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Megszépült az ürgemezei tó
Megújult az ürgemezei tó és környezete. A
felújítás elkerülhetetlen volt, a talajvíz változása miatt ugyanis előfordult, hogy a tó
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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egyszer szinte kiszáradt, máskor pedig a
padokon ülők lábát nyaldosta a víz. A tó
karbantartásával megbízott DC Dunakom

Plusz Kft. augusztusban kezdett hozzá a
munkához egy dunaföldvári szakcég közreműködésével. – A tó zárt rendszerű lett, aljára fólia, arra pedig geotextília került, utóbbi a növények számára. Majd’ félezer új növényt ültettek a tóban elhelyezett kosarakba
és a tó köré, melynek vízfelülete 2800 négyzetméter – tájékoztatott a műszaki átadáson
Klézl Terézia. Paks főkertésze azt is elmondta, hogy a biológiai egyensúly fenntartása
és az oxigén-utánpótlás miatt fontos az állandó vízmozgás, ezért két szökőkutat építenek be a tóba. A jelenleg működő csak átmeneti megoldás, a tervek szerinti végleges,
többágú szórófejű szökőkutak napokon belül megérkeznek, köréjük speciális világítást építenek, ami különleges látványt nyújt
majd az esti órákban, tudtuk meg a kivitelező cég vezetőjétől, Puskás Jánostól.
A tó környezete is megújult a beruházás
keretében: újrafestették a hidat és a tó körüli utcabútorokat, illetve ahol szükséges
volt, kicserélték a padokat és a hulladékgyűjtőket. Az ürgemezei tó rekonstrukciója 24 millió forintból valósult meg. -dallos-
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Együttműködik Paks és Kalocsa
Együttműködési szerződést kötött Kalocsa és Paks városa, amit a Kalocsai Paprikafesztivál megnyitóján dr. Bálint József és
Süli János írt alá. A városvezetők egyetértenek abban, hogy a Paks II. beruházás és
a tervezett Duna-híd fontos kapocs lesz,
de együtt ettől függetlenül is sikeresebb lehet a két település. – Önző lennék, ha azt
mondanám, hogy a 2014-es választások
után kezdődött el az előkészítés, hiszen az
atomerőműnek és a TEIT-nek köszönhetően korábban is volt együttműködés, de a
választások és az új atomerőművi blokkok
építésére vonatkozó döntés bejelentése valóban felgyorsította – fogalmazott dr. Bálint
József. Kalocsa polgármestere azt mondta,
reméli, nemsokára kihirdetik, ki lesz a híd
tervezője és elkezdődhet a 16 hónapig tartó
tervezés, majd az építés, és 2018-19-re elkészül a híd, ami közelebb hozza egymáshoz a két várost. Dr. Bálint József gazdasá-

gi területet érintő célkitűzéseket említett,
köztük elsőként azt, hogy vissza kell térni a szántóföldi kultúrák termelése helyett
a kertészethez, és feléleszteni a konzervipart, ami mindkét városban jól működött.
Az együttgondolkodás másik fontos területe az atomerőmű építőinek ellátása, hogy
amikor elkezdődik az építkezés, azt infrastrukturálisan ki tudják szolgálni. – Paks
egyedül nem tudja felvállalni azt a logisztikai terhet, ami rá nehezedik majd. Szükséges a térség és a Duna bal partjának bekapcsolása – hangsúlyozta. Ezzel Süli János
is egyetért. Paks polgármestere elmondta, hogy a kalocsai laktanyában 3500 fő elhelyezésére van mód. A környezet megfelelő, van kulturális és sportolási lehetőség.
A városvezető azt reméli, hogy a Kalocsán
és környékén élőkre mint az erőmű építőire is számíthatnak majd. Az együttműködés fontos színtere lehet az építkezésen
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dolgozók ellátása, amiben együtt szeretnének szerepet vállalni, az elsőként kiaknázható területnek azonban a turizmust tartja,
beleérve a vízi turizmust. Azt mondta, ma
elsősorban a történelmi múlttal rendelkező
Kalocsa képes arra, hogy megállítsa a turistákat, hiszen az érseki palota, a templom, a
paprikamúzeum vonzó a látogatók számára. Arra számítanak – különösen, ha a híd
is megépül –, hogy aki megáll Kalocsán, az
Paksot is megnézi és viszont.
– Ha Pakson felmegyünk a magas épületek tetejére, átlátunk Kalocsára, mégis sokan mondják, hogy még soha nem voltak
ott – említette Süli János, aki szerint az
együttműködésből mindkét város profitál. Szavaiból kiderült, hogy a térséget, az
itt élők érdekeit gyakran képviselik együtt
különböző tárgyalóasztaloknál dr. Bálint
Józseffel.
Vida Tünde
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Megnyílik a múzeum új állandó kiállítása
Egész Paksot várják a Paksi Városi Múzeum
új állandó kiállításának megnyitójára szeptember 24-én. – A Paksi Metszet névre keresztelt tárlat megnyitója egész estés múzeumi kavalkád lesz – mondta dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna a sajtó számára szervezett
tájékoztatón, ahol bemutatta a múzeum új
állandó kiállítását és a megnyitó programját is ismertette. A 16 órakor kezdődő rendezvényhez birtokba veszik majd a múzeum udvarát, épületeit és környékét, érkeznek hagyományőrző egyesületek, amelyek
több történelmi kort megidéznek, lesznek
tárlatvezetések, ételkóstoló, kézműves foglalkozások, csúzlizda és bárki korhű ruhákba bújva fotózkodhat egészen este 9-ig, sorolta a programelemeket az igazgató.
A felújított Deák-házban és az újonnan elkészült épületben négy kiállítási egység ad
átfogó képet Paks történetéről. Előbbiben
kapott helyet a Régiségtár, ahol a római kortól a Rákóczi-szabadságharcig sorakoztatják
fel azokat a leleteket, amelyek az elmúlt húsz
esztendő során kerültek a paksi múzeum
birtokába. A kúriaépület egy másik része az
Emléktérnek ad otthont, itt Paks különböző
társadalmi rétegeit jelenítik meg, és részben
azoknak a közbirtokos nemeseknek az életmódjáról adnak képet, akik a helyi kúriákat
felépíttették. A padlástérben a Dunatárban
találja magát a látogató, ami a folyó és az
ember kapcsolatát jeleníti meg; a negyedik,
a Paksi löszfal elnevezésű geológiai, zoológiai anyagot szemlélve pedig a földtörténet
kétmillió évét lehet megismerni.
A kiállítás interaktív, olykor szó szerint is
kézzel foghatóan, emellett számítógépes
animációk, játékok és életnagyságú grafikák
segítségével hozza közelebb a múltat: Paks

régészeti, helytörténeti, néprajzi és földrajzi emlékeit.
A régi tárlatból számos tárgy került át a tízszer nagyobb területű új kiállítótérbe, és
van egy sor olyan is, amit eddig nem látott a közönség. A lussoniumi ásatásokon
előkerült leletanyagból most sokkal többet
a látogatók elé tudnak tárni. Látható lesz
többek között egy, eddig a raktárban po-

rosodott kanapé is, ami a restaurálás után
visszanyerte régi pompáját; illetve egy, az
Erzsébet Nagy Szálloda felújításakor előkerült töredékek felhasználásával rekonstruált klasszicista kályha. És persze nem feledkezhetünk meg az Európa-szerte híres császárlábról sem, ami ezen a kiállításon végre
méltó helyére került.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Ismét javítani kell a futópályát
Helyszíni bejáráson, a kivitelezővel közösen
kereste a megoldást a DC Dunakom Plusz
Kft. az ürgemezei erdei futópálya problémáira, ugyanis több helyen felgyűrődött vagy
szétnyílt a pályatest borítása. Ez nem csupán esztétikai gond, hanem balesetveszélyes is. – Főleg játszótereken használják a
paksi futópályát is borító úgynevezett ütéscsillapító burkolatot, aminek az anyaga újrahasznosított autógumi – mondta el a kivitelező Mindigfa Bt. vezetője. Makove Zsolt
szerint a problémát az okozza, hogy ráhajtanak járművekkel a pályára. Véleményét erősíti, hogy jellemzően az út közelében jelen4 n Paksi Hírnök, 2016. szeptember 23.

tek meg a burkolathibák, nem egy helyen a
keréknyomok is látszanak a futópályán. Ezeket a sérült területeket ki kell vágni és újra
kell önteni, máshogy nem lehet javítani, tette hozzá a szakember.
Nagy Istvántól, a DC Dunakom Plusz Kft.
részlegvezetőjétől megtudtuk: a futópálya
felületét már második alkalommal kell javítani. Most nagyobb szakaszok újraöntésére adtak megbízást, amivel talán megállítható lesz a felület rongálódása – mondta
el. A javítás költségét a futópálya üzemeltetőjeként az önkormányzati cég állja. A
többszöri figyelemfelhívás és a tiltótáblák el-

lenére sokan nem rendeltetésszerűen használják a pályát. (Lapunk is nemrég foglalkozott a témával egy olvasói levél kapcsán.) A
szabályokról a házirendet tartalmazó táblák
is tájékoztatnak majd, ezeket heteken belül
kihelyezik a pálya mellé. Aki motorral, gépkocsival ráhajt vagy akár lóval rámegy a gumiborításra – patanyom is látszik – nemcsak
a közvagyont rongálja, de balesetveszélyt is
okoz. A szakemberek szerint megoldás lehet
egy kamerarendszer kiépítése vagy a terület körbekerítése, ami újabb többmilliós kiadást jelent.
-dsz-

Népszerű volt Paks standja Kalocsán
Paks is képviseltette magát a Kalocsai Paprikafesztiválon, egy nap alatt több mint ezer látogatót fogadtak a városi standon. – Fontosnak
tartottuk, hogy ne csupán kiadványokat osztogassunk, hanem valóban meg tudjuk állítani
és szólítani a fesztivál vendégeit, illetve felhívni
figyelmüket a városunkban található értékekre
– mondta el lapunknak Czink Dóra, Paks turisztikai és városmarketing- referense. Hozzátette: a Dunát állították a stand középpontjába,
és halsimogatóval, valamint pecajátékkal várták az érdeklődőket a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület támogatásával, a Paksi Halászati Szövetkezet együttműködésével. A vendégek egy fotófal előtt fényképezkedhettek,
és népszerű volt a Mi való a paksi halászlébe?
elnevezésű játék is. A meghívás a fesztiválra

egyébként nyáron érkezett a Kávé- bor- és pálinkafesztiválon, ahol Kalocsa interaktív kiállítással mutatkozott be.
A rendezvényen írták alá a Duna-Régió
Víziturisztikai Szövetség kezdeményezésére
létrejött együttműködésről szóló megállapodást is. A Paks–Kalocsa Vízcsöppek Duna-régió Társulás keretében a Dunaföldvár
és Fadd között, a Duna jobb és bal partján
fekvő tizenöt település kezdi meg a munkát,
melynek célja a Duna-part fejlesztése közös
pályázatok révén.
– Évek óta megfigyelhető, hogy pályázni
sokkal eredményesebben lehet, ha összefogás van mögötte. Már a megállapodás alapja is az, hogy minden tagtelepülés leírta, milyen fejlesztési tervei vannak a Duna-partjá-

val kapcsolatban. Munkaszervezetünk heti
szinten egyeztet a kezdeményező vízi turisztikai szövetséggel az aktuális pályázatokról,
melyek forrást biztosíthatnak az elképzelések megvalósítására – tudtuk meg a turisztikai és városmarketing-referenstől. Ahogy
Czink Dóra elmondta, Pakson vízi turisztikai bázist szeretnének kiépíteni, ahol a Dunán érkezők kiköthetnének, biztosítva lenne sátorhely, valamint tisztálkodási lehetőség is. Az elképzelés szakmai hátterét a
LaDIK Egyesülettel és a Paksi Sporthorgászok Egyesületével közösen dolgozza ki az
önkormányzat. Emellett folyamatban van
a vízi színpad beruházása, amely megállóhelyet biztosíthat a szállodahajók számára,
várhatóan már jövő nyártól.
Dallos Sz.

Szüreti nap testvérvárosi vendégekkel
Idén sem hiányozhatott a felvonulás, a népzene és a néptánc a
XIX. Dunakömlődi Szüreti Napról. Délelőtt ugyan még felhők
tornyosultak az égen, és hullott
is az égi áldás, de mire a kisbíró
elmondta köszöntőjét, már hét
ágra sütött a nap. A szüreti menetben feldíszített fogatok, traktorok és lovasok követték a bíró
és bíróné hintóját. Az egyik kocsin 12 fős küldöttség foglalt helyet, amely Viskről és Kézdivásárhelyről érkezett. Szabó Péter
alpolgármester elmondta, hogy
mielőtt csatlakoztak volna a szüreti menethez, megmutatták a
vendégeknek a várost és jártak a
gyógyfürdőben.
– Nálunk nincsen szőlő, nem
készítünk bort, csak pálinkát,
így igazán nagy élmény, hogy
részesei lehetünk a szüreti napnak, aminek közösség-összetartó ereje érezhető – ezt már Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere mondta, hozzátéve,
hogy a helyi médiától is érkeztek velük vendégek, akik elviszik
településükre a dunakömlődi
szüreti nap hírét. A faluház elől
indult menet két helyen állt
meg: a Szabadság utca végén és
a présházsoron. Előbbi helyszínen a Félnótás dalkör és a paksi Szarkaláb Néptáncegyesület
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szórakoztatott, miközben mások süteményekkel, frissítőkkel
kínálták a vendégsereget. A Félnótások a présházsori megállónál is dalra fakadtak, mellettük
fellépett a Jade dunakömlődi
hastánccsoport, valamint a Csillag Show-tánc Egyesület. Mindehhez az alaphangulatot a Roger
Schilling Fúvószenekar délelőtti zenés invitálója, a Napsugár
Óvoda dunakömlődi óvodásainak és a Waldorf óvodásoknak
a köszöntője, valamint a Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora adta meg. A felvonulás után színpadi műsor

kezdődött a faluház előtti téren, fellépett a Holló együttes, a
Tűzvirág Táncegyüttes, illetve a
Szaggató zenekar, valamint napközben gyermekprogramokat is
tartottak a könyvtár udvarán. Kihirdették az idei pályázatok eredményét, amelyek sorában a legjobb szüreti lekvárokat és süteményeket keresték, valamint
most először a legízletesebb szörpöt is. Lekvárból 17-et neveztek,
készítőjük közül Frics Pálné vitte el az első és a második díjat is,
sültszilva-, illetve sárgabaracklekvárjával, a harmadik helyezett
Kis Zoltánné lett karamellás

körtelekvárjával, és egy különdíj
is gazdára talált, ezt a Napsugár
Óvoda tagintézménye kapta,
ahol őszibaracklekvárt készítettek. Az édes sütemények közül a
zsűri Vincze Istvánné almás krémesét sorolta az első helyre, Siposné Schuszter Andrea lurkótortája lett a második díjas finomság, a harmadik helyezett
pedig szintén Vincze Istvánné,
diós-gyümölcsös süteményével.
Őt még egyszer a színpadra szólították, ugyanis a sós sütemények versenyében is első helyen
végzett, csirkemájas kiflit készített, a második helyezett Szabóné
Pacskó Szilvia lett, aki szezámmagos rudat sütött, a harmadik
díjat pedig Herger Zoltánné vihette haza, amit sajtos rúdjával
érdemelt ki. Az új kategóriában,
amelyben szörpöket vártak, az
élen Siposné Schuszter Andrea
végzett meggy bodzavirággal ízű
szörpjével, a második helyezett
Varjas István lett, aki fekete szederből készült szörpöt hozott a
megmérettetésre, a harmadik helyezésért járó jutalmat pedig Kiss
Virág kapta, tőle meggyszörpöt
kóstolhatott a zsűri. A szüreti napot bállal zárták, ahol megválasztották a szüret táncospárját,
illetve tombolával is színesítették
az estét.
-gyöngy-
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

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

Atomerőmű

Kisvasúton és kerékpáron is
bebarangolhatták az erőművet
Mozgalmas volt szeptember második hétvégéje az atomerőműben, két nap alatt közel
kétezer vendéget fogadtak. Azért e kimagasló létszám, mert most tartották a Nyílt Napot,
majd a Családi Napot. Az előbbin hagyományosan a környező települések küldöttségeit
fogadják – idén Kajdacs, Solt, Újtelek lakóit
–, utóbbin pedig az atomerőmű munkatársait
és az ő hozzátartozóikat. A gazdag programkínálatból – ahogy eddig is – a legnépszerűbb az üzemlátogatás volt. Erre kerékpáron és kisvasúton is lehetőség nyílt. Türmer
Elemér néhány solti társával együtt az előbbit választotta. Azt mondta, vegyes benyomásai, információ vannak az atomerőműről,
azt reméli, hogy egy személyes látogatás segít a kétségeket eloszlatni, kérdéseket megválaszolni. Örömmel jött Szöbölődi Györgyné
Magdi néni és Répási Tamásné Gizi néni, valamint a szintén erre a keresztnévre hallgató
Pécsi Istvánné Újtelekről. Azt mondták, semmi félelem nincs bennük, csupán kíváncsiság és öröm, hogy lehetőségük nyílt az erőműben látogatást tenni. Magdi néni elárulFotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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ta, hogy ő az udvaráról látja az erőmű fényeit.
Mindhárom település polgármestere arról számolt be, hogy természetesen téma az
atomerőmű, érdeklődnek iránta az ott élők
és elfogadják. Az pedig külön öröm, hogy a
földrajzi közelség okán pályázhattak az elmúlt években az atomerőmű által támogatott alapítványhoz. Kalmár Pál solti polgármester arra is kitért, hogy sok ember nem
látta még az atomerőművet, így most szembesül azzal, hogy a vele kapcsolatos ijesztgetések alaptalanok.
A vendégeket köszöntő dr. Kovács Antal
szavaiból az derült ki, hogy az ismeretbővítés hatékony eszköze a nyílt nap, hiszen alkalmat teremt arra, hogy a térségben élők
választ kapjanak a kérdéseikre. – Az eddigi
tapasztalat az, hogy aki idejön, és látja, hogy
az atomerőmű egy megközelíthető, rendben
tartott, tiszta, cseppet sem misztikus létesítmény, ahol mosolygós, jól képzett emberek
dolgoznak, annak megszűnnek a fenntartásai – jegyezte meg a kommunikációs igazgató, aki számos kedves emléket őriz ezek-

ről az alkalmakról. Dr. Kovács Antal lapunk
kérdésére arról is beszélt, hogy az atomerőmű közel két és fél ezer munkavállalója és
a hasonló nagyságrendben náluk dolgozó
külsősök körében népszerű a családi nap,
aminek ékes példája az is, hogy idén több
mint ezerötszázan regisztráltak résztvevőként. A látogatóközpont környezetében sorakozó játék- és szórakoztatóeszközök nem
maradtak kihasználatlanul, s nem maradt
idejük pihenésre a tűzoltóknak sem, akik
bemutatót tartottak, szüntelenül járt a városnéző kisvasút és ezen a napon is sokan
éltek azzal a lehetőséggel, hogy körülnézzenek az üzemi területen.
– Fontos, hogy a családtagok megnézhessék,
hol dolgozik apa, anya, hogy közösen eltölthessünk egy kis időt, szót ejtsünk azokról
a dolgokról, amelyekre a hétköznapokban
nincs idő – fejtette ki az igazgató. Mint rávilágított, a város és az erőmű partner abban,
hogy a formális, kötelezettségen túli közös
időtöltésre a lehető legtöbb alkalmat teremtsen.
Vida T.

Megújult az Atomerőmű újság
Megújult külsővel és tartalommal jelent meg szeptember 9-én
a Paksi Atomerőmű havi magazinja, az Atomerőmű újság.
A paksi és kalocsai kistérségben terjesztett, közel negyvenéves lap kisebb méretben, ám
nagyobb oldalszámmal jut el a
jövőben a környék 30 ezer háztartásába. Az újság tartalmában
is átalakult: tudományos igényű,
szórakoztató magazin lett, és
foglalkozik azoknak a témáknak
a bővebb kifejtésével, amelyek
az atomerőművet, annak dolgozóit és a környéken lakókat öszszekötik.
Ahogy arról az erőmű sajtóközleménye beszámolt, 1978-ban
jelent meg az Atomerőmű újság jogelődjének, az Atomerőmű
építői első száma. Üzemi lapként
indult, hiszen kezdetben az épít-

kezésen dolgozók, majd az üzemeltetők tájékoztatását szolgálta
– ezek a majd’ negyvenéves lapszámok hű krónikásai ennek a
hatalmas beruházásnak. Az ezt
követő évtizedekben már Atomerőmű újságként fokozatosan kifelé nyitott, üzemi lapból a közös
élet krónikása, összekötő kapocs
lett az erőmű és a környékbeliek
között.
– A mostani megújulás ezt az
összekötő szerepet teszi meg a
magazin vezérfonalának. Célja,
hogy ne csak az erőmű dolgozói, de a vállalathoz ezer szálon
kötődő környékbeliek is megismerjék és megértsék az ország
egyetlen atomerőművét, az itt
zajló folyamatokat, fejlesztéseket, és támogassák az itt dolgozók munkáját. A tájékoztatásban mindig is a nyitott kapuk

elvét vallottuk, de ha az erőmű
közvetlen környezetében élőkről van szó, ennél többre van
szükség: nekünk kell házhoz
menni, és közös dolgainkról beszélni. Ennek egyik legjobb eszköze pedig az Atomerőmű újság
– idézi a kommüniké dr. Kovács
Antalt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatóját.
Az újság megújulásával egy időben létrejött az Atomerőmű lapcsalád is, amelynek egyik eleme
az Atomerőmű magazin, másik
pedig a vállalat szintén megújult
belső hetilapja, a Heti Hírlevél,
amely elsődlegesen az erőművel kapcsolatos friss műszaki és
szakmai információkat közli, és
tudósít az aktuális történésekről,
tudnivalókról is.
-kg-

A térség fejlődését segítik
Májusi ülése óta 46 pályázat valósult meg 32 településen, 145 millió forint alapítványi támogatással – állapította meg a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. által létrehozott alapítvány szeptember 14-én, Szedres községben tanácskozott.
Elhangzott: többek közt településrész-rehabilitációra, járda- és kerékpárút-építésre, közösségi konyhák felújítására, felszerelésére, utcafelújításokra,
régészeti feltárásra, templom- és iskolafelújításra
fordították az önkormányzatok az elnyert támogatást. Ahogy az erről kiadott sajtóközlemény beszámol: a kuratórium elfogadta a 2016. évi első
féléves beszámolót csakúgy, mint a pályázatok ellenőrzését szolgáló monitoringjelentést, foglalkoFotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

zott egyedi szerződésmódosítási kérelmekkel és
tudomásul vette az alapítványi működési költséghelyzetről szóló tájékoztatót.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
2011-ben jött létre, célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy
részét magába foglaló 41 település alkotja. Az alapítvány fennállása óta összesen 2,5 milliárd forintot ítélt oda a pályázóknak, e támogatás közvetetten 11,8 milliárd forint fejlesztést generált az
érintett térségekben. 2015-ben a pályázati úton
szétosztható térségfejlesztési támogatás a Miniszterelnökségtől érkezett, áll a sajtóközleményben.

A hetvenéves
forintot
ünnepli
a kiállítás
Minden gyűjtő szereti megmutatni gyűjteményét, ám ehhez
lehetőség és alkalom kell. A lehetőséget a paksi atomerőmű biztosította, az alkalmat
pedig az, hogy 70 éve bocsátották ki a forintot – fogalmazott Lenkei István vezérigazgatói tanácsadó az Atomenergetikai Múzeum új, numizmatikai
tárgyú kiállításán. Bár Lenkei
István maga is gyűjtő, nem az
ő, hanem az ESZI munkatársa, Pupp Ferenc érmeit, bankjegyeit ismerheti meg a közönség az időszaki tárlaton. Pupp
Ferenc amellett, hogy kitartó a
munkájában, hiszen alapításától az ESZI-ben dolgozik, hobbiját tekintve is elkötelezett,
gyerekkora óta gyűjti a bankókat és az aprópénzt. Numizmatikai gyűjteménye ugyan sokkal
bővebb, de az emlékkiállításon
csak az 1946 után kiadott címleteket mutatja be, köztük forgalomba soha nem bocsájtott
emlékérméket is.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy az ilyen – atomenergetikai témakörbe nem
illeszkedő – tárlatok is segítenek abban, hogy minél többen
ellátogassanak az atomerőműbe, s megismerjék azt. Az elfogadáshoz pedig az ismeretek jelentenek jó alapot.
Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője azt
mondta, hogy az állandó kiállítás mellett időszaki tárlatot is
szerveznek aktuális témák feldolgozásával. Ennek keretében
kiemelkedő magángyűjteményeknek is helyet adnak. A terv
az, hogy negyedévente szerveznek hasonló tárlatot. Pupp Ferenc kiállítását december 15ig lehet megtekinteni az Atomenergetikai Múzeumban.
-vida-
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Meglepte a vihar Paksot
Rég nem látott, özönvízszerű eső Fotó: Babai István/Paksi Hírnök
zúdult Paksra szeptember 13án késő délután. Tucatnyi riasztás érkezett a katasztrófavédelem főügyeletére a paksi felhőszakadás miatt, a lehullott nagy
mennyiségű csapadékvíz alagsorokba, pincékbe folyt be, házakat, autókat veszélyeztetett.
Annyi jelzést kaptak a paksi hivatásos tűzoltók, hogy a szekszárdiak és a soltiak segítségére is szükség volt. A Tolnai úton
például negyven centiméter
magasan állt a víz egy ház pincéjében, az Ősz utcában egy présházba folyt be a csapadékvíz, a
Kisfaludy utca egyik családi házának szuterénjában szintén állt Szerencsére baleset nem töra víz, egy Virág utcai ház pincé- tént a viharban, és életmentésjéből pedig már az ott tárolt in- re sem volt szükség, tájékoztagóságokat menekítették ki a víz tott dr. Kuti István rendőrkapielől. Volt, ahol a nagy mennyi- tány, hozzátéve: a vihar kapcsán
ségű csapadék az utca forgalmát a feladatuk a fokozott járőrözés
veszélyeztette, és akadt olyan és a területek felmérése volt a szevagyonvédelem
eset
is, ahol kidőlt az elázott fal. mély-1és2016.
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ben, illetve szükség esetén jelezni a katasztrófavédelemnek. Kuti
István azt is elmondta, hogy a kapitányságra hat rendszámtáblát vittek be, amiket valószínűleg
parkoló autókról sodort le a víz.
Pakson jelenleg két utca felújítása zajlik. Az Ady Endre utcában

a hirtelen lezúduló, nagy menynyiségű csapadék nem okozott
komoly gondot, mivel az útpálya ágyazatát már kialakították,
és zajlik a térkövezés, tájékoztatott Pupp Gábor. A műszaki osztály munkatársa azt is elmondta,
hogy az utcában lévő egyik ház
szuterénjába folyt vissza szennyvízzel keveredett víz az átépítés alatt álló szennyvízaknából, a
helyreállításban a kivitelező DC
Dunakom Plusz Kft. munkatársai segítettek a tulajdonosnak.
A Kinizsi utcában még nem jutottak el az építkezésnek ebbe a
szakaszába, így az úttükör kialakításához kitermelt földet az
esővíz meglazította, és az iszapot behordta a nyitott tolózáraknába és az árkokba. Lovász
Aranka, a műszaki osztály munkatársa arról tájékoztatott, hogy
többször kilátogattak a helyszínre. A helyreállítás több napot is
igénybe vett.
Kohl Gyöngyi

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a Paksi Atomerőmű 3. blokk tervezett üzemidőn túli
üzemeltetési engedélykérelme tárgyú, OAH-2015-01853/2015 ügyszámú hatósági eljárásban.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül a létesítmény biztonsági
övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében
írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2016. október 4. (kedd) 16 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról, a 3. számú blokk üzemidő-hosszabbításának engedélykérelmét
megalapozó tevékenységről és az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló közérthető összefoglalók
2016. szeptember 19-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes
Adolf u. 4.), az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).
Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján –
ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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Egyedülálló
Mikrocenzus: néptanúsítványt kaptak számlálás kicsiben
Egyes sorszámot visel az Elektro- másnak nevezte, amikor tíz évvel
metall-Paks (EMP) Kft. számára később Vincze Károly került a cég
kiállított Gyártó Szervezet Jóvá- élére, amely az ő vezetésével vált
hagyási Bizonyítvány, azaz Ma- önállóvá. A 2001-ben alapított
gyarországon elsőként szerez- EMP ügyvezetője, Vincze Károly
te meg a jogosultságot arra, hogy kimagasló eredményként tekint
közvetlenül szállítson alkatré- arra, hogy hazánkban elsőként
szeket, berendezéseket a repü- szerezték meg a jogosultságot
lőgépiparnak. Az ebből az alka- arra, hogy közvetlenül szállíthaslomból szervezett ünnepségre a sanak a repülőiparnak, ami igen
cég munkatársai mellett a német komoly szakértelmet igényel. Laanyavállalat, a kiállító légügyi ha- punknak elmondta: bérmunkástóság és a város képviselői is meg- cégből fejlődött minősített gyárhívást kaptak. Az ünnepségen el- tóvá az Elekrometall-Paks Kft.,
sőként az ingolstadti székhelyű ahol jelentős know-how halmoanyavállalat, az Elektro Metall zódott fel. A cég 165 dolgozónak
Export Gmbh elnöke, Uwe biztosít munkahelyet, 80 százaléBasler köszöntötte a jelenlévő- kuk legalább középfokú végzettket kiemelve, hogy amikor elődje ségű. Induláskor az autóiparnak
1989-ben még a Dunacenter égi- gyártottak kábelkötegeket, ma
sze alatt elindította Pakson a ká- 90%-ban repülőgyártó cégek, a
belgyártást, bizonyára nem álmo- Diehl, az Airbus Helicopters, az
a partnereik.
-vt-1
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Mikrocenzust tart október 1. és
november 8. között a Központi Statisztikai Hivatal. Az összeírás az ország 2148 településén
mintegy 440 ezer otthont érint.
A mikrocenzust törvény rendeli
el, a kiválasztott lakásokban élők
részvétele kötelező. A paksi járás
települései közül Bikács kivételével mindegyik érintett. Pakson
875 lakóegység van a mintában,
7 számlálóbiztos végzi az összeírást. A járás többi településén
összesen 1388 cím van kijelölve és 10 összeíró dolgozik majd.
A népesség-összeírások történetében ez az első alkalom, amikor
az adatfelvétel kizárólag elektronikus úton történik majd.
Október 1. és 9. között lehetőség lesz internetes válaszadásra (az ehhez szükséges kódot
az érintettek számára megkül-

dött felkérőlevél tartalmazza),
október 10-től pedig számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik
az online kérdőívet nem töltötték ki. A válaszokat a számlálóbiztosok laptopon és tableten
rögzítik, amelyek a KSH rendszerébe zárt csatornán keresztül
kerülnek be. A KSH által megbízott összeírók sorszámozott
azonosítókártyát kapnak, amely
fényképes igazolvánnyal együtt
érvényes. A számlálóbiztosok
személyazonosságát egy ingyenesen hívható zöldszámon lehet
majd ellenőrizni. A kérdőíveken
nem szerepel a válaszadó neve, a
Központi Statisztikai Hivatal pedig biztosítja, hogy az adatfeldolgozást követően az adatok
ne legyenek kapcsolatba hozhatók a megkérdezettek személyével.
-kg-

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a létesítési engedély módosítása a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában a 25-33. kamrák vonatkozásában tárgyú, OAH-2016-00668/2016 ügyszámú hatósági eljárásban.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonproﬁt Kft. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn
kívül a létesítmény biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2016. október 5. (szerda) 16 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról, a KKÁT létesítési engedélykérelemét megalapozó tevékenységről
és az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló közérthető összefoglalók 2016. szeptember 19-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.), az OAH honlapján
(www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).
Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján –
ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH székházában.
Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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Szájer: a népszavazás észhez
térítheti Európát

Nem szűnnek
a szemétkupacok

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Eltűntek a hulladékhalmok a
Rücsi-csapásról és az Ürgemezőről, viszont az illegálisan szemetelők átszoktak a régi szeméttelep
körüli területre. Hiába a napi járőrözés és a feljelentések, még mindig akad, aki lerakónak használja
az erdőt. Áprilisban tudósítottunk
legutóbb arról, hogy nagyobb illegálisan lerakott hulladékkupacokat találtak az Ürgemezőn a Mezőőri Szolgálat munkatársai. Azóta csak két alkalommal kellett a
szemét elszállíttatásáról intézkedniük erről a területről, de a probléma nem szűnt meg: a szemetelők átszoktak egy másik helyszínre, a régi szeméttelep környékén,
az új lerakótól körülbelül egy kilométerre szabadulnak meg az építési törmeléktől, a zöldhulladéktól
és minden egyéb háztartási szeméttől.
– Ez a város egy aránylag eldugott
területe, ritka a forgalom, ezért
használhatják illegális lerakónak.
A mezőőri szolgálat naponta járőrözik itt, és hetente kétszer a teljes városkörnyéket végigjárjuk –

Az október 2-i népszavazással a
magyar emberek világosan kimondhatják, hogy nem kérnek a
kötelező betelepítési kvóta rendszeréből, mondta Szájer József
paksi látogatása alkalmával. Az
Európai Parlament fideszes képviselője elmondta: Európa olyan
döntéseket hozott, amelyek nem
felelnek meg a magyar érdekeknek. Az elmúlt év során több
olyan döntés is született az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben, amelynek
értelmében Magyarországnak is
el kellene fogadnia egy kötelező
betelepítési kvótát, ami minden
települést, így Paksot is érintené.
Jelenleg több olyan jogszabálytervezet is az európai intézmények
asztalán van, amely tovább szigorítaná ezt a rendszert, a betelepítést elutasító országokat pénzbüntetéssel sújtaná, és egyszerűsítené
a családegyesítésre vonatkozó szabályokat. – Ha nem állunk ellen e
törekvésnek, elképesztő számban
fognak Európába érkezni a migránsok. A népszavazás alkalmas
lehet rá, hogy észhez térítse Európa vezetőit – fogalmazott Szájer.
Magyarország a kötelező betelepítést minden formában elutasította. – Ezt vállalják azok az országok amelyek már amúgy is
rendelkeznek ilyen hagyományokkal. Mi megvédjük Európa
határait, hogy ne léphessenek be,
mert ha egy migráns nem is kapja meg a menekültstátuszt, akkor
is gyakorlatilag lehetetlen kiutasítani Európából – figyelmeztetett
Szájer.
-kgy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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tájékoztatott Spiesz József. A szolgálat vezetője szerint még mindig
vannak, akik a rengeteg felhívás
ellenére sem tudják, hogy a hulladékkezelőben ingyen átveszik a
lakossági hulladékot. Az okok között ott sorakozik az is, hogy bár
tavasszal hét esetben tettek feljelentést a mezőőrök, egyik ügy
sem zárult büntetéssel. A rendőrség felveszi a feljelentést, továbbítja az ügyet a kormányhivatalhoz, ahonnan a feltételezett tettes
kihallgatása után – aki általában
mindent tagad – átkerül az anyag
az önkormányzathoz. Az eset végül azzal zárul, hogy kötelezik
a terület tulajdonosát az illegális szeméthalom felszámolására. A paksi bevezető utakhoz és
a külső településrészekre tervezett kamerarendszer kiépítése
jelenleg tervezési fázisban van.
Ha elkészül, talán visszatartó
erejű lesz a lebukástól való félelem, de az igazi megoldás az
lenne, ha a szemetét mindenki a hulladékkezelő központba
vinné, nem az erdőbe.
-dsz-

Pályázatok ’56
évfordulóján
A Csengey Dénes Kulturális Központ az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából több felhívást is közzétett. Ezek egyike egy képzőművészeti pályázat, melyet helyi és
kistérségi alkotók számára írtak
ki új művek (képzőművészeti alkotás, fotó, kisplasztika stb.) létrehozására a következő irodalmi
művek egyike alapján: Jeszenyin:
Bokraink közt; Lázár Ervin: Keserűfű; Szabó István: Sirató-dal.
Az alkotásokat eredetiben, kiállításra kész állapotban kérik eljuttatni a kulturális központba október 10-ig, a pályamunkákból
október 17-én kiállítás nyílik. A
három legkiemelkedőbb alkotást
díjazzák.
Általános iskolák felső tagozatosainak, középiskolásoknak és
felnőtteknek hirdet Tuba János
vers- és prózamondó versenyt a
Csengey Dénes Kulturális Központ október 18-ára. Előadható bármilyen vers vagy prózai
mű, melynek szellemisége, üzenete az 1956-os magyar forradalomhoz és szabadságharchoz
kapcsolódik. A versenyre október 10-ig lehet jelentkezni a
www.csengey.hu oldalról letölthető vagy a központ recepcióján átvehető jelentkezési lappal.
A verseny díjazottjai értékes jutalomban részesülnek.
Kéréssel is fordul a Csengey Paks
és környéke lakosságához: azokat szólítják meg, akik rendelkeznek az 1950-es években készült fényképekkel (épületek,
kulturális rendezvények, iskolai események, családi ünnepek stb.), különös tekintettel az
1956-ban készültekre. A kulturális központ e korabeli fényképek segítségével szeretné bemutatni az ’50-es évek paksi
„arcát”, utcáit, épületeit, lakóinak életét egy kiállítás keretében. A fotókat a központban digitalizálják, majd visszajuttatják
őket a tulajdonosoknak, a tárlat
a digitalizált, restaurált képekből áll össze.
-kg-

Tizenöt éve dolgoznak a paksi borért

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Ez idő tájt a megszokottnál is nagyobb a
nyüzsgés a paksi Sárgödör téren, hiszen javában zajlik a szüret, a termés szép lassan
az utolsó fürtig a présházakba kerül. Menynyiségileg vegyes, de jó minőségű idén
a szőlő, így összességében jó évjáratra lehet számítani, mondják az elnökség alapító tagjai, akikkel annak apropóján beszélgettünk, hogy idén 15 éves a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete.
Ahogy elmondták, a 90-es évek végére egyre több tulajdonos tekintette szívügyének
nemcsak a saját présházának, hanem a térnek mint Paks nevezetességének a sorsát. E
céltól vezérelve hozták létre az egyesületet.
A város és az atomerőmű is az ügy mellé
állt, és 2006-ban megújult teret avathattak.
– A ceremónia keretében egy présen kellett
volna összetörni a hegy levével teli üveget,
ám ez többszöri próbálkozásra sem sikerült, így végül feladtuk – idézte fel az avatás
pillanatait Polgár Zoltán. Ezt azonban nem
vették rossz ómennek, az elért eredmények
pedig igazolják, hogy kár is lett volna. A
Sárgödör tér felújítása, közművesítése mellett további célokat is kitűzött maga elé az
egyesület: a jó minőségű borok készítése, a
paksi bor régi jó hírnevének visszaszerzése, a kulturált borfogyasztás terjesztése, a
Sárgödör tér népszerűsítése szerepelt a listán. A megfogalmazott célokat több rendezvény életre hívásával igyekeztek valóra
váltani. Az egyik az először 2003-ban megrendezett Márton napi újboráldás, ahova
minden paksi bortermelő elviheti saját nedűjét. A borünnepre mindig színvonalas
kulturális műsorral készülnek, az ökumenikus boráldás után csapra verik a hordókat, és a jóféle paksi bor mellé harapnivalót

is kínálnak. A 2013-as boráldás különösen
emlékezetes marad: akkor avatták fel azt
a zászlót, ami a szőlővel, borral foglalkozók összetartozását jelképezi. Ennek a rendezvénynek a kapcsán is azt tapasztalják,
hogy a kulturált borfogyasztás népszerűsítésében sikerült eredményt elérni, ugyanis, ahogy Kovács Mihály fogalmazott: itt
részeg embert csak egyszer látott, az is a
kocsmából jött ki. Egy másik rendezvény,
amely a szervezet nevéhez fűzödik, a velük
egyidős rendhagyó borverseny, amit most
már évek óta a Fabro Pincében rendeznek.
Rendhagyó voltát az adja, hogy bárki beülhet a szakemberek által elnökölt bírálóbizottságokba értékelni a nevezett nedűket, aminek eredményeként sokat tanultak
a szőlészetről, a borokról, a borkészítésről a Sárgödör tériek, s meg tudják ítélni,
hogy melyik boruk milyen minőségű lett.
Ezt mutatja, hogy az első években még a
kelleténél több volt a kizárt bor a mustrán,
manapság pedig talán egy-kettő ha akad.
– Azért nem mondhatjuk, hogy a borok
minősége tekintetében mindent elértünk, a
borászat folyamatosan fejlődik, tehát mindig van mit tanulni – jegyezte meg Mayer
István.
Szintén a présháztulajdonosok egyesülete álmodta meg a sillerfesztivált, ami a második évben a városi rendezvények sorába
emelkedett. A sillerborversenyre ma már
professzorok, egyetemi tanárok, neves borászok jönnek borbírálatra határon innen
és túlról, s a legutóbbi mustrán több mint
kétszáz bort kóstoltak.
– A sillerborversenyen olyan körülmények
várják őket, ami párját ritkítja Magyarországon: a bizottságok külön présházakban

dolgozhatnak, kísérőiknek külön programot szervezünk, sült halat és halászlevet
kínálunk – emelte ki Polgár Zoltán. S hogy
miért éppen a siller? – Paksnak kevés régi
hagyománya van, az egyik a svábság borkultúrájából ránk maradt sillerbor készítése, amiből talán sehol máshol nincs annyiféle, mint itt – válaszolt Mayer István, aki
még hozzátette, nem lehetnek teljesen elégedettek, mert ahhoz még több kell, hogy
igazi fesztivállá váljon ez a program. Arra
is kitértek, hogy 40-50 ember összehangolt
munkájára van szükség a rendezvényeken,
az egyesületi tagok mellett hozzátartozóik
is dolgoznak a sikerért.
– Mindannyian önzetlenül, társadalmi
munkában álltak a paksi bor ügye mellé,
nélkülük nem tartanánk itt, ahogy az önkormányzat és az atomerőmű tartós támogatása nélkül sem tudnánk ilyen színvonalon dolgozni – mondták el. Mindezek mellett előadás-sorozatot, közös piknikeket
szerveznek, és évente egyszer szakmai kirándulást valamelyik borvidékre: az elmúlt
hétvégén éppen Badacsonyban jártak, ahol
négy pincészetben összesen 31 bort kóstoltak meg. Ezzel nemcsak színesítik az egyesületi életet, hanem teret adnak az ismeretterjesztésnek, a tanulásnak.
Mindig vannak olyan fiatalok, akik érdeklődnek a borkészítés iránt, jegyezte meg
Kovács Mihály, hozzátéve, az a tapasztalata, hogy a borkészítés szeretetét általában a
kor hozza magával, így aztán van remény,
hogy Paks borkészítő vidék marad.
Leber Ferenc, az egyesület elnöke úgy öszszegezte a 15 év eredményeit, hogy a présháztulajdonosok borai minőségileg lényegesen magasabb kategóriába kerültek,
emellett a tér közössége és tevékenysége
Pakson és Magyarország borvidékein elért egy meghatározott ismertséget. A megtermelt borok piacra juttatásában is jelentős előrelépés történt, a kiemelt szintű bortermelők, mint például a Fabro vagy
a Szedmák mellett több, kereskedelmi engedéllyel rendelkező bortermelő is megkezdte működését. Eredmény az is, hogy
a Sárgödör tér elfoglalta méltó helyét Paks
kulturális életében, és immár nemcsak rétegigényeket elégít ki.
– Ami a jövőt illeti, tovább kell javítani a
borok piacra jutásának feltételeit egy labor
és egy palackozó létesítésével. Emellett fontos, hogy a magyarországi bormarketing
eredményei és az ehhez kapcsolódó kedvező piaci környezet Pakson is kifejtse hatását – tette hozzá az egyesület elnöke. -kgyPaksi Hírnök, 2016. szeptember 23. n 11

A szoptatást népszerűsítették
Azontúl, hogy a szoptatásnak
fontos szerepe van a bensőséges anya-gyermek kötődés kialakításában, további előnye hogy
az anyatej a csecsemő számára
a legoptimálisabb összetételű, a
legjobban emészthető és hasznosuló táplálék, megfelelő hőmérsékletű, mindig kéznél van,
és mivel nincsen mosogatnivaló,
még környezetbarát is – erről is
beszélt Peti Orsolya védőnő pénteken a Csengey Dénes Kulturális Központban a szoptatás világnapja alkalmából tartott rendezvényen. A Paksi Gyógyászati
Központ Védőnői Szolgálata a leendő szülőket, kismamákat, kispapákat hívta a találkozóra, amit,
bár a szoptatás világnapja augusztus 1., tekintettel a nyári szabadságolásokra, mindig szeptemberben tartanak meg. A rendezvény elsődleges célja az, hogy
népszerűsítsék a szoptatást, hiteles, szakszerű információkat ad-

Fotó: Pixabay

janak a szülőknek a témában.
– Előfordulnak olyan helyzetek,
amikor hozzáértő segítségre lehet szüksége az anyáknak, hogy
szoptatni tudjanak, ilyenkor

bátran kérjék védőnőjük segítségét – emelte ki a védőnő, hozzátéve, hogy a városban képzett
szoptatási tanácsadó is dolgozik.
A szakma a kizárólagos szop-

tatást egyébként a pici féléves
koráig ajánlja, majd megfelelő hozzátáplálással a gyermek
kétéves koráig, illetve fontosnak
tartják, hogy egyéves korig a
baba táplálékának nagyobb hányada anyatej legyen. Minderről előadás keretében tájékoztatták az érdeklődőket a Csengey
központban megtartott idei rendezvényen, ahol szó volt még a
Dévény-tornáról, a babahordozásról, a babamasszázsról, a babajógáról és a mosható pelenkáról is, valamint elhívták a rendezvényre az Ökocsigát, és egy
kis műsorral is kedveskedtek a
megjelenteknek. A magyarországi mutatók szerint az anyatejjel táplált babák aránya négy hónapos korig 50, hat hónapos korig 35 százalék. Egyéves korra ez
az arány 28-30 százalékra csökken, ami világviszonylatban pár
százalékkal elmarad az átlagtól.
Kohl Gyöngyi

Friss hírek és információk
a városról, az atomerőműről
és a sportéletről:
w w w. paksihir no k . hu
Oldalunkon
a TelePaks Híradókat is visszanézheti.
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Sportorvosként Rióban
Fotó: magánarchívum

Ugyan az olimpiai közvetítések során nem láthattuk őket,
de a négy olimpikon mellett volt
több paksi tagja is a riói küldöttségnek. Egyikük, dr. Kiss-Polauf
Marianna az atléták orvosaként
töltött kint három hetet. Neve
olvastán valószínűleg kevesek
kapják fel a fejüket, mivel Pakson Kiss Marcsiként ismerhették. Szülei, Kiss J. Zoltán és Kiss
G. Ludmilla 1976-ben költöztek Paksra, mindketten az atomerőműben dolgoztak, így Mar-

Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok vagyonértékelése
Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 telekterületű társasház egyben eladó 736,95 m2 beépített alapterülettel. 3 lakás 229 m2,136,20
m2, 43,10 m2, jól működő üzlet 228,80 m2, raktár 66,05 m2,
garázsok 66,05 m2. Az ingatlan
ára:172 millió forint.
Pakson, az Óváros központjában, a Bástya utcában, felújított, 83 m2-es 2 szoba, nappalis,
konyha+étkezős, fürdőszobás,
Infra és cserépkályha fűtéses családi ház, gondozott kerttel eladó.
Irányár: 23, 5 M Ft.
Dunaszentgyörgyön 100 m2-es,
belül felújított, 2 szoba, nappali, főzőfülke, étkezős, gázfűtéses
családi ház, 714 m2 területtel eladó. Irányár: 8 M Ft.

csi ugyan Budapesten született,
de Pakson nőtt fel, s 1999-ben
a Vak Bottyán Gimnáziumban
végzett. Miután egész gyermekkorát itt töltötte, természetes,
hogy erős a kötődése a városhoz, ahonnan olyan értékeket
vitt magával, mint a sport szeretete. Közel laktak a teniszpályához, így kézenfekvő volt, hogy
ezt a sportot választotta, de a futás is az élete része volt. Mint lapunknak elárulta, amellett, hogy
édesapjával focimeccsre jártak,
a szilveszteri futóversenyek és
a FutAPaks programok voltak
számára meghatározóak. Általános iskolában testnevelés tagozatra járt, a gimiben pedig reál
szakra. Akkoriban már nagyjából tudta, hogy továbbtanulásában a fizikának szerepe lesz.
– Egyébként – mint megjegyezte – általános iskolában és gimnáziumban is Damjanovitsné
Eke Violetta volt a tanára, aki

Pakson, a Virág utca és a Laktanya utca sarkán ötlakásos, földszinti társasházban, garázzsal,
kis kerttel, 114 m2 önálló bejáratú lakás eladó. Irányár: 21,3 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal
berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/
hó. 3 havi kaució szükséges.
Németkéren, a Szabadság utcában a COOP üzlethelyiség és a
virágbolt között 54 m2-es üzlethelyiség raktárral eladó. Irányár.
6,1 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es
présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában,
a pincefalu előtt, 2 szobás családi
ház eladó. Irányár 3,6 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő.
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

nagy hatással volt rá. A pályaválasztás előtt sorra kizárta, mi az,
amivel nem szeretne foglalkozni, így terelődött a figyelme az
orvosi pálya felé, az utolsó impulzust egy sportsérülés adta:
Szekszárdon dr. Mózer Tamás
kezelte. Az orvos nemcsak két
injekciót adott neki, hanem viszszaadta a hitét, és felébresztette
benne azt az érzést, hogy ezt ő is
szívesen csinálná… Az ortopéd
sebészet, a sportorvoslás ettől
kezdve életcéljává vált, mindent
megtett, hogy orvosi egyetemre
mehessen, s azt sikerrel elvégezze. Ugyan voltak akadályok és
nehézségek, de ettől kezdve lépésről lépésre haladt célja felé. A
sportorvoslás önállóan nem választható, ezért az ortopéd traumatológia mellett döntött. Már
a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemre járt, amikor a szülei,
édesapja munkája miatt, Londonba költöztek. Reflexből számításba vette, hogy ő is ott folytatja tanulmányait, de az angol egyetemek nem kifejezetten
nyitottak a magyar fiatalok előtt.
Ráadásul Marcsi úgy ítélte meg,
hogy a magyar egyetem sokkal
jobb. Nemzetközi tapasztalatot
az Erasmus-programban és szakmai gyakorlaton szerzett, de soha
nem merült fel benne, hogy külföldre menjen dolgozni. – Magyarul akartam gyógyítani – indokolta. Akkoriban már jegyese
volt későbbi férjének, dr. Polauf
Tamásnak, aki jogász. Esetében
nagyjából kizárt volt, hogy más
jogállam dolgaival foglalkozzon,
így alapból elvetették, hogy kitelepüljenek. Marcsi tíz éven keresztül a Szent János Kórházban
dolgozott, ahol a szakma szinte
teljes palettáját gyakorolta. 2012
év végén tette le az ortopéd traumatológusi szakvizsgát. Mint
mondta, minden mozgásszervi
sebész választ szűkebb szakterületet. Így volt ezzel ő is: azontúl,
hogy a sportorvoslással kezdett
foglalkozni, figyelme a lábra, főként a térdre, bokára terelődött.
Ez elsősorban a műtéti beavatkozások esetében domináns, a

konzervatív kezeléseket, szűréseket szélesebb palettán végzi.
Két éve már az Országos Sportegészségügyi Intézetben, azaz a
Sportkórházban dolgozik, egyelőre még nem teljes állásban,
mert kislányuk, Anna Blanka nincs még háromesztendős,
bátyja, Tamás Zoltán viszont
szeptembertől már iskolás.
Marcsi a sportkórház munkatársaként a válogatott keretet ellátó szervezet tagja is, az atlétikaválogatott orvosa. Évek óta
a csapattal dolgozik, korábban
az utánpótlássportolókkal foglalkozott, így – mint említette – a Rióban bronzérmes Márton Anitát vagy éppen Baji Balázst azóta ismeri, amióta első
eredményeiket elérték. A doktornő számára a sportorvoslás, a
versenyeken való részvétel jóval
több mint kötelesség. Ez számra hobbi is, szereti az ezzel járó
utazást, a versenyek hangulatát.
Habár két kicsi gyermekük van,
a család igazán jól alkalmazkodik ahhoz, hogy sokat kell utaznia. – A férjemnek nagyon sokat köszönhetek. Ő abszolút
érti, mit jelent, mivel jár a sport,
hiszen utánpótlás-korosztályos
bajnok volt háromezer akadályon – fejtette ki. Mint folytatta,
Tamás szerencsére olyan nyitott
apuka és férj, akinek természetes igénye, hogy kivegye a részét
a gyermeknevelésből. Amikor a
János kórházban ügyelt, boldogan és örömmel tartottak fiús estéket. Most – immár két gyerekkel – felelős munka mellett nem
volt könnyű dolga. Marcsi, hogy
ezt megkönnyítse, alaposan előkészítette a terepet, bevásárló- és
pakolólistákkal készült, sőt, mivel nagyfiuk már tud számolni,
hazavárós naptárat is készített.
A riói volt az első olimpiája, de,
ha rajta múlik, nem az utolsó.
– Sportrajongóként mindenki
vágyik az olimpiára, hiszen ez
az univerzum legnagyobb versenye. Most, hogy már tudom,
milyen, még motiváltabb vagyok, Tokióban is szeretnék ott
lenni – foglalta össze. Vida T.
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Paksra hozták Erdély ízeit
Túróval, füstölt, reszelt sajttal,
illetve tejföllel, tepertővel ízesített, édes változatában lekvárral, mákkal bolondított puliszka
is szerepelt az „étlapon” az első
alkalommal megrendezett paksi
puliszkafesztiválon, amit az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesülete szervezett a Csengey Dénes Kulturális Központtal karöltve. Itt bárki megnézhette, hogyan kell készíteni ezt a
hagyományos erdélyi ételt, amivel egyébként nem kell hosszan
bíbelődni a konyhában, finom,
laktató, és ahogy a fentiekből
kiderül, számtalan variációban
tálalható. Ünnepnapon és hétköznapokon egyaránt készíthető, és kínálható, reggelire, vacsorára. Főételként jellemzően tejjel fogyasztják, ha pedig ebédre
készül, akkor levesek, húsételek köreteként kerül a tányérra.
Az ínycsiklandó puliszka mellé bort, pálinkát és eredeti Csíki
Sört kortyolhattak a fesztivállátogatók, de meg lehetett ízlelni
az erdélyi csokoládét is. A gasztronómiai élmények gyűjtögetése mellett érdemes volt a színpadra is figyelni, ahol a népzene

és a néptánc kapott főszerepet.
Néptáncegyüttes jött több is: fellépett a Cikói Székely–Német
Hagyományőrző Egyesület, a
Bonyhádi Székely Népdalkör,
a Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület, a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület, és határon túlról
a Kisfülpösi Verőfény Néptánccsoport, amely immáron harmadszor vendégeskedett Pakson. Népzenei program is kínálkozott a Szaggató zenekarral,
de könyvbemutatóval, irodalmi összeállítással és táncházzal
is színesítették a napot a szervezők.
Az immáron 25 esztendős egyesület célja az volt, hogy a paksiak és a városkörnyéki településeken élők megismerjék a puliszkát. Az elmúlt időszakban
szervezett vízi túrájuk és nyári
táboruk után most újabb színnel
gyarapodott programpalettájuk.
Ezekhez hasonló nagyobb lélegzetű rendezvényt idénre már
nem terveznek, viszont készülnek a jövő évi feladatokra, többek között a székely szabadság
napi megemlékezésre.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A kukoricalisztből készült kásás ételnek a régi időkben a szegényebb családok étrendjében volt jelentős szerepe. Asztalukról gyakran hiányzott a megfelelő mennyiségű zöldség és
gyümölcs, viszont a sok fizikai munkához jó erőnlétre volt
szükség, ezért kalóriadús ételeket fogyasztottak. Étlapjukon
jellemzően a szalonna és a kenyér, a burgonya, valamint a kukoricából készült ételek szerepeltek, amiket például hagymával, aki pedig megengedhette magának, túróval, dióval, mézzel
ízesítette. A kukoricalisztből vagy kukoricadarából készült puliszkát Erdélyben, a Felvidéken és a Dunántúlon is előszeretettel fogyasztották.
(Forrás: mindmegette.hu)

Süsü és barátai a kulturális központban
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Csukás István mesevilágába csöppenhettek a gyerekek a Csengey
Dénes Kulturális Központ kiállításán, ahova nemcsak ők, hanem szüleik is minden bizonynyal örömmel látogattak el, hiszen gyermekkoruk ismert
mesehőse Süsü, a nagy hohoho horgász, Mirr-Murr vagy
éppen Pom-Pom. A Süsü és
barátai című tárlaton Megyeri János szobrászművész
embernagyságú alkotásai öt jelenetben idézték a kedvelt történeteket és alakjaikat. A kiállítás nagy sikert aratott a kulturális központ Mesés Napján, ahol
fényképezkedni is lehetett a mesefigurákkal. Emellett kézműves
foglalkozást tartottak, volt játszóház, a cserkészek játékos fel-

adatokkal készültek a gyerekeknek, illetve kihirdették a Csukás
István-rajzpályázat eredményét, amire összesen 147 alkotást küldtek be a gyerekek. Első
lett Kovács Léda Ágnes a Bezerédj iskolából és Weisz István a
Balogh Antal katolikus iskolából, második Csizmadia Bence a Deák iskolából és Jákli Jázmin lett, harmadik pedig Petrik Anna a Balogh iskolából és
Hingl Enikő a Deák iskolából.
Különdíjat vehetett át Kern
Enikő a Deák iskolából, valamint Németh Nikolett és
Németh Anna, Csengey-díjban pedig a II. Rákóczi iskola pusztahencsei tagozata és a
Deák iskola 2. osztálya részesült.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Cselenkó Erika
Minden álmunk valósággá válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni. Ez a Walt Disneytől való gondolat vezeti az
élet minden területén Cselenkó
Erikát, a Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársát, aki
egyebek mellett a felnőtt színházi bérletek összeállításáért
felelős.
– Hozom a plakátokat – mondja, ahogy meglát, térül-fordul, és
pár pillanat múlva lehuppan velem szemben a székre. Az említett plakátok a Csengey Dénes Kulturális Központ soros
színházi évadának bérletkínálatát hirdetik, amelynek összeállításáért Cselenkó Erika a felelős immáron két esztendeje,
emellett hangversenyek, koncertek, pódium-előadások szervezése és a pályázatírás tartozik a feladatkörébe. – Idén négy
felnőtt színházi bérletet kínálunk tizenhat kiváló előadással – sorolja, s mindjárt hozzáteszi, ő maga nem is tudna választani közülük, de szerencsére
nem is kell: hivatalból meg kell
néznie az összeset. Mint mondja, a színházi bérletek tervezése-

kor több szempontot figyelembe kell venni. Mérvadó például, hogy az adott darabhoz elég
nagy-e a színpad, megfelelőek-e az egyéb technikai feltételek. – Ezért mindig kell lennie
egy a- egy b-, sőt egy c-tervnek
is, s még ilyen alapos előkészítés
után is előfordulhat, hogy egy
d-verzió lesz a befutó. Kiemeli, fontos, hogy figyelembe vegye a közönség igényét, ízlését,
ugyanakkor a sajátját se hagyja teljesen figyelmen kívül, hiszen így benne van a szíve-lelke.
– Legyen szó bármelyik előadásról, egy valami eleddig változatlan: a fellépők visszajelzései, miszerint szeretnek Paksra jönni,
mert jók a körülmények és hálás a közönség. Amikor dicsérő
szavakat hallok, mindig növök
pár centit – mondja nevetve Erika, hozzátéve, hogy olykor negatív kritika is megfogalmazódik, ám ő úgy véli, természetes,
hogy egy-egy programról eltérő
véleménye van az embereknek.
– Anyukám mindig azt mondja, hogy akkor kezeljük helyesen a kritikát, ha a saját fejlődésünk szolgálatába tudjuk állíta-

ni – Hozzáteszi, szerinte pont a
sok eltérő vélemény segít abban,
hogy egyre jobb és jobb programokat szervezzenek, s lenyűgözi, hogy az emberek ugyanazt az
eseményt milyen sok szemszögből látják, ki mit emel ki, kinek
mi a lényeges. Visszatérve az új
évad kínálatára, elmondja, hogy
a bérletekre most is jellemző a
műfaji sokszínűség, tehát van
dráma, krimi, komédia, a két
éve elindított Honthy Hannabérletben természetesen megjelennek a zenés darabok, a felnőtt hangversenybérlet alapjain
szervezett Erkel-bérlet előadásaiban pedig szintén a zene jelenik meg hangversenyekkel, illetve egy rockopera is helyet kapott
a kínálatban.
Közben arról is szó esik, hogy
Erikának annak idején nem
igazán volt elképzelése, milyen
irányban tanuljon tovább. Azért
döntött végül a művelődésszervező szak mellett, mert ott a tudományok széles spektrumában
szerezhetett ismereteket. Diplomájával a zsebében a Csengey központban helyezkedett el,
ahol több mint tíz éve dolgozik.

Eközben folyamatosan tanult,
tarsolyában ma már felnőttképzési menedzser diploma is lapul,
tanult gazdasági informatikát,
van PR-szakértő és pilatesoktató
végzettsége is. – Egyik pillanatban még mondjuk Alföldi Róberttel beszélgetek a kulisszák
mögött, a következőben pedig
már plakátot szerkesztek. Ez a
változatosság adja számomra a
munkám szépségét és ez tartott
meg ezen a pályán – mondja. A
saját feladatkörükön túl segítik
egymás munkáját is kollégáival,
így a kézműves foglalkozásoktól
a jegykezelésen át a versmondásig sok mindent csinálnak még.
Erika hisz abban, hogy az öszszefogás és az együttműködés
előrevisz, s ezt nemcsak a kulturális központ kollektíváját érintően, hanem városi szinten is
fontosnak tartja. Erre jó példa,
hogy jelenleg egy közös pályázaton dolgoznak a könyvtárral
és a képtárral. Az eltelt évek során maga is sok élménnyel gazdagodott. Egyik kiállításuk hatására például jobb agyféltekés
rajzolást tanult, s a mai napig
nem hiszi el a képeire pillantva, hogy azokat ő rajzolta. Mikor arról faggatom, hogy mivel tölti a szabadidejét, nevetve
kérdez vissza: van olyan? Ami
mégis akad, azt szívesen tölti úszással, főleg ha apukáját is
meg tudja fűzni pár hosszra, ez
amolyan apa-lánya program náluk. Aztán itt van a futás. Kezdőként ha ötven métert meg tudott
tenni nagy lihegve, most pedig már simán lefut hat kilométert, sőt azon töri a fejét, hogy a
Brutálfutáson is kipróbálja magát. Aminek nem tud ellenállni, az a csokoládé, ahogy fogalmaz, olyan mint Gombóc Artúr,
mindegy milyen, csak csokoládé legyen. S ha már itt tartunk,
a vegetáriánus kosztra esküszik, így érzi igazán jól magát.
Einstein azt mondta, hogy csak
kétféleképpen élheted az életed:
vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat, vagy
pedig abban, hogy minden az.
Cselenkó Erika utóbbi mellett
teszi le a voksát.
Kohl Gy.
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Sport

Két arany, egy ezüst és
egy bronz a világbajnokságról
Kiválóan szerepeltek az ASE versenyzői a németországi Brandenburgban megrendezett
ifjúsági, U23 és felnőtt maratoni kajak-kenu
világbajnokságon. Pupp Noémi az ifik kajak
egyes versenyében állhatott fel a dobogó tetejére, Kiszli Vanda az U23-as korosztályban
arany-, a felnőttek között ezüstérmet nyert
kajak egyesben, míg a tizennyolc éves Koleszár Zoltán a tizenkilenc éves újpesti Dóri
Bencével a felnőtt kenu kettesek versenyében
a harmadik helyen ért célba. Szenzációsan
szerepelt egyébként az egész magyar küldöttség: a 17 versenyszámból 14-ben örülhettünk
aranyéremnek, és további 13 dobogós helyezésnek. A sportolókat élményeikről és a versenyről kérdeztük.
– Noémi, gyorsasági vb-cím után maratonon
is felállhattál a dobogó tetejére. Mennyire szokványos ez?
– A csapatból többen is indultunk a síkvízi
világbajnokságon is, úgy gondolom, ebben
a korosztályban még abszolút hozható akár
mindkét szakág. Ahhoz, hogy később eredményesek tudjunk lenni, több lábon kell állni
itt is.
– Milyen volt a verseny hangulata, a pálya, az
ellenfelek?
– Nagyon jó verseny volt. A másik magyar, illetve a dél-afrikai lány is ügyes és erős
volt, de szerencsére az utolsó futásnál el tudtam kicsit lépni és megtartani az előnyömet
a táv végéig. Nagyon örülök ennek az éremnek, szerintem méltóképpen zártam az ifi
éveimet. A pálya a csütörtökön nagyon szeFotó: kajakkenusport.hu
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les volt, ami megnehezítette a dolgunkat, de
másnap már nagyon jó idő volt, így tényleg
csak magunkra kellett koncentrálni. A hangulat szintén nagyszerű volt, mindenki drukkolt mindenkinek. Paksról is elég nagy szurkolótábor jött, aminek nagyon örültünk.
– Vanda, a tudósítások szerint az U23-as
döntőben úgy tűnt, az utolsó körben tetted oda
magad. A felnőtt döntőre tartalékoltál?
– Az U23-as versenyt is teljes gőzzel csináltam, nem lehetett ott sem lazázni. Nem tartalékoltam egyáltalán, nem tehettem meg. Talán
azért gondolják azt, hogy csak a végét nyomtam meg, mert azt tényleg látványosan meghúztam. Kemények voltak az ellenfelek, mint
minden évben, de hál’ Istennek most is sikerült megvédenem a világbajnoki címemet.
– Úgy nézett ki, hogy sikerül legyőznöd Csay
Renátát, a végén mindössze 3,3 másodperccel maradtál el mögötte. Hogy láttad a felnőtt
döntőt belülről?
– A felnőtt futamra sokkal nyugodtabban
álltam oda. Előző nap úgy éreztem, hogy nagyon stresszes vagyok, és verseny közben is
még feszültnek éreztem magam. Szombaton reggel azonban, amikor felkeltem, nyugodt voltam, higgadt, versenyre kész. Nagyon jó erőben éreztem magam, alig vártam
a rajtot. Nagyon jól sikerült helyezkednem
a rajt után az első két körben, jókor voltam
jó helyen, a robbantásoknál tudtam a lépést
tartani, a futásoknál pedig próbáltam mindig az elején menni, ami sikerült is. Az hogy
a végén egy tizennyolcszoros világbajnok –

maratonkirálynő – megvert, egyáltalán nem
szégyen, úgy gondolom, hogy a fő számom
után a felnőttek között 26 km-en ezüstöt szerezni szép dolog. Teljes mértékben elégedett
vagyok a hétvégi eredményeimmel.
– Zoltán, a felnőttek között milyen reményekkel vágtatok neki a versenynek? Elégedett vagy
az eredménnyel?
– Nem nagyon tudtuk, mire számítsunk, hiszen én még sosem versenyeztem felnőtt mezőnyben maratonon, ráadásul ez rögtön világbajnokság volt. Győrben voltunk táborozni,
ott már láttuk, hogy hasonló iramot tudunk
menni, mint a későbbi győztes magyar páros.
Éppen ezért bizakodva álltunk rajthoz. Nagyon elégedettek vagyunk, hiszen több dolog
hátráltatott minket, nem is kicsit, például kilyukadt a hajónk az első körben, végig megtelt
légtartállyal eveztünk és futottunk. Így még
szebbnek látjuk ezt a bronzérmet.
– Milyen volt a verseny, a pálya az ellenfelek, a
hangulat?
– Nagyon szeles volt a pálya, erős hullámzással, de készültünk erre, hiszen ez a brandenburgi pálya jellegzetessége. Erős mezőny
gyűlt össze, tele maratonista klasszisokkal, de
sikerült felnőnünk a feladathoz. Minden várakozást felülmúlt az elért harmadik helyezés.
A hangulatra sem lehetett panaszunk, nagyon jó volt az egész hétvége során, ilyen
szurkolás ritka a maratoni versenyeken, talán a tavalyi győri vb-hez tudnám hasonlítani. Sokat segített, hogy sok magyar, köztük
sok paksi szülő utazott ki szurkolni.
-kj-

Felkészülési
tornát nyertek

Két meccs paksi gól nélkül
A legutóbbi két játéknapon ugyan
csak egyetlen gólt kapott, de miután egyet sem rúgott, így a megszerezhető hat pontból csak egyet
gyűjtött a Paksi FC OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata. A magyar válogatott világbajnoki selejtezője miatt három hétig szünetelt a bajnokság, majd a
8. fordulóban a listavezető Vasas
otthonában vendégszerepelt a tabella hátsó régiójában elhelyezkedő PFC. Az első percekben ismerkedtek egymással a csapatok,
a 16. minutumban azonban a hazaiak kapusa, Nagy Gergely mutatott be szép védést. A 26. percben Kulcsár Tamás lőtt, de a labda elkerülte a paksi hálót, majd
némi mezőnyjáték után megszerezte a vezetést a Vasas: a 34.
percben egy baloldali szabadrúgás a kapufán csattant, a kipattanót Kulcsár előrevetődve fejelte a zöld-fehérek hálójába. Még
az első félidő végén egyenlíthetett volna a Paks, de Bertus közvetlen közelről sem tudta a labdát
a kapuba juttatni. A térfélcsere
után nagyobb iramra kapcsoltak
a felek. A 67. percben előbb Hahn
került helyzetbe, Nagy Gergely
védett, a túloldalon Remili próbálkozását hatástalanította Kemenes kapus. Sőt, a paksi hálóőr
a 70. és a 74. percben is nagyokat
nyújtózkodott, meccsben tartva övéit a hajrára. Ügyesen őrizte

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

előnyét a vendéglátó, a PFC, bár
küzdött, nem tudott egyenlíteni a
lefújásig. Vasas–PFC: 1-0.
– Megint volt egy kétes szituáció, egy kezezés, ami tizenegyest
érhetett volna, de ismét nem kaptuk meg a büntetőt. Ne értse félre senki, a vereséget nem ezzel
magyarázom, csak jó volna, ha
velünk is úgy bánnának, mint a
többi csapattal – nyilatkozta a lefújást követően Csertői Aurél, a
PFC vezetőedzője.
A sereghajtó Gyirmót FC Győr
látogatott Paksra, a Fehérvári úti
stadionba az OTP Bank Liga legutóbbi mérkőzésén, az újoncot az
utolsó előtti fogadta. A biztonságos védekezés volt az alap mindkét oldalon, ebből próbáltak előre
játszani a felek, az első félidőben
kevés sikerrel. Az egyetlen nagy
helyzet a hazai kapu előtt adódott, a 10. percben Vass Patrik lö-

vését a léc hárította. A folytatásban inkább a küzdelem dominált,
így a formás támadások elmaradtak. 0:0-ról kezdődött a második
45 perc, amelynek elején ismét a
vendégek veszélyeztettek. Az 56.
minutumban Gévay lábáról pattant saját kapuja irányába a labda, de a kapufa ezúttal is a zöldfehérekkel volt. A hajrában aztán
teljesen saját térfelére szorította a Paks a látogatókat, de a mezőnyfölény meddőnek bizonyult.
A publikum ezen az estén nem
látott gólt az Atomváros futballstadionjában. PFC–Gyirmót FC
Győr: 0-0.
A zöld-fehérek a két összecsapás
között a Magyar Kupában is pályára léptek a 6. fordulóban Kovács Gábor találatával 1:0-ra diadalmaskodtak az NB III-as Szekszárd otthonában.
Faller G.

Bronzérmet nyert Pupp Réka
Sp anyolországb an, Málagában rendezték a junior dzsúdó Európa-bajnokságot, ahol
Pupp Réka, az ASE versenyzője a 48 kg-os súlycsoportban a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. Jól indult a verseny Réka

számára, az első körben erőnyerő volt, majd a második fordulóban a portugál Maria Siderót,
a harmadikban pedig a francia
Romane Yvint verte ipponnal.
Az elődöntőben a későbbi Európa-bajnok ukrán Darija

Blodid egy jukóval nyert ellene, így a bronzéremért küzdhetett. A spanyol Laura Martinez
Abelenda ellen újra ipponnal
győzött, s így 2015 után újra felállhatott a dobogóra.
Kovács J.

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

A Kaposvár elleni győzelem és az
orosz TEMP-SUMZ Revda elleni
vereség után a II. Félegyházi Pékség Kupán vett részt Gediminas
Petrauskas csapata. A négycsapatos tornán az első meccset a Szeged ellen játszotta az Atomerőmű SE, és ha a vártnál nehezebben is, de győzött. Az első negyed
nagyon rosszul sikerült, az ellenfél tizenhárom pontos előnyre
tett szert a 10. perc végére. A második felvonásra aztán összekapta magát a társaság, és kezdte ledolgozni a hátrányát. A harmadik
negyedben a vezetést is átvették
Tibyék, és meg is tartották a lefújásig. A paksi csapatban Kovács
Ákos 16 ponttal és hét kiharcolt
faulttal, valamint Ryan Watkins
18 ponttal és 13 lepattanóval
volt a legeredményesebb. ASE–
Naturtex-SZTE-Szedeák: 77-72.
A másik párban a Kecskemét simán verte a MAFC-ot, így a következő nap a hírös város csapata ellen játszotta a döntőt az
ASE. Az első negyedet ezúttal is
az ellenfél nyerte, igaz, nem akkora különbséggel, mint a Szeged. A folytatás is úgy alakult,
ahogy előző nap, annyi különbséggel, hogy már a 20. perc végén Samenaséknál volt az előny,
amely fokozatosan nőtt a mérkőzés végéig. A csapat legjobbja ezúttal is Kovács Ákos (21/6
pont) és Watkins (17 pont) volt,
de most csatlakozott hozzájuk
a 17/6 pontig jutó Samenas is.
ASE–KTE-Duna Aszfalt: 92-81.
Szeptember 23-24-én Szombathelyen, a Horváth Zoltán-emléktornán, majd egy hétre rá,
szeptember 30-án, és október
1-jén Pakson, a Morgen Ferdinánd-emléktornán folytatja
a felkészülést a bajnokságra az
ASE csapata.
(joko)

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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Paks máig a twirling Ismét rajtrácsra állegyik központja
hat Gyutai Adrián
15 éves működését ünnepli idén
a Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sportegyesület, ennek ellenére még mindig kevesen ismerik a sportot. A twirling
olyan sport, ahol a bot – a sporteszköz – a testen és a test körül
forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a versenyző. A
repertoárban magas dobások
és botforgatási elemek vannak.
Alapvető cél a bot kezelésében a
gyorsaság, a precízség, a folyamatos mozdulatok, a könnyedség. A bottal, tánccal, gimnasztikával, zenével, ruhával egységes,
harmonikus képet formál a versenyző. Fontos, hogy az egyéniség előtérbe kerül, és nem válik
tömegsporttá.
A twirling Ázsiából és Amerikából indult el: táncos fesztiválokon, felvonulásokon a buzogány volt a kiegyensúlyozott bot
elődje. A paksi egyesület munkáját Kalmár Lívia vezeti, a bottechnikai edzéseket Meczker
Bettina oktatja, míg Falusi Lívia
a gimnasztika fejlesztésében segít. Pakson és Györkönyben zajlanak edzések több mint 60 gyerekkel 3-tól 21 éves korig. Minden évben a Magyar Twirling
Szövetség által szervezett magyar twirlingbajnokság versenysorozatában mérettetik meg
magukat a versenyzők, ahol a
paksi twirlingesek rendszerint
kiemelkedően szerepelnek, több

bajnoki címet megszerezve. Az
országos versenyek mellett a főleg paksiakból álló magyar válogatott rendszeresen képviseli
hazánkat európai versenyeken.
Paks egyébként is a twirlingsport egyik fontos központja,
hiszen amellett hogy paksi kiválóságok képviselték először
hazánkat világkupán és Európa-bajnokságon, innen indult a
sport országos népszerűsítése a
2000-es években.
A mai napig Paks városában zajlanak az edzők és a bírók képzései, és évente legalább egy országos verseny szervezését vállalja az
egyesület. A felkészülést augusztusban kezdik a twirlingesek, de
év közben is lehet csatlakozni a
nyolc csoport valamelyikéhez.
Decembertől indul az országos
bajnokság, ahol már a legkisebbek is megmérettethetik magukat. A nagyobbak heti nyolc
órában készülnek, hiszen rájuk
nemcsak a magyar versenyek
várnak, hanem a nyáron Olaszországban megrendezendő Európa-bajnokság és a horvátországi világkupa is.
-röné-

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

A napokban érkezett a hír,
amely szerint Paks város önkormányzata megemelt támogatással segíti Gyutai Adriánt.
A 25 éves motorversenyző a
Korda Racing csapatával 2016ban az olasz bajnokságot célozta meg, ám már az első hétvégén, Vallelungában mindkét
motorját totálkárosra törte, a javítás pedig több millió forintba
került. – Aki az átlag felett teljesít, legyen az olimpikon, sakkozó vagy bármiben kiemelkedő, támogatásáról biztosítja az
önkormányzat. A motorsport
is ezek között van – fogalmazott Süli János, Paks polgármestere. – Amióta csak versenyzem,
mögöttem áll Paks városa és évről évre egyre magasabb szinten
támogat. Az olasz bajnokságba
való nevezésemet is az önkormányzat biztosította főtámogatóként. Év közben azonban
anyagi problémák adódtak, egyegy nagyobb szponzor is kihátrált mögülem, illetve a csapat
mögül, ám a mostani összegből a hétvégi Alpok–Adria-sorozat zárófutamán ismét motor-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

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
18 n Paksi Hírnök, 2016. szeptember 23.

ra ülök – köszönte meg a támogatást a versenyző. Hozzátette:
reméli, ezzel nincs vége a szezonjának, több tervük van, szeretne az olasz bajnokság utolsó
megmérettetésén, Mugellóban
is rajtrácsra állni.
Gyutai Adrián hangsúlyozta, hogy a motorsportban elengedhetetlen az anyagi háttér, és
megerősítette: nagyságrendileg
ötmillió forintba került a versenymotor javítása.
– Egy szezonnak ennél jóval
magasabb a költsége, ha év közben egy ekkora tétel is bekerül
a költségvetésbe, azt már nagyon nehéz kigazdálkodni. Ennek ellenére ugyanúgy edzek,
mint korábban, a menedzsmentem pedig az anyagiak előteremtésén dolgozott. A nyáron
a Hungaroringen kölcsönmotorral voltam két versenyen, a
Magyar Kupán második lettem,
a román bajnoki futamot pedig
megnyertem. Jó formában vagyok, ez az eredményeimen is
látszik. Most újból fel kell építeni a karrieremet – fogalmazott a
paksi versenyző.
-efgé-
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A hallásproblémák
kezelését nem
szabad halogatni

A halláscsökkenés az
elszigeteltség érzését
hozhatja magával.

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
MIT TEGYEN,
komoly akadályát jelentheti annak,
HA SZERETNE
hogy teljes értékű életet éljünk.

A hallásveszteséggel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy beszélnek hozzájuk,
de a szavakat, monda‐
tokat nem értik meg pon‐
tosan. Még egy közepesen
jó hallásnál is lehet nagyon rossz – csupán 4050 százalékos – a beszédértés. Ez súlyos
kommunikációs problé‐
mákat okozhat, és kényel‐
metlen helyzeteket ered‐
ményezhet, ha az egyén‐
nek adott esetben gyakran
vissza kell kérdeznie, vagy
nem arra válaszol.
Mivel ez az érintett
számára a halláscsökke‐
nés, az elszigeteltség érzé‐
sét is hozhatja magával,

amely súlyosabb esetben
akár depresszióhoz is ve‐
zethet, fontos, hogy minél
előbb eljusson egy audio‐
lógus szakemberhez. Az
agy hallásközpontja egy
hosszantartó halláská‐
rosodás esetén valójában
elfelejti, hogyan hangzot‐
tak régen a különböző
hangok, zörejek és zajok.
Ha túl sokat vár, akkor
lehet, hogy már késő lesz,
és a legmodernebb halló‐
készülékkel sem tudnak
segíteni. A hangok való‐
ban hangosabbak lesznek,
de az érintett ennek elle‐
nére sem fogja jól érteni
az emberi beszédet.

ELLÁTOGATNI
EGY HALLÁS
VIZSGÁLATRA?

Az Amplifon őszi hallás‐
vizsgálati kampányának
köszönhetően most lehe‐
tőség van arra, hogy részt
vegyenek egy ingyenes, tel‐
jes körű hallásszűrésen. A
vizsgálatra nem kell várni,
hiszen mindenki egy szá‐
mára megfelelő előre le‐
egyeztetett időpontot kap a
lakhelyéhez legközelebbi
Amplifon Hallásközpont‐
ban, ahol személyre szabott
ellátásban részesül.
Tegye meg az első lépést! Önnek csupán fel
kell hívnia a 06 75 310
014-es telefonszámot, és
egyeztetni egy megfelelő időpontot.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontban
paksi és környékbeli lakosok számára
2016. szeptember 23-tól október 14-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpont
Paks, Dózsa György út 37.
Bejelentkezés: 06 75 310 014
amplifon.hu

Nyerjen velünk Paks-ajándéktárgyakat!
A rejtvényben egy paksi iskola nevét rejtettük el. A megfejtéseket október 3-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
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Célba értek a Celőke nyilai
Fotó: magánarchívum

Remekelt a paksi Celőke Mezőföldi Íjász
Egyesület a Magyar Íjász Szövetség által
rendezett HDH-IAA 3D világbajnokságon,
sportolói négy arany- és egy ezüstérmet
szereztek. Makai János elnök joggal büszke

a csapat teljesítményére, hiszen a világbajnokság legeredményesebbjei voltak. Kun
Aliz, Kiss Dóra, Bóka László, Molnár Ferenc „Midesz” aranyéremmel tért haza a
Sopron-Ágházán rendezett vb-ről, Kerekes Gábor ezüstérmet szerzett, míg Szendi Zoltán 28 indulóból a 19. helyen végzett.
Kun Aliz, Kiss Dóra, Bóka László csigás íj,
Molnár Ferenc, Kerekes Gábor és Szendi
Zoltán vadász reflex kategóriában versenyzett. Tizennégy ország íjászai vettek részt a
világversenyen, amelynek rendezését Törökországtól „örökölte” a Magyar Íjász Szövetség.
A Celőke szárnyalása nem előzmények nélküli, hiszen évek óta szállítják az érmeket
Európa- és világbajnokságokról. Makai János kiemelte, hogy Molnár Ferenc például tavaly egy világbajnokságot és két Eb-t
nyert, Bóka László idén Európa-bajnok lett,
de Hipszki Edit és Makai Róbert is egy sor
értékes érem birtokosa. A mostani vb-n Kerekes Gábor nagy tehetséget maga mögé
utasítva léphetett a dobogó második fokára, és Kiss Dóra munkája is figyelemre méltó, hiszen eredményei alapján a fiúk között

is dobogós lett volna. A 17 esztendős utánpótlás-versenyzőt egyébként a pályaíjászat
érdekli, a soproni versenyen „beugrósként”
aratott győzelmet egy rövid, nagyon intenzív felkészülés után. – Ezek a versenyzők
évek óta ott vannak az élmezőnyben, teszik
a dolgukat. Az utánpótlásíjászok jó tanulók, heti öt edzésük van, miközben a lőtéren
nincs víz és WC, a tetőn beesik a csapadék
– összegezte az elnök, aki egyébként az országos szövetség vezetőségének is tagja. Kiemelte: nagy gond, hogy nincs terem, így télen is az említett körülmények között edzenek, emelnek tonnákat, hiszen az íj kihúzása
20 kg emelését jelenti, amit, ha százszor
megtesznek, már tonnákról beszélhetünk.
– Úgy látszik, sem a régiónk kiemelkedő teljesítménye, sem a világverés nem elég ahhoz, hogy valaki felfigyeljen a számos kitüntetésre, címre, díjra – panaszolta az alapításának tizedik évfordulóját idén ünneplő
Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület elnöke.
Hozzátette: a létszámarányt figyelembe véve
a legeredményesebbek között vannak a városban űzött harminckétféle sportágban.
Vida T.

Ön szerint
visel hallókészüléket
a hölgy?

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Tudta?

Ajándék sütőkesztyű
ingyenes hallásvizsgálat esetén*

A modern hallókészülékek
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:
A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.
A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.
Kezelésük könnyen elsajátítható.

Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne?
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel!
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel!
Takarék Otthon Hitel
THM: 3,07%-6,16%

Takarék 10+10 Otthonteremtő
Kamattámogatott Hitel
THM: 3,12%-3,20%

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

www.jelzaloghitel.takarek.hu
A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM
mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy
megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti
Hitelintézetek fiókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!
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Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen,
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

06/09/16 16:33

www.victofon.hu
* Az ajánlat jelen hirdetés felmutatása esetén érvényes,
a részletekről érdeklődjön fenti elérhetőségeinken.

Hallókészülék
elem kupon

Ft/db*

Takarék Jelzáloghitelek induló kedvezményekkel

