra előnybe került az Atom. A negyedik
negyed közepétől fej fej mellett
haladt a két csapat, nem sikerült
egyik félnek sem nagyobb előnyre szert tennie. Az idegek csatáját
ezúttal az ASE bírta jobban, és
nagy küzdelemben győzött, 1-1re alakítva a két csapat közti párharcot. ASE–Fehérvár: 80-76.
A harmadik meccsre Székesfehérváron került sor, ahol ezúttal
sem tudta átlépni saját árnyékát
a paksi csapat. Tulajdonképpen
már az első negyedben eldőlt a
mérkőzés, 7 perc után már 25-8ra elhúzott az Alba. Az ASE első
félidei védekezéséről mindent
elmond, hogy tizenhat és fél perc
alatt 50 pontot kapott, gyakorlatilag tetszés szerint érte el találatait a házigazda. Rengeteg volt az
egyéni hiba: számos elhagyott
labda, pontatlan passz és soksok elrontott dobás jellemezte
Dunnék játékát. A nagyszünet
után még egy rövid fellángolásra volt ereje az Atomerőmű csapatának, a 23. percben 58-44-re
zárkóztak a piros-kékek. Ezzel el
is lőtte puskaporát Schmidt Béla
legénysége, az Alba pedig fokozatosan növelte előnyét, és nagyarányú győzelmet aratott. Fehérvár–
ASE: 96-68. Az elődöntő állása
így 2-1 az Alba javára, a negyedik
meccset lapunk megjelenésének
napján játsszák a Gesztenyés úti
csarnokban.
-joko-

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

Pakson volt
a középdöntő
Országos szinten is egyre nagyobb
az érdeklődés a lányfoci iránt, vélekedik Orosz József, az Atomerőmű SE labdarúgó szakosztályának elnöke hozzátéve: egyesületükben is egyre több a női csapat.
– Az U15 és az U17 mellett a Tolna-Mözs futsalegyletével is kiváló a kapcsolat, többen járnak át a
mi futsalcsapatunkhoz – mondta el annak apropóján, hogy Pakson rendezték az U15-ös lányok
országos középdöntőjét, ahová
a paksiak a dél-nyugati csoport
mérkőzései után, 40 összecsapást
követően, a Pécs mögött a második helyen jutottak be.
– Mi erre a megmérettetésre gyakorlunk, évek óta ebben a rendszerben veszünk részt. A csapatból többen az U17-ben is játszanak nagypályán, így nekik kicsit
szokatlan lesz a mostani pályaméret és felállás, de remélem, ez
nem jelent majd gondot – mondta el Klopcsikné Somorjai Mária,
a lánycsapat edzője. Kovács Zsuzsanna csapatkapitány hozzátette: edzésen nagyon figyeltek
a passzokra, a helyezkedésekre,
a lesre és a beindulásokra. –Védőként az a feladatom, hogy vigyem a csapatot minél távolabb a
kapunktól, és hátulról irányítsam
a társakat – fogalmazott.
Az ASE végül csoportja negyedik helyén végzett, egy döntetlennel és két 1:0-s vereséggel,
a csoportot a Haladás-Viktória FC nyerte. A másik négyesben az ETO FC Győr diadalmaskodott. A paksi középdöntőből a budapesti országos
négyesdöntőbe a két csoportgyőztes került, a keleti ágról a
Diósgyőr és a Debrecen csapata
delegálta magát a fináléba.
Faller Gábor

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Nem termett sok
Idén sportnappal
babér Vallelungában kezdődött a városi
rendezvények sora
Remek téli felkészülést követően
reményekkel telve várta Gyutai
Adrián, a Korda Racing motorversenyzője a 2016-os olasz
bajnokság National Trophy
600-as kategóriájának rajtját
Vallelungában. Az idénynyitó
dupla futam azonban nem várt
nehézségekkel telt, ami az eredményben is megmutatkozott.
– Februárban már elkezdtem a
motoros tréningeket is, így elég
sokat tudtam menni az első verseny előtt. Úgy érzem, minden
téren felkészültem a szezonra, nagyon sokat dolgoztam,
és elégedett vagyok a felkészülési programmal. Emellett három alkalommal is teszteltem az
új csapatommal, ezalatt jó munkát végeztünk, jó az összhang
és a motorom is versenyképes
– mondta el Gyutai Adrián. A
2016-ban klubot váltott sportoló hozzátette: az utolsó tesztnapon olyan versenyszimulációt
futott, ami nagy reményekkel
töltötte el.
– Bizakodva vártuk a hétvégét,
a csapat által kitűzött cél az első
öt hely egyike volt. Ehhez képest
nagyon rosszul sült el minden.
A csapat keményen dolgozott,
de sajnos hibáztam néhányszor,
és így minden tervünk füstbe
ment. Rengeteget tanultam belőle. A csütörtöki tesztnap egy
kisebb eséssel kezdődött, amikor rámentem egy aszfalthibára, amiről tudtam, hogy ott van,
mégis elhibáztam. Majd péntek
reggel a szabadedzésen úgy estem el a harmadik körben, hogy
nem is értettem, miért történt.
Amikor felálltam, még megérkezett néhány motor mellém,

így valószínűleg valami lehetett
a pályán, ami miatt többen is elestünk ugyanazon a ponton. A
baj ott volt, hogy a motor megakadt a rázókőben és sajnos szó
szerint rommá tört. Innen kezdve a koncentrációm is egy kicsit
megtört. Az időmérő nem volt
rossz, bár sajnos nem tudtam
100%-ot menni közel sem, ráadásul meg is büntettek, mert az
egyik körömben levágtam egy
sikánt, így nagy hátrányból rajtoltam.
– A tartalékmotorral mentem,
ami nem olyan, mint az eredeti,
így volt egy kis hátrányom. Az
első versenyre elkezdett esni az
eső, így örültem, hogy nem lesz
akkora gond a technikai hátrány. A második időmérőt esőben rendezték, ez elég jól sikerült, viszont csak pár kört mentem, hogy bekoptassam az új
esőgumit. Tudtuk, ha jól sikerül a rajt, akkor jó helyezést érhetünk el. Jól is sikerült, sok helyet jöttem előre, de nagy igyekezetemben hibáztam ismét, és
megint a földön voltam. Ez sajnos végzetes volt, a második
versenyre a motorom állapotának köze sem volt a versenyképeshez, néhány dolog nem működött tökéletesen, ami nagyon
zavaró volt. A rajtot elrontottam, és végig küzdöttem a váltóval, így borzalmas eredmény
született.
Az elmondottak ellenére Gyutai Adriánnak továbbra is
egyik kedvenc pályája marad
Vallelunga. Most azonban már
javában készül a másik kedvencre, Mugellóra.
Faller Gábor

Az UltramarAtom verseny arra
is lehetőség, hogy kis ízelítőt adjunk a városból, fogalmazott köszöntőjében Süli János, Paks polgármestere az UltramarAtom
futóverseny megnyitóján, a pünkösdi hétvégén, a Táncsics parkban. Hagyomány, hogy a nyári szezonnyitó rendezvényt a
Duna-parti sétányon tartják. A
rendezvényhajó felújítása miatt
idén ez a program elmaradt, helyette új helyszínen, a Táncsics
parkban szervezett programot
a város. Első alkalommal tartottak sportnapot és ehhez kapcsolódóan immár harmadszor volt
UltramarAtom utcai futóverseny.
Idén átstrukturálódtak a rendezvények helyszínei és tartalma, mondta el Tell Edit, a szervező Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai igazgatója.
Hozzátette: az UltramarAtom
sporttartalmát megőrizték, így
került mellé a városi sportnap.

TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Az ország minden pontjáról és
külföldről is érkeztek futók, tudtuk meg Scheﬀer Istvántól, a futás főszervezőjétől. A táv 21,
42 és 50 kilométer volt, valamint rendeztek 6 és 12 órás futást egyéneknek és váltóknak.
– Nevezéskor úgy tűnt, többen
leszünk, mint tavaly, de az eső
miatt jó néhányan lemondták a
részvételt – tette hozzá.
A programok a rajttal egy időben kezdődtek még szakadó esőben, de délutánra kisütött a nap, így a sportnap második felében már nemcsak a
résztvevők, hanem az érdeklődők is szép számmal megjelentek a Táncsics parkban felállított
rendezvénysátornál. A fitneszprogramokon mintegy 140-en,
az UltramarAtomon közel 200an vettek részt.
A rendezvény este a paksi Pagony és az Irie Maﬃa együttes
koncertjével zárult.
-efgé-

Helyes válaszával
Agricum ajándékcsomagot
nyerhet!
A rejtvényben egy településrész nevét
rejtettük el. A megfejtéseket június 6-ig
várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út
51-53. címre. E-mail: szerkesztoseg@
paksihirnok.hu.
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Harmincéves az rg szakosztály
Ismét belevágnék és újrakezdeném! – vállja
Hermesz Lajosné, a Paksi SE idén harmincéves ritmikus gimnasztika szakosztályának
elnöke. A kerek születésnapról nemrég gálán emlékezett meg az egyesület. A ritmikus
gimnasztika az 1980-as évek elején honosodott meg Pakson, néhány lelkes, sportot szerető szülő jóvoltából. A szakosztály ’85 őszén
alakult, az első szakedző pedig a rá következő év tavaszán kezdte meg a munkát a paksi lányokkal, akik már az az évi diákolimpián az élvonalban végeztek. Hermesz Lajosné
az alakulás óta a szakosztály alappillére. – Kisebb-nagyobb sikerek mindig vannak. Siker,
hogy sokan vagyunk és kiváló a hangulat, és
ha mostanság nem is világ- vagy európai eseményen veszünk részt, a hazai megmérettetéseken jól szerepelünk. A lányoknak pedig
tartást ad, mozgáskultúrát tanít ez a sport, ha
később nem is lesz belőlük versenyző – fogalmazott a szakosztályelnök.
A balett, a torna és a tánc elemeit is magában foglaló, könnyed mozdulatok mögött kemény és kitartó munka áll. A szakosztály legsikeresebb versenyzője Hermesz Anita, aki
tagja volt az Európa-bajnokságon bronz-

érmet szerző magyar válogatottnak. Anita
versenyzői pályafutása befejezése óta edzőként vesz részt a ritmikus gimnasztika életében. A szakosztály népszerűségét jelzi, hogy
a helyi növendékek mellett még Őcsényből és
Gyönkről is járnak Paksra edzésekre. A jubileumi gálán a jelenlegiek mellett egykori sporFotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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APP. SPYRIDOULAL d

1 hét repülővel, 6 fős apartmanban,
önellátással. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT!
Indulás: 2016.06.18.

291,- € (90.181 Ft)/fő ártól
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RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
Illetékmentes akció 2016.05.01-31. között történő szerződéskötés esetén a 2016 nyári budapesti és debreceni indulású charteres Neckermann repülős csomagajánlatokra (HUN NAH, FAX, LAST), kivéve Madeirára.
Az előfoglalási kedvezményekkel, és az árfolyamakcióval együtt is érvényes. Árfolyamakció 2016.05.01-31.
között vagy visszavonásig (Az akció keretén belüli foglalásoknál a törzsutas és nászutas-kedvezmény nem
vehető igénybe!). Kedvezményekkel csökkentett árak. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást,
a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. A fenti forint árak
1 EUR=309,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi
díj forintösszege a Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek
függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

tolók is felléptek, sőt olyan is akadt, aki gyermekeivel állt színpadra. Az rg szakosztálynál
egyébként a hétvégék mostanság versenyekkel telnek, és javában készülnek a diákolimpia finisére is: a paksi szakosztály versenyzőivel az országos döntőben is találkozhatunk.
Faller Gábor

