Új lendület, más szemlélet kell az atomerőmű beruházás új szakaszában:
Lenkei Istvánt nevezte ki a Paks II. projekttársaság vezérigazgatójává
2017. július elsejétől Süli János miniszter.
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Aláírták az adómegállapodást

Fejlesztések sora indulhat el
Fotó: Babai István

Hosszú távra tervezhető, jelentős építményadó többlet folyik be a város adószámlájára, és nyugvópontra jut a helyi vállalkozások helyzete is az atomerőművel aláírt új
adómegállapodás eredményeként. Az első
utalás már megtörtént, mintegy 1,2 milliárd
forint felhasználásáról dönthet a testület – tájékoztatott dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző a TelePaks közéleti műsorában.
– A megállapodás filozófiája, hogy a paksi
atomerőmű nukleáris építményeinek értéke az
üzemidő-hosszabbítással megnövekedett, de
az élettartam során csökkenni fog, ehhez igazodva állapítottuk meg azt a számítási módot,
amelyet alkalmazunk az atomerőműre. De mi
úgy számolunk, hogy a csökkenő adóbevételi ciklus közepén belép Paks II. épületállománya, ezek egy része már használatbavételi engedéllyel fog rendelkezni, ezért besorolódnak
az adótárgyak közé, adóztathatók lesznek. Így
a város folyamatosan jelentős, több milliárd
forintos adóbevételhez jut a következő 15 évben, ami részben kompenzálja az adóerő-képességhez, illetve az oktatási intézmények állami fenntartásba kerüléséhez kapcsolódó elvonásokat – részletezte dr. Blazsek Balázs.
Paks főjegyzője azt is elmondta, hogy az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy
a helyi adórendeletében milyen építményadó kulcsot alkalmaz: eszerint a jelenleg érvényben lévő 3,6 százalékos adómérték január elsejétől 2,2 százalékra csökken. Ezt érezni fogják majd a helyi vállalkozók, hiszen az ő
építményadó terhük is majdnem a felére mér-

séklődik. – Így tudtuk biztosítani azt az optimális bevételt, amely a város működéséhez és
a bővítés miatt az önkormányzat előtt álló feladatok ellátásához szükséges. Hamarosan elkészítjük a módosított helyi adórendeletet,
amely 2018-tól lép életbe – tette hozzá.
A megállapodásnak köszönhető első, 1,2 milliárd forintos részlet már megérkezett a város
számlájára, a második részletet szeptember
15-ig utalják, így idén 3,1 milliárd forint felhasználására nyílik lehetőség – folytatta a hivatalvezető. Az első részletből komfortjavító
beruházásokat valósítanak meg. Újraaszfaltozzák azokat az utcákat, amelyek tűrhetetlen állapotban vannak, jelenleg a közbeszerzés
előkészítése zajlik. Ahogy dr. Blazsek Balázs elmondta: gyorsan, de jól szervezetten szeretnék
ezt lebonyolítani. A kivitelezés a nyár végén indulhat el, ezért olyan organizációs tervet fognak megkövetelni a leendő kivitelezőtől, hogy
a város ne váljon élhetetlenné. Szeretnék tudatni az ide érkező cégekkel, hogy Pakson
számíthatnak munkára, de olyan határidőcsúszásokat és minőségi problémákat, mint
amilyenek egy-két utcánál előfordultak, nem
engednek meg. Minden eszközt megragadnak
majd, hogy azok a vállalkozások, amelyek viszszaélnek az önkormányzat bizalmával és nem
teljesítik a szerződésben vállaltakat, többször
ne rúghassanak labdába Pakson.
A beérkező adótöbbletnek köszönhetően a
költségvetésben szereplő, kész tervekkel rendelkezdő beruházások megvalósítása is elkezdődik, így idén elindul a Kurcsatov utcai

tömbbelső felújításának első üteme és folytatódnak az intézményfelújítások. A kapacitásnöveléshez kapcsolódó állami beruházások
keretében rövidesen megtörténik a tehermentesítő út nyomvonalának kijelölése, valamint
a szükséges tervezési szerződések előkészítése. Az útra a telephely megközelíthetőségéhez
szükség van, emellett a város útjairól is jelentős teherforgalmat visz majd el – mondta a főjegyző.
Dr. Blazsek Balázs arról is tájékoztatott, hogy a
szolgáltatások területén hamarosan bővül a kínálat, több érdeklődő megjelent már az önkormányzatnál, többek között az Aldi, amely tervei szerint még idén újranyitja a hatos út melletti áruházát. – Látszik, hogy rá fog mozdulni
a piac a beruházás miatt érkező hat-nyolcezer
fős építői létszámra. Minden elképzelés megvalósítását segítjük, ami hozzájárulhat ahhoz,
hogy a paksiak és a városba érkezők komfortosabban élhessenek, de az elsődleges célunk
továbbra is az, hogy minél több helyi vállalkozást tudjunk helyzetbe hozni.
A szolgáltatások területén a szórakozási és
kikapcsolódási lehetőségeket is bővítenünk
kell, ezért fejlesztjük a sportinfrastruktúrát,
és adunk lehetőséget mindenkinek, aki olyan
fejlesztéseket szeretne megvalósítani, ami érdeklődésre tarthat számot. Ezért tárgyalunk
Igaly Diánával is egy új lövészkomplexum kialakításáról. Élhető várost szeretnénk építeni –
fogalmazott a főjegyző, hozzátéve, hogy ebbe
beletartozhat egy új lövészklub is, ha erre van
igény.
Kiemelte, hogy még idén szeretnék elkezdeni
például a bölcsődei férőhelyek számának növelését és az egészségügyi rendszer tervezett
fejlesztését. Egymilliárdos projekt lesz a rendelőintézet harmadik ütemének megépítése,
aminek előkészítése elindult. – Ez egy jól kezelt, jól vezetett intézmény, amit szeretnénk
tovább bővíteni újabb szakrendelésekkel, valamint az elképzelések szerint a mentőközpont
odaköltöztetésével – fogalmazott.
– A város előtt álló feladatok megvalósításához pénz kell, de mindent nem várhatunk az
államtól. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel
megszületett megállapodással érkező jelentős
helyi adóbevétel mellett újabb TOP-os pályázati támogatásokra is számítunk. Nem fejeződött be a szakmai vitánk az RHK Kft.-vel,
de bízom abban, hogy itt is egyezségre jutunk
majd – hangsúlyozta a hivatalvezető.
-dsz-
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Új vezetője van
a TelePaks Médiacentrumnak
Fotó: Paksi Hírnök

Dallos Szilviát nevezték ki a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a távozó Kovács Tibor helyére. Minderről Paks
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
június 21-i rendkívüli ülésén döntött.
A TelePaks Kistérségi Televízió mellett a Médiacentrum szerves részét képezi a folyamatosan frissülő hírportál és kétheti magazint
megjelentető Paksi Hírnök is. Ez utóbbi főszerkesztői teendőinek ellátásával is megbízta a képviselő-testület Dallos Szilviát, miután
a korábban pályázati úton kiválasztott vezető
visszalépett.
Éppen húsz esztendeje dolgozik a paksi médiában Dallos Szilvia. Pályafutását a Fortuna
Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként kezdte 1997-ben, a TelePaks stábjához 2000-ben
csatlakozott, 2014-től szerkesztőségvezetőként
dolgozik. Ügyvezetői kinevezése 2018. június
30-ig szól.
Dallos Szilvia szerint sokszínű a helyi sajtó,
ami annak is köszönhető, hogy a paksi önkormányzat minden támogatást megad a független munkához. Elmondta, a városvezetésnek
eddig is kiemelten fontos volt a lakosság hiteles
tájékoztatása, a közelgő atomerőmű beruházás
kapcsán pedig még nagyobb szerepe lesz a tárgyilagos, gyors információközlésnek.
– A közösségi média egyre nagyobb szerepet
kap, éppen ezért még nagyobb jelentőséggel
bír a hiteles, szakszerű tájékoztatás. Mi is folyamatosan törekszünk a megújulásra, az új eszközök adta lehetőségek kiaknázására, hiszen
feladatunk, hogy a TelePaks Médiacentrum
által működtetett televízión, újságon és online
felületeken keresztül minden korosztályt elérjünk és biztosítsuk a paksiak számára a naprakész tájékoztatást – fogalmazott a Médiacentrum új vezetője.
Vida Tünde
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Változott a struktúra

A hatékonyság a cél
Racionálisabb, hatékonyabb struktúrára van
szükség mind az önkormányzatban, mind a
polgármesteri hivatalban, ezért módosította
Szervezeti és Működési Szabályzatát rendkívüli ülésén a képviselő-testület. Visszaállítják a korábbi vagyongazdálkodási csoportot, lehetőséget biztosítanak polgármesteri
kabinet létrehozására, két bizottságot összevonnak és eggyel növelik a megválasztható
alpolgármesterek számát.
Dr. Blazsek Balázs főjegyző elmondta, hogy
az új alpolgármester személyéről várhatóan
már július 10-i ülésén dönt a képviselő-testület. Erre azért van szükség, mert Süli János
miniszteri kinevezése miatt a polgármesteri
teendőket Szabó Péter látja el általános helyettesként. Szintén most lép életbe a bizottsági struktúrát érintő döntés, megszűnik a
köznevelési és kulturális, valamint a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság. Az új grémium neve: köznevelési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága, amelynek összetételéről rövidesen
döntenek.
A képviselő-testület júniusi rendkívüli ülésén a paksi ipari park és a Kölesdi út közé
eső terület bizonyos részét belterületté nyilvánította. Mindez a főjegyző indoklása szerint csupán technikai kérdés, hiszen már a
2003-as Helyi Építési Szabályzatban gazdasági szolgáltató területként szerepelt, csak a
belterületbe vonás maradt el. Itt részben állami, részben magántulajdonú ingatlanok
vannak, amelyekre csak e döntés nyomán
lehet építési engedélyt adni. Ennek költségei
Fotó: Babai István

nem az önkormányzatot, hanem a tulajdonosokat terhelik – mondta dr. Blazsek Balázs, hozzátéve, hogy konkrét építési szándékról nem tudnak, de szeretnék ennek a lehetőségét megteremteni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
az augusztusban kezdődő, több mint tucatnyi utcát érintő aszfaltozási programból kiemel két olyan területet, amelyekre már készült felújítási terv. Ezek – a Gesztenyés utca
Ifjúság és Kishegyi utcák közötti, valamint
a Dózsa György út rekonstrukcióból eddig kimaradt szakasza – két-három éven
belül teljes körű felújításon esnek át, tehát
észszerűtlen lenne, ha most leaszfaltoztatnánk – derült ki Szabó Péter szavaiból.
A város ügyvivő alpolgármestere arról is beszélt, hogy az önkormányzat sikerrel pályázott két elektromos töltőállomás létrehozására a Jedlik Ányos Tervben. A nyertes pályázat értéke ötmillió forint, önerőt nem
igényel. A városnak az üzemeltetést kell vállalnia öt évre. Jó hír – tette hozzá Szabó Péter –, hogy a projekt ideje alatt ingyen tölthetik fel járműveiket az elektromosautótulajdonosok. Egy állomást a Duna Hotel
mellett, egyet a lakótelepi rendelőintézet
parkolójában állítanak fel.
A Pécsi Egyházmegye megkeresésére kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az
önkormányzat a Balogh Antal Katolikus Iskola területét. Az egyház komoly fejlesztést
tervez, amit már 2018 őszén szeretne elkezdeni. A mostani döntés ezt teszi lehetővé.
Vida Tünde
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Beköltözött a NAV a kormányhivatalba
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A 2010 óta zajló közigazgatási reform részeként, a Jó Állam program keretében a
kormányablakokban is lehet majd adóügyeket intézni. Első ütemben június 30án 12 helyszínen elindult a szolgáltatás,
majd 2018 végéig összesen 91 településen
lesz elérhető.
Paks az elsők között volt, ahol az ügyfeleket
új székhelyen fogadta a NAV helyi kirenAláírták a Fehérvári úti stadion kivitelezési szerződését, így elkezdődhet az építkezés.
A közbeszerzési eljárásra egyetlen pályázó jelentkezett – hangzott el a TelePaks Híradójában. Ahogy arról Szabó Péter alpolgármester
beszámolt, a kivitelezés ideje alatt is a Fehérvári úton játssza hazai meccseit a Paksi FC.
A négy ütemre bontott építkezés 15-18 hónapot vesz majd igénybe, és a korábbi tervek szerinti 1,4 milliárd forint helyett mintegy 2 milliárdba kerül, amit állami költségvetésből, illetve tao-forrásból biztosítanak.

deltsége. – Ez egy fontos állomás az ügyintézés kultúrájának javításában, hiszen az
ügyfelek a 89 adóhatósági üggyel együtt
már több, mint 1600 ügytípust elindíthatnak ezekben a kormányablakokban, ezzel
időt takaríthatnak meg – emelte ki a paksi ügyfélszolgálat megnyitóján dr. Kovács
Zoltán. A területi közigazgatásért felelős
államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy mind-

Közélet

emellett az elmúlt években zajlott bürokrácia–, illetve rezsicsökkentési programnak
köszönhetően ma már több, mint negyven
ügytípusban nem kell illetéket és igazgatási díjat fizetni, ezzel 14,5 milliárd forint
marad az állampolgárok zsebében évente.
Ahogy az a rendezvényen elhangzott, városunkra ezen a téren is kiemelt figyelem
irányul. – Paksra nagy feladatok várnak a
jövőben, nagyon fontos, hogy az atomerőmű beruházás miatt ideérkező vállalkozások és cégek munkavállalói könnyen és
gyorsan tudják hivatalos ügyeiket intézni,
ez az ország érdeke is – fogalmazott Tállai
András parlamenti és adóügyekért felelős
államtitkár. Az új szolgáltatási rend kialakítása 4,5 milliárd forintból valósul meg,
komoly biztonsági követelményeknek kell
megfelelnie az informatikai hálózatnak –
hangzott el az avatáson, ahol azt is hangsúlyozták, hogy az adóhatóság munkatársai az elmúlt időszakban példát mutattak
azzal is, hogy átvállalták mintegy másfél
millió állampolgár adóbevallásának elkészítését. Dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja szerint a mostani szolgáltatásbővítésben is számíthatnak a
jól felkészült kollégákra. A paksi kormányablakban kedd kivételével minden nap várják az adóügyeiket intéző ügyfeleket: hétfőn és szerdán 8-12, illetve 13 és 15.30, csütörtökön 12 és 15.30, pénteken pedig 8 és
12 óra között.
Dallos Szilvia

Új elnök a KDNP élén
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Forrás: Paksi Polgármesteri Hivatal

Egyhangú szavazással Ulbert Sándort választotta meg elnöknek a Kereszténydemokrata Néppárt paksi szervezete az elnökségről lemondott Bagdy László helyett a csoport június 14-i tisztújító taggyűlésén.

– Hét évig voltam a szervezet elnöke. Sok
nagy csatát megvívtunk, szép, komoly munka volt, de úgy éreztem, hogy eljött a fiatalítás ideje. A megújult Fideszhez hasonlóan
így a KDNP helyi szervezetét is új vezetőség
irányítja, az új elnök, Ulbert Sándor munkáját az eddigi elnökségi tagok mellett gazdasági vezetőként Bunkóczi Roland is segíti majd – tájékoztatott Bagdy László. Ulbert
Sándor tíz évig dolgozott egyéni képviselőként a várost vezető testületben, öt évig elnökként, 13 éven át elnökségi tagként segítette a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör munkáját, a Kereszténydemokrata Néppárt paksi
szervezetének 2009 óta tagja. Céljairól szólva úgy fogalmazott: a helyi közéletben meghatározó szerepet betöltő csoport vezetőjeként, a Fidesz helyi szervezetének partnereként kíván tevékenykedni.
-dallos-
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Garantált az ESZI
finanszírozása

Fejlesztést hozhat

Nyugvópontra jutott az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium finanszírozása: az alapító MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. a következő évben is támogatja működését, a dolgozók pedig visszamenőleges hatállyal megkapják az elmaradt
juttatásokat. Minderről fórum keretében tájékoztatta az
ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke a dolgozókat.
Mittler István elmondta, hogy
a vállalati támogatási szerződés 2017. december 31-én lejár, ezért a kuratórium a hoszszabbítás érdekében megkezdte az egyeztetést. Az
atomerőmű vezérigazgatója,
Hamvas István, majd az MVM
Társadalmi
Felelősségvállalási Bizottság is támogatta az
erre vonatkozó kérelmet, amiről június 27-én kapott értesítést a kuratórium. Mittler István aláhúzta, hogy jövőre működésre és eszközfejlesztésre is
kapnak forrást, így minden feltétel adott ahhoz, hogy az eddig megszokott magas színvonalú munka folytatódjon.
Az iskola, ahogy arra a kuratórium elnöke rámutatott, komoly lobbitevékenység eredményeként az eredeti elképzelésekkel szemben állami
normatívát is kap. A kuratóri-

Lussonium fejlesztésében előrelépést hozhat, hogy Magyarország a jövő év elején benyújtja a
Dunai Limes világörökségi nevezését. Hatvanöt részhelyszínt
jelöltek meg, köztük Dunakömlődöt, ezek fejlesztését már a világörökségi cím elnyerése előtt
meg kell kezdeni. A magyar kormány által e célra elkülönített
2,5 milliárd forint EU-s forrásból Lussonium fejlesztése is elkezdődhet. Minderről a Magyar
Limes Szövetség (MaLimSz) által szervezett budapesti DunaLimes konferencián esett szó,
ahol bejelentették, hogy Magyarország 2018 elején nyújtja be a
Dunai Limes világörökségi nevezését három másik országgal
együtt.
A Dunai Limes világörökségi
helyszín felső szakaszát adó Magyarország, Szlovákia, Ausztria

um elnöke azt mondta, a dolgozóknak haladéktalanul átutalják a juttatásokat, amelyek
kifizetését azért függesztették
fel az év elején, hogy megőrizzék az iskola pénzügyi stabilitását.
Mittler István úgy tájékoztatott, hogy az átmeneti bizonytalanság nem növelte a fluktuációt sem a pedagógusoknál,
sem a technikai dolgozóknál.
Arra is kitért, hogy szeptemberben a kuratórium folytatja
a tárgyalásokat annak érdekében, hogy hosszú távú szerződés keretében rögzítsék a támogatást kormányzati és vállalati szinten is.
Lőrincz László, a PADOSZ elnöke, aki meghívást kapott a
munkavállalói fórumra, örömmel konstatálta a megállapodás megszületését. Mint tájékoztatott, az ESZI jövője érdekében hirdetett aláírásgyűjtési
akcióját a szakszervezet leállítja. Emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktor miniszterelnökhöz
fordultak, kérve, hogy járjon
el az iskola finanszírozásának ügyében, ami nem csupán az intézmény több, mint
száz dolgozója, hanem a nukleáris ipar utánpótlását biztosító szakképzés fenntartása miatt is fontos.
Vida T.
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a világörökségi nevezés
és Németország már 2018 januárjában beadja nevezését, melyről az UNESCO Világörökségi
Bizottsága várhatóan 2019 nyarán hoz döntést - közölte dr. Visy
Zsolt, a világörökségi nevezés
előkészítéséért felelős miniszteri
biztos. Kedvező elbírálás esetén a
helyszínhez egy későbbi fázisban
csatlakozhat Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária.
Dr. Visy Zsolt szerint a gyors nevezés érdekében Magyarországnak csökkentenie kellett a részhelyszínek számát, így a pályázat végül 65-öt tartalmaz majd.
A budapesti és Pest megyei helyszínek fejlesztésére egymilliárd forintos keret áll rendelkezésre, további másfél milliárdból pedig Crumerum, Brigetio,
Intercisa, Lussonium, valamint
Altinum fejlesztését lehet elvégezni.
-vt-

Fotó: Babai István
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Erzsébet Kör: Paks a közös nevező
Fotó: Paksi Hírnök

A két újabb atomerőművi blokk megépítésének nincs alternatívája, ez a garanciája a biztos, olcsó áramellátásnak Magyarországon –
mondta Vlagyimir Nyikolájevics Szergejev, az
Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövete Pakson, az Erzsébet Kör által szervezett lakossági fórumon. Emlékeztetett rá, hogy
az I-IV blokkok építése során kiváló kapcsolat alakult ki az orosz és a magyar partnerek
között, a négy blokk építése az orosz-magyar
együttműködés eddigi legsikeresebb projektje volt.
Az Erzsébet Kör hosszú előkészületek eredményeként megvalósult konzultációján a kultúrák találkozása, az orosz-magyar együttélés
volt a kiemelt téma. Rjabov Vagyim, az ASZE
orosz cégcsoport paksi vezetője azonban szót
ejtett arról is, hogy létrehoztak egy munkacsoportot, elkészítették az építkezés ütemtervét.
A munka csúcsa – ahogy eddig is elhangzott
– 2021-2022-re várható, akkor nagyjából hétezer fős munkaerőgárdával számolnak, de lesz,
aki családostól érkezik, így akár 10-12 ezer fő
jelenhet meg a városban. A szakember szerint

2,5-3 ezer orosz szakember érkezik majd Paksra. A fővállalkozó építi az atomszigetet – azaz a
primerkört – az egyéb munkákat transzparens
módon megversenyeztetik, számítanak a magyar mellett a német, finn, cseh és más nemzetek képviselőinek bekapcsolódására is. A lakhatásról, ellátásról minden helyszínen dolgozó cég maga gondoskodik. Rjabov Vagyim azt
mondta, 10 km-es zónában képzelik a dolgozók elszállásolását. Lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy ez a kör természetesen lehet nagyobb, például 30 km-es, a lényeg,
hogy csoportosan kell elhelyezni a dolgozókat,
így autóbuszokkal tudják őket az építkezés
helyszínére szállítani. Arra is kitért, hogy készül egy adatbank a potenciális beszállítókról,
várják a magyar cégek jelentkezését, de már
egy paksamétára való ajánlatot kaptak. Az építési igazgató elmondta, hogy családjával ő már
Pakson lakik, és a hatékonyság érdekében azt
tartaná helyesnek, ha a Paks II. vezetőinek is
itt lenne a székhelye, így elkerülnék a felesleges
ingázást. Az ütemezést illetően úgy tájékoztatott, hogy 2014-ben írták alá a szerződést, ami

Közélet

után 16 hónapig állt a munka, de arra számít,
hogy most Süli János volt paksi polgármester miniszteri kinevezése fel fogja gyorsítani
a folyamatot. A tervek szerint 2019 októberére meg kell születnie a létesítési engedélynek,
ennek birtokában 2020-ban kerül sor az „első
beton beöntésére”. Az igazgató azt mondta,
mindent elkövetnek, hogy tartsák a határidőt,
szerinte ez sikerül, ha együttműködik Paks I.,
Paks II., az építők és a hatóság.
A lakossági fórumon részt vett Süli János miniszter is, aki számos részlettel kiegészítette az
építési igazgató szavait. Beszélt arról, hogy az
egész térséget szeretnék bevonni az érkezők ellátásába. Mint elmondta, a parlament 20 milliárd forintos költségvetést szavazott meg az
úgynevezett kerítésen kívüli feladatok finanszírozására.
A fórumot szervező Erzsébet Kört a paksi
közéletben ismert, de korántsem azonos politikai nézetet valló dr. Harmat Gabriella, dr.
Hanol János, Heringes Anita, dr. Kiss Péter
és Horváth Zoltán hívta életre. – Ez a szellemi műhely azért jött létre, mert úgy gondoljuk, hogy Paks előtt olyan feladatok állnak,
amelyek sikeres teljesítése érdekében öszsze kell fognunk, hozzá kell adnunk a tudásunkat, függetlenül attól, hogy milyen ideológiát, értékrendet képviselünk – vázolta dr. Harmat Gabriella. Azt is elmondta,
hogy később is szeretnék a fontos kérdéseket a lakosság bevonásával megvitatni. A fórum keretében köszönetet mondott alapítótársainak, illetve Süli Jánosnak, aki a polgármesteri, később a miniszteri székbe kerülve
olyan vezetői magatartást tanúsított, amelynek vezérmotívuma az együttműködés, az
egyéni sérelmeken felemelkedni tudás, a politikai ellenféllel szembeni tisztelet és partneri viszony kialakítása. Reményét fejezte
ki, hogy példájukat követve zsinórmérték
lesz a nyitottság és együttműködés a paksi
közéletben.
Vida Tünde

Elindult Paks új honlapja
Már böngészhető a város új honlapja. A
www.paks.hu oldalt sajtótájékoztatón mutatták be. – 2016-ban kezdődött el a város
arculatának megújítása a turisztikai és városmarketing bizottság kezdeményezésére. A folyamat első állomásaként ötletpályázatot hirdetett az önkormányzat, aminek keretében kiválasztották Paks logóját, majd a győztes Karádi Nikolettát megbíz-

ták az arculati kézikönyv elkészítésével, mostanra pedig elkészült az új honlap – mondta el Szabó Péter alpolgármester, hozzátéve,
a városnak új grafikusa is van Kajtár Krisztina személyében. A honlapon megtalálhatók
a várossal, az üzleti élettel, az önkormányzattal, a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, van eseménynaptár és számos egyéb
hasznos információ. A weboldalnak fontos

eleme a turisztikai tartalom, ami magyar és
angol nyelven is elérhető.
Az új honlappal kapcsolatban kíváncsi az
önkormányzat a lakosság vélemnyére. Az
észrevételeket és a javaslatokat a nyár végéig várják, a beküldők között ajándéktárgyakat sorsolnak ki ősszel, amikor a
TelePaks televízióban részletesen bemutatják a paks.hu-t.
-kgy-
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Jutalom paksiaknak
Elismerést kapott Budapesten a
paksi autópálya-rendőrség három
munkatársa. Biczó András törzszászlóst, Kenderik Krisztián és
Torma László főtörzsőrmestereket egy olyan veszélyhelyzet elhárításáért jutalmazták, amelynek
híre bejárta a sajtót. Tíz ló szabadult el és szaladt az M6-os autópályára Paks déli bejárójánál,
majd vágtában tovább Pécs irányába tartottak. A TMRFK Rendészeti Igazgatóságához tartozó
paksi autópálya alosztály járőrei,
akik szerencsés módon ennek
szemtanúi voltak, autójukkal keresztbe állva próbálták megállítani az állatokat. Amikor ez nem sikerült, egyikük szirénázó autóval,
a lovakat megelőzve, a forgalommal szemben sietett a Pécs irányából érkezőket leterelni, míg a többiek a másik pályatesten kerültek
eléjük, és a tengelici üzemmérnökség segítségével autókból állított akadályt építve az állatokat
leterelték az autópályáról a tengelici csomópontnál. A három
rendőr lélekjelenlétének, helyzetfelismerő képességének és bátorságának köszönhetően sem sérülés, sem anyagi kár nem történt, a

kalandot a lovak is ép bőrrel úszták meg.
Torma László mondta el, hogy
nem számít ritkaságnak, ha vad
téved az autópályára, de a május
15-i eset tényleg nem mindennapi. Hozzátette, valóban félelmetes
volt, amikor szembetalálták magukat a vágtató lovakkal. Abban,
hogy sikerrel jártak, szerinte szerepe volt helyismeretüknek, kiváló, gyors járműveiknek és annak
is, hogy az autópálya mérnökségtől azonnali segítséget kaptak.
Torma László hozzáfűzte, nagy
megtiszteltetés számukra az elismerés, amelyet ünnepélyes körülmények között Töreki Sándortól, az országos rendőrfőkapitány
bűnügyi helyettesétől vettek át.
Szintén az Országos Rendőrfőkapitányságon tartott ünnepségen kapott elismerést a Semmelweis Nap alkalmából dr.
Rujder Mária a paksi képviselő-testület tagja, aki a Budapesti Rendőr-főkapitányságon dolgozik fogorvosként. Az egészségügyi szakterületen végzett
kiemelkedő szakmai tevékenységét jutalmazták.
-vida-

Fotó: Babai István

Tíz-tizenkét hektáron égett aljnövényzet Cseresznyésben. A paksi hivatásos tűzoltóknak solti, dunaújvárosi és szekszárdi kollégák
segítettek az oltásban, összesen harmincan, kilenc tűzoltóautóval
dolgoztak, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre ment. A közeli erdőt veszélyeztető tüzet sikerült körülhatárolni és eloltani. Másnap visszagyulladt az erdő aljnövényzete, ekkor
4-5 hektáron dolgoztak a lánglovagok. A tűz keletkezésének okát
vizsgálják.
Szabadtéri tűz könnyen keletkezhet egy eldobott parázsló cigarettacsikk, égő gyufa vagy gondatlanul eloltott tábortűz miatt, főként
ha száraz, csapadékmentes az időjárás, és emiatt fokozott a tűzveszély. Jelenleg Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom
van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint az ezek határától számított kétszáz
méteren belüli külterületi ingatlanokon. A tilalom vonatkozik a
tűzrakó helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, de tilos a parlag- és gazégetés is.
-kgy-

Új motorcsónak segíti a mentést

Fotó: Paksi Hírnök

Tovább bővült a Paksi Önkéntes Mentőszervezet eszköztára: a korábban pályázati úton
nyert 10 lóerős hajtómotor mellé önkormányzati támogatásból vásároltak mentési
célra alkalmas katamarán testű hajót.

A Paksi Önkéntes Mentőszervezetet 2015ben alapították azzal a céllal, hogy tagjai
az árvízi védekezésben és a vízi mentésben
segítséget nyújtsanak a hivatásos szerveknek. 2016-ban pályázati úton külmotoros

csónakmotort nyert a szervezet, idén pedig
önkormányzati pályázatból mentésre is használható csónakot vásároltak.
A jármű beüzemelését és a szervezet képzését
a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség biztosította. Mivel a mentési folyamatban csak
azok vehetnek részt, akik megfeleltek a hivatásos szervek szigorú minősítési rendszerének, ezért az önkéntesek minden évben ismétlő minősítési gyakorlaton vesznek részt. Az elméleti tudás felfrissítése és gyarapítása után
önálló mentési gyakorlatot hajtottak végre:
egy Dunán rekedt kenust mentettek ki a szervezet tagjai.
– Minden egyes segítő kézre szükségünk van.
Az állampolgárok biztonságát magasabb szinten tudjuk garantálni, ha a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett civilek is részt tudnak venni speciális mentési feladatokban –
mondta a gyakorlat értékelésén Kiss János
tűzoltó ezredes.
Weller P. Hanna
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Új kihívások, új szemlélet

Megújult a Paks II. társaság vezetése
Új lendület, más szemlélet kell az atomerőmű beruházás új szakaszában, ezért
megköszönve az eddig végzett munkát
a korábbi stábnak, új vezetőket nevezett ki Süli János miniszter a Paks II.
projekttársaság élére. A vezérigazgató,
Lenkei István, az igazgatóság elnöke,
dr. Mészáros György, illetve a menedzsment tagjai több évtizedes szakmai, vezetői tapasztalattal bírnak.
Más típusú feladat, így más típusú szakértelmet kíván a megvalósítás, ezért az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezetését megújította Süli János. A paksi
atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért
felelős tárca nélküli miniszter Pakson, az
Erzsébet Nagy Szállodában sajtótájékoztatón jelentette be, hogy megköszönte a
vezetés több tagjának, köztük Bán Tamás
elnök-vezérigazgatónak a munkáját és új
csapatot épített.
A projekttársaság élén július 1-től vezérigazgatóként Lenkei István áll, az igazgatóság elnöke pedig dr. Mészáros György.
Az igazgatóság hatfősre bővül, tagjai: dr.
Mészáros György elnök mellett Lenkei
István, Mittler István, dr. Vidoven Árpád,
Guba János és Kovács Pál, aki emellett
Süli János kabinetjét is vezeti. A felügyelőbizottság tagjai: Incze Zsolt (elnök), dr.
Kékesi László, dr. Varga Sándor, Steiner
Attila, Vitézy András, Szabó Péter (Paks
város ügyvivő alpolgármestere).
A menedzsment tagja engedélyezési igazA Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki az államfő Aszódi Attilát és
Becskeházi Attila Csabát, akik Süli János miniszter munkáját segítik. A kerítésen belüli beruházást, a műszaki területet
Aszódi Attila, a vállalkozókkal való kapcsolattartást, az innovációt, a térségfejlesztést Becskeházi Attila felügyeli majd.

Fotó: Babai István

gatóként, egyben vezérigazgató-helyettesként Horváth Miklós, programigazgatóként Eck József, műszaki igazgatóként
Kovács Gábor. A gazdasági igazgatói tisztséget továbbra is Garai Zoltán tölti be, az
új jogi igazgató dr. Dobos István, a kommunikációs igazgató változatlanul Mittler
István. A projekttársaság humán igazgatója Bognár Péter, üzemeltetési igazgatója Cziczer János, kabinetvezetőként segíti a vezérigazgató munkáját Leber Ferenc,
az általános biztonsági igazgató dr. Turi
Zsolt.
– Elsősorban a szakmai tudás, hozzáértés
és az ügyhöz való lojalitás alapján választottam ki munkatársaimat. Olyan csapatot sikerült létrehozni, amellyel folytatva elődeink munkáját, a létesítés nehéz feladatát sikeresen el tudjuk kezdeni és végig tudjuk vinni
– hangsúlyozta a vezérigazgató. Lenkei István elmondta, célja, hogy a projekttársaság
formáló, aktív, cselekvő partner legyen. Mint
aláhúzta, azt várja el munkatársaitól, hogy ellenőrizzék, követeljék meg a projekt során a
műszaki, biztonsági, szakmai, gazdasági követelmények maradéktalan teljesítését.

Dr. Mészáros György, az igazgatóság elnöke arról beszélt, hogy a most felálló stáb,
beleértve Süli János minisztert, a szakmaiság mellett olyan bizalmi légkört hozott,
ami garanciát adhat a hatalmas feladatot
jelentő két erőművi blokk megvalósítására. Külön kiemelte a kommunikáció fontosságát, annak a tévhitek eloszlatásában
betöltött szerepét.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. új vezérigazgatója, Lenkei István
1979-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, majd
ugyanitt 1986-ban atomerőművi szakmérnök végzettséget szerzett. 1979-ben lett a
Paksi Atomerőmű munkatársa, azóta is
az atomenergetika területén tevékenykedik. Öt éve vezérigazgatói tanácsadó az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, szaktanácsadó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai államtitkárságánál. 2012ben a Magyar Atomfórum Egyesület elnökévé választották.
Az igazgatóság elnöke, dr. Mészáros
György okleveles vegyész, komoly vezetői tapasztalattal bír, számos vállaltnál töltött be igazgatótanácsi, vezetői, felügyelő
bizottsági pozíciót. Jártas az atomenergetika terén is, 2000-től két éven át a Paksi
Atomerőmű Rt. igazgatóságának elnökeként tevékenykedett. Megannyi energetikai tanulmány, szakcikk, energiakoncepció írója és elbírálója, stratégiák, szakanyagok készítője.
-vida-
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Fontos tárgyalások az Atomexpón
Tendereket ír ki idén az ASZE orosz cégcsoport, hogy az építők a terepen a jövő
év elején megkezdhessék a Paks II projekt előkészítését – jelentette ki Valerij
Limarenko, a paksi erőművet bővítő orosz
fővállalkozó cégcsoport elnöke az MTI
kérdésére Moszkvában, az Atomexpo
2017 nemzetközi fórumon. Limarenko
emlékeztetett arra, hogy a kormányközi
megállapodás alapján a beruházás mintegy 40 százalékát magyar vállalkozók valósítják meg. Méltatta, hogy Magyarországon Süli János személyében minisztert neveztek ki a projekt megvalósítására.
Az idei Atomexpón – ahol hatvankét ország hatszáz cégének mintegy ötezer képviselője vett részt – felszólalt Süli János , a
paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és dr.
Aszódi Attila államtitkár. Paks II megvalósításával kapcsolatban azt mondta a miniszter, hogy a munka a műszaki fázisba
ér. – Mindenekelőtt azokat a lépéseket fogjuk megtenni, amelyek a terület előkészítését célozzák, ugyanakkor Pakson is akarjuk
már látni a nyomát az építkezésnek 2018ban, tehát a felvonulási épületeket, a lakóterület előkészítését – fogalmazott.

Süli János azt mondta, túlzás lenne állítani,
ami egyes sajtóorgánumokban megjelent,
miszerint Paks volt a reflektorfényben az
idei Atomexpón, hiszen a Roszatom partnerei ott voltak minden országból. – Az
viszont tény, hogy Kirijenko úr beszédében egyedül Magyarországot, a paksi két
blokkot említette. Kiemelve, hogy fontos,
hogy ezek időben, jó minőségben elkészüljenek – mondta Süli János.
Szavai szerint a moszkvai tárgyalásainak
az volt a célja, hogy „minél hamarabb, a
megadott határidőre és költségkereten belül el tudjuk végezni a munkát, és ezt napi,
heti egyeztetés, havi koordináció keretében lehet csak biztosítani”. Beszámolójában arra is kitért, hogy tárgyalásai a haladást szolgálták, arra keresték az orosz
partnerekkel a megoldást, hogy hogyan
tudják ledolgozni azt a 16 hónapos hátrányt, amit a brüsszeli vizsgálatok okoztak. Hozzátette: további hat hónap többlet időigénnyel kell számolniuk amiatt,
hogy a munkák 55%-át közbeszerzésben
meg kell hirdetni. – Közösen vizsgáljuk,
hogy ezt az időt hogyan lehet visszahozni úgy, hogy az a minőséget ne befolyásolja – húzta alá. Hozzáfűzte, hogy az elmúlt
időszak tapasztalatait összegezték, átfogó

tájékoztatást adtak az orosz félnek a tárca nélküli miniszteri státuszról, az ahhoz
kapcsolódó szervezetről.
Az orosz szakemberek most a tervek pontosításán, honosításán dolgoznak. Ez a
munka nem a nulláról indul, hiszen hasonlóak a novovoronyezsi és az asztraveci
blokkok, az igazi minta a Leningrád erőmű, ezek terveit kell a helyszínre szabni, a
magyar és uniós szabványokhoz igazítani.
Süli János a Fortuna Rádióban beszélt arról, hogy még az idén megérkezhet körülbelül száz orosz tervező Paksra. Várhatóan családostól. Az integrációjukat segíteni
kell, de az elképzelés az, hogy hasonlóan a
korábbi erőműépítés időszakához, lesznek
majd orosz nyelvű csoportok az óvodákban, iskolákban. Lesznek olyan családok,
amelyek tíz évet fognak itt tölteni. Emlékeztetett rá, hogy a város már tett lépéseket ittlétük megkönnyítésére: az új turisztikai táblákon már orosz nyelvű felirat is
van, készült egy bemutató kiadvány a környező 41 településről hasonló elven és a
várost bemutató új filmnek is lesz orosz
változata. Süli János beszélt arról is, hogy
saját hivatalának csak átmenetileg van
Budapesten a székhelye, a tervek szerint
Paksra költözik.
-tünde-

Orosz-magyar megállapodások
Szerződést kötött a Ruszatom Szerviz Rt.
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Paksi Atomerőmű GCN-317-es fő keringtetőszivattyúinak karbantartásához és az
ütemterv szerinti javításához szükséges
tanácsadói szolgáltatásról. A szerződést a
IX. Nemzetközi Atomexpo Fórum keretében írta alá Jevgenyij Szalkov vezérigazgató, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Hamvas István vezérigazgató
és Pekárik Géza műszaki vezérigazgatóhelyettes.
Szintén a IX. Nemzetközi Atomexpo Fórum alkalmából írt alá az együttműködés
fejlesztéséről szóló szándéknyilatkozatot
a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern és az MVM Zrt. A megállapodás célja a kétoldalú együttműködés
fejlesztése a Paksi Atomerőmű szervizelése, a nukleáris képzés, illetve szakemberképzés, valamint a tudományos kutatás-fejlesztés vonatkozásában, illetve a
nukleáris üzemanyag-szállítás terén közös
atomenergetikai projektek megvalósítása

Oroszországban, valamint harmadik országokban. Orosz részről Kirill Komarov,
a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért
felelős első vezérigazgató-helyettese, maFotó: Hárfás Zsolt

gyar részről pedig Csiba Péter, az MVM
elnök-vezérigazgatója látta el kézjegyével
a dokumentumot.
-vt-
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A rómaitól az atomkorig vitte „Bözsi”
a múzeumlátogatókat
Fotó: Vida Tünde

Utazzon „Bözsivel” a római kortól az atomkorig! Ezzel a gondolattal invitálta a lakosságot a Múzeumok Éjszakájára szervezett
rendezvényre a Paksi Városi Múzeum és az
Atomenergetikai Múzeum. Utóbbi első alkalommal csatlakozott az országos programhoz, a két paksi intézmény partnerségben valósította meg elképzeléseit. A két helyszín közötti távolságot „Bözsivel”, azaz egy Ikarus 55
típusú autóbusszal hidalták át, ezzel utazhattak a múzeumlátogatók egyiktől a másikig.

A program összeállításánál ügyeltek a felek
arra, hogy a bemutatókat, színpadi műsorszámokat több alkalommal ismételjék, hogy
senki ne maradjon le semmiről, illetve a tartalmat is egyeztették. Az Atomenergetikai
Múzeumban azt a korszakot idézték fel, amikor az atomerőművi blokkok épültek. A kínálatban szerepelt a Memphis Moon '55 fellépése, kamarakiállítás kártyanaptárakból,
volt tűzoltó bemutató, tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, illetve a bútorokkal, ételek-

kel, italokkal a kor hangulatára emlékeztettek. A kültéri fizika show-n olyan kérdésekre kaphattak választ az érdeklődők például,
hogy mekkora energia tárolható egy pillepalackban, vagy mekkora energiát lehet felszabadítani egy víz alatti robbantással. Aki ennél régebbi múltban is szívesen kalandozott
volna, megtehette a városi múzeumban, ahol
ez alkalommal a római mellett Deák Ferenc
korát állították a fókuszba. A közönség korhű ruhákban fotózkodhatott, kocsikázhatott
a városban, és kosztümös tárlatvezetés is volt.
Két új kiállítást nyitottak: időszakit rendeztek dr. Pongrácz Sándor hagyatékából, valamint állandót a város boraiból és többek felajánlásának köszönhetően borászati eszközökből. A borokat Herczeg József ajánlotta
fel, aki az intézményt segítő tevékenységéért átvehette a Tiszteletbeli muzeológus díjat.
Fellépett a Szekszárdi Muslinca kórus, akik
bordalokkal színesítették az estét, valamint a
Mare Temporis Történelmi Hagyományőrző
Egyesület. Mindemellett volt még kúria-túra,
borkóstoló és vásár, kékfestő alkotások, valamint lekvár, szörp és különleges csokoládék,
lehetett fagyizni, laci-konyhában falatozni,
fröccsteraszon megphenni, vagy elidőzni a
városi könyvtár standjánál.
-kgy-

Felüdülés a hőségben
Habár a június viharosan búcsúzott, azt
megelőzően tombolt a kánikula. A hőségben sokan kerestek felüdülést vízközelben,
rekordhoz közelített a Paksi Ürgemezei
Strand látogatottsága is. A létesítmény a
szokásos karbantartási munkálatok után,
június elsején nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. – Természetesen különösen sokan strandoltak a hőségriadó idején, június 24-én például 1100 vendéget fogadott
a fürdő – tudtuk meg dr. Hanol Jánostól.
A Mezőföldvíz Kft. szervezési és kommunikációs osztályvezetője azt is elmondta,
hogy a tartósan alacsony belépő- és bérlet
áraknak, valamint az 50 méteres úszómedencének köszönhetően még a megyeszékhelyről is érkeznek látogatók. A strandszezon az előző évekhez hasonlóan augusztus
31-ig tart.
A fürdőzési lehetőség mellett különféle
programok is lesznek a strandon: a korábbi évekhez hasonlóan Tűzkakas, valamint

Atomzsaru strandfoci-bajnokságot, július 21-én pedig második alkalommal Pool
Festivált rendeznek. Utóbbin a jó hangulatról a helyi tánccsoportok mellett sztárfellépők gondoskodnak. Színpadra lép többek
között a Hősök, a Sub Bass Monster, Chris
Lawyer és Katapult DJ is. Ez lesz az egyetlen olyan rendezvény a nyáron, ami magasabb éjszakai zajhatással jár, előre is kérik
a környéken lakók megértését és türelmét.
Hőségben a város útjait is frissítik: a DC
Dunakom Plusz Kft. tartályosra átszerelt
gépjárműveivel alapvetően az első rendű,
fő közlekedési utakat locsolják, naponta
többször is. A kánikula idején a közterületi parkok gondozása is több feladatot ró
a cég kertészeti részlegének munkatársaira, a kiépített locsolórendszerekre is rásegítenek ütemterven felüli öntözéssel, különös figyelemmel az új telepítésű növényzet
gondozására.
Weller P. Hanna

Fotó: Babai István
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Ezrek szórakoztak idén is a Kávé, Bor
és Pálinka Fesztiválon
Fotó: Babai István

Szokásunkká tesszük a PAKSra járást – így
tette közzé a paksi Kávé, Bor és Pálinka Fesztiválon készült fotóalbumát a Kowalsky meg
a Vega. A zenekar az egyik sztárfellépője volt
az idén ötéves fesztiválnak, amely két estén is
zsúfolásig megtöltötte a Sárgödör teret.

2013-ban a családi pincészet által életre hívott Szent Iván-éji mámort gondolta tovább Kovács Kristóf, így született
meg érdekes házasítás eredményeként a
Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál. A kávéterasz idén új helyre költözött, kikerülve a

fesztivál sodrából. A borutcán változatlanul csak paksi gazdák portékáit kínálták. Nyolc pincészet sorakozott fel, köztük
természetesen a házigazda Fabro pince is.
Ugyan mindössze három pálinkafőző kapott meghívást, de – mondhatni – a teljes
palettát felsorakoztatták, százféle pálinkából lehetett választani.
Bővült a gasztronómiai kínálat is: a slágernek nevezhető kemencés lángos mellett sült kolbászt, kürtőskalácsot is lehetett fogyasztani a koncertek idején.
A fesztivál első napján a Soulwave és a
Majka@Curtis LIVE koncertje csalta ki a
közönséget a térre, másnap a Hopsterz,
a három paksi kötődésű zenésszel felálló
Houdinis, illetve a Kowalsky meg a Vega
lépett színpadra. Mindkét este „megidéztek” egy másik sztárzenekart is: bejelentették ugyanis, hogy a KBP Produkció
másik kedvelt rendezvényén, a Puttonyos
Fesztiválon a Halott Pénz lesz a sztárvendég. A koncertre szeptember 23-án várják
a közönséget.
Vida Tünde

Először rendeztek jazzfesztivált Pakson
Sikeresnek ítélte az első Paksi Jazz Fesztivált a programot szervező Paksi Képtár vezetője. Prosek Zoltán azt mondta, biztosan
lesz folytatás, évente szeretnék megismételni a programot, sőt vannak további terveik is. – Jövőre biztosan lesz szabadtéri színház és lehet, hogy népzenei koncerteket is
szervezünk, a visszajelzésekből úgy ítéljük
meg, hogy fogékony rá a közönség – fogalmazott a képtár vezetője. Izgatottan várták
a program fogadtatását, hiszen a képtárban
általában 60-80 fős közönséget sikerül elérni, ám ezúttal ennél nagyobb látogatottságot reméltek. – Nagyon meg vagyok elégedve, az első két napon 200-250 látogató
volt – összegezte Prosek Zoltán a háromnapos fesztivál záró napján. A képtárvezető úgy véli, életet kell lehelni a belvárosba,
szükség van ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre még akkor is, ha némelyek szerint
éppen, hogy sok a fesztivál, a rendezvény.
– Közeleg az erőmű bővítése, amire kulturális téren is rá kell készülni. Úgy gondolom, mindenki megtalálja a helyét, de bizonyára lesznek majd lemorzsolódások is

– fejtegette Prosek Zoltán. Hozzátette: az
első Paksi Jazz Fesztiválra, amelyet erőműves és városi támogatásból szerveztek,
Fotó: Molnár Gyula

igyekeztek a jazz jeles képviselőit meghívni, a műfaj minden szegmensét megmutatva.
Vida Tünde
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Nyáron is aktív a művészeti iskola
Összességében sikeres és tartalmas volt a 2016/17-es tanév a Paksi Pro Artis Alapfokú
Művészeti Iskolában: a csökkenő támogatás ellenére meg tudták tartani saját programjaikat,
számos más rendezvényen felléptek az intézmény növendékei, tanárai, valamint szép sikerek születtek regionális és országos versenyeken - mondta el
Simon Péter igazgató. Az öszszegzésre minden esztendőben
jó alkalom az ünnepélyes tanévzáró gála, ahol átadják a kiváló munkáért, eredményekért
járó dicséreteket.
Idén igazgatói dicséretet kapott
Kolki Ákos, aki az Országos
Kortárs Zenei Videóversenyen
arany minősítést ért el. Az Év
növendéke elismerést ez alkalommal Hora Dániel vehette
át, aki zeneiskolai tanulmányait 2010-ben kezdte, két év előképző után az ütőhangszereket
választotta, kedvenc hangszere

a marimba. Többször szerepelt
városi rendezvényeken, tagja a
művészeti iskola fúvószenekarának. Első igazi sikerét 2015-ben
Szombathelyen érte el dunántúli regionális versenyen, 2016ban pedig egy Pécsen rendezett újabb régiós versenyen kiemelt arany minősítést kapott.
Az idei tanévben átvehette a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díját. Az I. Pécsi Regionális Ütőhangszeres Szóló- és
Kamaraversenyen II. helyezés
és különdíj volt az eredménye.
A Szombathelyen tartott Sitrum
Dunántúli Regionális Versenyen Nívódíjat nyert, majd az
Országos Bükki Attila emlékversenyen szintén.
Simon Péter igazgató arról is beszámolt, hogy az év elején megkezdte működését a Pro Artis
Egyesület, ami lehetőséget ad arra,
hogy plusz forrásokra pályázzanak, a cél elsősorban az eszközbeszerzés és a tehetséggondozás.

Mozaik

Fotó: Molnár Gyula

Augusztus végére tubatábort
szerveznek, ahol nemzetközi
hírű tanárok oktatnak majd, de
más táborok is zajlanak a művészeti iskola égisze alatt. Szintén
augusztusban hazalátogat kül-

földről Loparits Erzsébet zongoraművész, aki másodmagával ad
hangversenyt, illetve tervezik,
hogy mesterkurzust is tartanak
– összegzett az intézmény vezetője.
-kgy-

Harmonikások paksi seregszemléje
Fotó: Molnár Gyula

A Paksi Harmonika Fesztivál
azon belül a verseny megrendezésével az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány célja a tehetséggondozás, a harmonikaművészet és a hangszer népszerűsítése, valamint hogy tartalmas
kulturális élményt nyújtsanak a
közönségnek. Emellett a fesztivál lehetőség ad a harmoni-

kás társadalomnak a találkozásra, a tapasztalatszerzésre,
a szakmai kapcsolatteremtésre – mondta Papp Olga, a fesztivál főszervezője. Hozzátette:
a most megrendezett nyolcadik fesztiválon újdonság volt,
hogy a versenyt külön nemzeti és nemzetközi kategóriában
hirdették meg, amiről kedve-

zőek voltak a visszajelzések.
Ezeken belül több versenycsoportban és korosztályban várták a nevezéseket. A harmonikások produkcióit szakmai
zsűri értékelte. Papp Olga úgy
tájékoztatott, hogy összesen 47
nevezés volt, de mivel együttesek is jöttek, ennél többen vettek részt a Pro Artis művészeti iskolában rendezett megméretésen.
Határon túlról Oroszországból,
Ukrajnából, Horvátországból,
Szerbiából, Szlovákiából érkeztek harmonikások, Magyarországról többek között Győrből,
Dunaújvárosból, Budapestről,
Pécsről, Érdről. Az eredményhirdetést a fesztivál második
napján tartották a Városi Múzeumban, ahol harmonikások szórakoztatták a közönséget, valamint fellépett a Musical
Souvenir együttes Ukrajnából.
A közönség itt olyan különle-

ges népi hangszereket is megismerhetett, mint a dombra vagy
az XXL-es balalajka. A fesztivál keretében még két koncertre várták a közönséget: a briliáns virtuóz harmonikás hírében álló Jovica Djordjevics és
a filozofikus gondolkodású, jó
humorú zeneszerző, Artyom
Nyizsnyik koncertezett az Erzsébet Nagy Szállodában, illetve Orosz Zoltán és Barátai
Örömzene című műsorára várták a közönséget a Csengey központba. A harmonikát ez alkalommal Horváth Kornél ütőhangszereken és Lattmann Béla
basszusgitáron kísérte. A koncert előtt a verseny legjobbjai is
színre léptek. Papp Olga elmondta, törekszenek arra, hogy a fesztiválokon más hangszereket is
megjelenítsenek, megmutassák,
hogyan „barátkozik” más hangszerekkel az egyre népszerűbb
harmonika.
-gyöngy-
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Alkotó közösség kovácsolódott a táborban
Fotó: Babai István

Albumot jelentetett meg a Paksi Atomerőmű
az Alkotó Energia Pályázatra beküldött munkák legjobbjaiból, illetve alkotó tábort szervezett. A programra olyan „bátortalan kezdőket” vártak, akik szerették volna elsajátítani
a bútorfestés, tárgyalkotás alapjait, de mindeddig nem volt lehetőségük a gyakorlatban
is megismerkedni a Csináld magad! mozgalom ezen irányzatával. Több mint ötszázból választották ki beküldött motivációs levelek alapján azt a huszonhat jelentkezőt, akik
részt vehettek a bentlakásos táborban, az Erzsébet Nagy Szállodában. Négy paksi pályázó lehetőséget kapott arra, hogy „bejáróként”
csatlakozzon.
Iványi Krisztina, az atomerőmű kommunikációs munkatársa, a program életrehívója
azt mondta, a résztvevők az ország minden megyéjéből érkeztek, kiválasztásuk során arra törekedtek, hogy korban és egyéb tekintetben is széles réteget képviseljenek, így a
legifjabb alkotó 18, a legidősebb 72 éves volt.
Szigeti Attila Budapestről azért jelentkezett,
mert szeretné egyedivé változtatni azt a kis
panellakást, ahol élnek, s talán majd későbbi otthonukat is. – Szeretném az itt szerzett
tudást átadni majd a gyermekeimnek is –
mondta a három gyermekét egyedül nevelő
édesapa, akit nemcsak az Alkotó Energia táborban értek kellemes benyomások. Elárulta,
hogy hosszú hónapok óta nem volt „felnőtt
programja”, a tábort ennek is szánta, ám úgy
tűnt, kútba esik, ugyanis beteg lett a hölgy, aki

lányaira vigyázott volna. Végül egy ötgyermekes paksi család fogadta be őket a tábor
idejére ismeretlenül, amiért – mint mondta –
nagyon hálás.
Az egyik paksi résztvevő, Appelshoffer Regina olyan családi bútorok között él, amelyek
generációról generációra öröklődnek. Ezeknek, mint mondja, lelkük van, ismeri a történetüket. Az ilyen berendezések jól megférnek az internetes aukción vásárolt, szintén
régi bútordarabokkal. Most, túl egy házfelújításon, ahol még nem mert komolyabb
tárgyfelújításba fogni, egy lakásfelújításnak
pedig a küszöbén, kapva kapott az alkalmon, hogy szert tegyen némi szakértelemre.
– Alapvetően azt gondolom, hogy az atomerőmű minden olyan mellé szívesen odaáll, ami értéket teremt. Ez a program tipikusan ilyen. Szerintem több szállal kapcsolódik
az atomerőműhöz, egyébként pedig abszolút
példaértékű, hogy egy nagyvállalat ilyen dolgot támogat. Eközben egy olyan közösséget
tud megszólítani, amely egyébként nem biztos, hogy az atomerőmű közelébe kerülne –
összegezte véleményét.
A szakmai munkára visszatérve: az első nap
délelőttjén Chameeleon design, azaz Misurda
Ágnes mutatta be az alapokat, beleértve a tárgyak festés előtti zsírtalanítását és a szúirtást
is. A táborozók természetesen minden kérdésükre választ kaptak tőle és a többi oktatótól is. A bútorkészítés, tárgyalkotás öt jeles képviselője vett részt oktatóként a tábor-

ban, amelynek teljes költségét az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. állta. A páratlanul komplex workshophoz egy írásos és egy videó tananyag készült, amihez hasonló hazánkban
eddig nem volt – tájékoztatott Iványi Krisztina. Miként elmondta, nem erőltették, hogy
az atomerőművel, az atomenergiával ismerkedjenek az alkotótábor résztvevői, de mindenki elfogadta a meghívást egy üzemlátogatásra, bejárták a várost is, a programot pedig
a Sárgödör téren zárták éppen a Kávé, Bor és
Pálinka Fesztivál idején, így további élmények segítették a Paksról alkotott képük teljesebbé válását. A kommunikációs szakember
rámutatott, hogy a bútoralkotók több tízezres
tábort alkotnak a közösségi hálón, az atomerőmű Alkotó Energia Programja követőinek
száma is tízezer felett van, így sokan láthatják,
tapasztalhatják, hogy az atomerőmű elkötelezett a környezet iránt.
Iványi Krisztina büszkén számolt be arról,
hogy éppen a tábor idején került ki a nyomdából egy szép kivitelű, exkluzív kiadvány,
amely a 2016-os Alkotó Energia Pályázat legjobb munkáit gyűjti csokorba. A kötetben
harminc darabot leírással együtt közölnek,
így aki kedvet kap, maga is elkészítheti azokat. Folynak már a következő Alkotó Energia Pályázat előkészületei. Idén bővítik a kategóriák számát, külön választják a junior és
felnőtt korosztályt, az eddig öttagú zsűri pedig hétfős lesz.
Vida Tünde
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Programok Pakson az évforduló jegyében
Reformáció nélkül lehet, hogy
ma már nem beszélnénk magyarul – mondja Nepp Éva, a
Paksi Evangélikus Egyházközség lelkésze, akivel a reformáció 500. évfordulója kapcsán
beszélgettünk.
1517. október 31-én Luther
Márton kiszögezte 95 tételét a
wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel kezdetét vette a reformáció. Az eseményről országszerte megemlékeznek különféle programokkal, kiadványokkal, valamint emlék-istentiszteletekkel. Az alkalom méltó megünneplésére Reformáció
Emlékbizottságot hozott létre a
magyar kormány 2013-ban.
Luther Márton csupán vitaindítónak szánta a tételeit, azonban az akkori történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi helyzet miatt a mozgalom
szinte egész Európában, köztük Magyarországon is visszhangra talált és gyorsan terjedt.
Az egyik alapvető tételnek köszönhető például, hogy a szentírást ma anyanyelven olvashatjuk. A magyar reformátorok a
Biblia mellett nyelvtankönyve-

ket, iskoladrámákat és dalokat is
írtak, ezzel pedig anyanyelvünk
alapjait tették le.
– Az egyházaknak az egyik legnagyobb kísértés az elvilágiasodás
és az elanyagiasodás, amikor az
Istennel való kapcsolat, a személyes hitélet megélése háttérbe kerül – mondja Nepp Éva.
Luther 1517-ben ezt szerette
volna megreformálni, a vadhajtásokat lenyesni, és visszatérni a vallás középpontjához, Jézus Krisztushoz, hogy ő legyen
a liturgia és a személyes hitgyakorlat középpontjában. A kísértés azóta sem múlt el, ezért fontos, akár az 500. évforduló kapcsán, hogy emlékezzünk, húzta
alá. – Semper reformanda-ra,
azaz állandó megújulásra van
szüksége minden egyháznak,
hogy újra és újra visszatérjünk
a hitünk középpontjához, Jézus
Krisztushoz – hangsúlyozza a
lelkésznő.
Az évforduló alkalmából a Paksi Evangélikus Gyülekezet megjelentetett egy kötetet. A közelmúltban mutatta be az Evangélikus Gyülekezet a Duna partján
című könyvet, amelynek szerzője Sólyom Károly, a közös-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

ség egykori lelkésze. A gyülekezet történetét összefoglaló művet
1991-ben adták ki első alkalommal. Az új változat modernebb
formát kapott, és kibővítették az
elmúlt 25 év történetével, amit
Szabó Vilmos Béla, szintén egykori lelkész írt meg.
Az ősz folyamán több program
lesz még a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Hitek és
tévhitek címmel sorozat indul

a Pákolitz István Városi Könyvtárban, valamint orgonakoncertet ad az evangélikus templomban Koch Boglárka, a gyülekezet
kántora és Szabó Kata énekes. A
hagyományos ökumenikus kórustalálkozó is a reformáció jegyében zajlik majd, illetve az évforduló napján, október 31-én,
emlék-istentisz-teletet tartanak a
városi gyülekezetek részvételével.
Weller P. Hanna

Tolnai tollforgatók újabb Kézjegye
Acsádi Rozália, Bese Dóra, Szilvássy Ildikó,
Leber Veronika, Donkó Anna, Gutai István,
László-Kovács Gyula paksi szerzők és még
több mint harminc tolnai tollforgató írásait
tartalmazza a Kézjegy antológia legújabb kiadása, amelyet Pakson, az Agricumban mutattak be.
Huszonhárom éve alakult a Kézjegy Tollforgatók Klubja, ez a huszonharmadik antológiájuk, amely – ahogy egyik szerkesztője, Kis Pál
István fogalmazott – karcsúbb a szokottnál,
mert a legfőbb vezérelv a minőségre való törekvés volt. Így a szerzők legjobb munkái kerültek be, akadt, akinél intenzív kommunikációt folytattak a megfelelő színvonal elérése
érdekében, némelyek pedig talán egy későbbi
kötetben szerepelhetnek majd.
Cél – hangsúlyozta Kis Pál István a bemutatón –, hogy kölcsönös referencia legyen a
kötet, legyen rá büszke a szerző és szerkesz-

tő egyaránt. Nemcsak olyan szerzők írásai olvashatók a kötetben, akik Tolnában élnek vagy itt születtek, hanem azoké is, akik
kötődnek a megyéhez, köztük olyanok, akik
„nagykövetei a Tolna megyei irodalomnak”,
így például Tamás Menyhért, Devecseri Zoltán, Erdélyi Z. János. Az ő meghívásuk a készítők reményei szerint szintén emeli a kötet
renoméját, de igyekeztek javítani a tipográfián is.
Öt-hatszáz példány készül minden évben
a Kézjegy antológiából. Elsősorban a benne szereplő szerzők ismeretségi körében találnak gazdára, árulta el kérdésünkre a Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubjának elnöke Lázár Ervint idézve, aki azt mondta, jók
az ilyen irodalmi körök, mert a szerzőtársak
egymás olvasói is. Wessely Gábor azt sem rejtette véka alá, hogy a kötet kiadásához szükséges forrás előteremtése minden évben ko-

moly kihívás, ahogy fogalmazott, nagy kaland. Szerencse volt, hogy éveken át maguk
mögött tudhatták az atomerőművet, de az
utóbbi időben más mecénásokat kellett találniuk, ami nem egyszerű abban a közegben,
ahol sokan megkérdőjelezik a nyomtatott kiadás szükségességét.
Wessely Gábor arról is beszélt, hogy azt tűzték ki célul, hogy élvezhető, olvasható kötet
szülessen a Tolna megyében élő, onnan elszármazott, ahhoz kötődő szerzők műveiből. A szerkesztéssel mindig mást, lehetőleg
két személyt bíznak meg, hogy ne egy ember vállát nyomja a terhe. Idén Kis Pál Istvánt
és Descher J. Attilát érte ez a megtiszteltetés,
az illusztrációkat Kovács Tibor készítette, az
előszót pedig Steinbach Zsolt, Tolnán élő újságíró írta. – Elég erős a mostani kötet, én elégedett vagyok vele – értékelte Wessely Gábor
az antológiát.
-vt-
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A hosszú élet titka a munka
Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Regényt lehetne írni az életemből –
mondta Dömötör Józsefné Kovácsovics
Mária, akit kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntött a város nevében Szabó Péter alpolgármester. Marika néni Budapesten született, ám még egészen pici
gyermekként elárvult. Többfelé sodorta
az élet, nevelkedett intézetben, családban,
paksi nevelőanyja hadiözvegy volt. Varrni szeretett volna tanulni, Csurgón volt két
évet. Elmesélte, hogy a háború idején a barátnőjével annak rokonánál bújtak el, aztán
amikor véget ért, egy vonat tetején utazva
tért vissza Paksra. Amikor megismerte a
férjét, azt érezte, hogy vagy ő, vagy senki.
Hatvankét évet éltek le együtt, párja tíz esztendővel ezelőtt tért örök nyugovóra. Marika néni azt mondta, hogy sok szép emléket őriz, férjével huszonöt évig énekeltek az egykori munkáskórusban, ma Paksi

Városi Vegyeskarban. Két gyermekük született, Rózsa és József, eddig hat unokával
és három dédunokával bővült a család. Az
ünnepelt huszonkét évig dolgozott óvodai
dajkaként, amire szintén szívesen emlékszik vissza, mint mondta, nagyon szerette
a gyerekeket és úgy érzi, hogy a gyerekek
is őt. Manapság a napjai nagyjából egyformán telnek, még most is szeretettel hímez,
délutánonként pedig – ahogy fogalmazott – átmegy traccsolni a szomszédokhoz.
A főzésre nincsen gondja, mert házhoz viszik neki az ebédet, egyéb dolgokban pedig
nagy segítségére van a menye, Gizi és az ő
gyermekei. Ahogy minden szépkorút, úgy
Marika nénit is megkérdeztük, hogy mi a
hosszú élet titka. – Mindig rengeteget dolgoztam, így azt mondanám, hogy a munka – mondta mosolyogva.
Kohl Gyöngyi

A cseresznyési iskolaéveket idézték
Hársfát ültettek és egy faragott
táblát helyeztek el az egykori cseresznyési iskola volt tanítói és tanítványai első találkozójuk emlékére. Az iskola falára is került egy
emléktábla, rajta a korábbi tanítók
névsorával. A találkozó ötlete hasonló tőről fakadt: tavaly, amikor
az egykori néptanító, Karszt János
emléktábláját helyezték el ugyanitt, akkor született meg a gondolat, hogy jó volna együtt felidézni
az emlékeket. A Csengey Dénes
Kulturális Központ karolta fel az
ötletet. A kollektíva törekvéseinek
eredményeként száznál is többen
gyűltek össze a találkozóra, hárman – Arany Béláné, Karszt Jánosné és Feilné Kókány Mária – a
tanítók közül.
Cseresznyésben, ahogy a tanyavilágban sok helyütt, az 1900-as
évek elején hozták létre az iskolát, azért, hogy javítsanak a tanyasi gyerekek iskolázottságán. Először egy, majd az 1961/62-es tanévtől két tanteremben oktatták a
csemetéket, együtt a nyolc évfolyamot.
Klippel János azt mondta, nagyon
szép évek voltak, a tanító nénit, tanító bácsit mindenki szerette. Kórus, színjátszó kör működött a ta-

nyasi iskolában. A színpadot maguk ácsolták, de minden más
munkában is szívesen részt vettek. Ha kellett maltert kevertek,
téglát hordtak. Megjegyezte, a kőműves szakmát választotta, amit
nagyon szeret.
Balczer Zoltánné Mukli Mária azt
mesélte, hogy 1962-ben kezdte az
első osztályt. Arany Béla és felesége, Sárika néni volt a tanító.
– Igazán szép emlékeket őrzök,
nagyon szép gyerekkorom volt,
azért is jöttem vissza Cseresznyésbe lakni, mert visszahúzott a szívem – árulta el. A találkozásnak
nagyon örült, mert hasonlóra, sajnos, nagyon kevés alkalom adódik, és most jó volt felidézni a közös gyerekkori emlékeket.
Paks településrészei közül mostanáig csupán Dunakömlőd története van feltárva, abból készült
kiadvány, a többi múltja még feldolgozásra vár, de – mint Bodor Éva szavaiból kiderült – szeretnék ezt a munkát elvégezni. A
Pákolitz könyvtár igazgatóhelyettese és egyben a Paksi Értéktár
Bizottság vezetője hangsúlyozta,
hogy a meglévő értékek számbavétele, megőrzése, továbbadása a
feladatuk. Az értékekről kinek-ki-

nek más jut eszébe, de ide sorolhatók a közösségek is.
A találkozó szervezésében a részönkormányzat is szerepet vállalt.
Kapás Zoltán, Cseresznyés képviselője elmondta, hogy örömmel tették, mert szeretnék feltárni a településrész múltját. A jelenről azt mondta: a KSH legutóbbi
adatai szerint kilencvenen élnek itt, közülük legfeljebb tizenöten tősgyökeres cseresznyésiek.
Az iskola – mint ismert – immár
Cseresznyéskert Erdei Iskola néFotó: Molnár Gyula

ven működik. A régmúlt felemlegetésén túl adatgyűjtésre is kiváló alkalmat adott a találkozó. Tell
Edit, a kulturális központ igazgatója elmondta, hogy a résztvevők adatait, elérhetőségeit rögzítették, a sok régi fotót pedig digitalizálták. Van egy további terv
is a Pákolitz könyvtárral és a múzeummal közösen: Téli esték sorozatot szerveznek, ahol a külső városrészek múltját, az ott élők
sorsát ismerhetik meg az érdeklődők.
-vt-
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A kedvesség a kulcs a betegekhez
Kernné Béda Erika kapta idén
a Pongrácz Sándor-kitüntetést, amit az egészségügyben
dolgozók elismerésére alapított az önkormányzat. A díjat
1999 óta minden esztendőben
a Semmelweis-napi városi ünnepségen adják át.
– Önök valamennyien olyan értéket képviselnek, amihez foghatót egyetlen másik szakma sem:
az egészséget, az életet – mondta Szabó Péter ügyvivő alpolgármester a Semmelweis-napi városi ünnepségen, kiemelve, hogy
az egészségügyben dolgozók felelőssége hatalmas, munkájuk
értéke felbecsülhetetlen, pótolhatatlan. Az ünnepségen átadták
a Pongrácz Sándor-díjat, amit
ebben az esztendőben Kernné
Béda Erika vehetett át. A díjazott
elmondta, hogy gyermekként
sokat betegeskedett és volt emiatt kórházban, úgy véli, ennek
eredménye, hogy végzős nyolcadikosként az egészségügyi pályát
választotta. Ahogy emlékszik, a
felvételin csodálkozva néztek rá,
mivel pici, törékeny lány volt,
ám látva elszántságát azért biztatták: kicsi a bors, de erős. Erika eddigi szakmai pályafutásával igazolta a mondást. Ahogy
a méltatásban elhangzott, 1982-

től dolgozik a paksi egészségügyben szakápolóként. Az eltelt évek
alatt általános ápolói és asszisztensi végzettséget, valamint üzemi nővéri és OKJ-s ápolói képesítést is szerzett. Folyamatosan
dolgozott Paks háziorvosi körzeteiben és az üzemorvosi ellátásban, 2007 óta dr. Czigler Csaba
háziorvos mellett látja el feladatait a betegek legnagyobb megelégedésére, valamint 2009 óta
a paksi központi orvosi ügyelet
munkájában is részt vesz, 2012től főnővér, 2014 óta pedig ügyeletvezető. Utóbbi minőségében
a gyógyszerrendeléstől az autók
vizsgáztatásáig minden területen otthonosan kell mozognia. A
13 települést ellátó ügyelet zökkenőmentes, magas színvonalú
működését, a betegek lehető legjobb ellátását szívügyének érzi,
összekötő kapocs a Polgármesteri Hivatal és az ügyeletet működtető Emergency Service Kft. között. Munkáját a cég Az év dolgozója címmel ismerte el 2016-ban.
Kernné Béda Erika nem szereti a tétlenséget, mint mondja, jó,
hogy minden nap történik valami, amit meg kell oldani. – Nem
fizikailag, hanem sokszor szellemileg, lelkileg nehéz az ápolói szakma, ám a betegek pozitív visszajelzései, szeretete min-

Egészség

Fotó: Szaffenauer Ferenc

dig megerősítést ad számomra
– fogalmazott. A díj átvétele után
köszönetet mondott a felterjesztésért, azért, hogy a képviselőtestület is érdemesnek találta az
elismerésre, valamint kollégáinak és családjának, akikre mindig mindenben számíthat. Kernné Béda Erika kiemelte, hogy
neki a kedvesség nem kerül semmibe, a betegeknek viszont fontos, hiszen sokszor egy mosoly is

elég ahhoz, hogy bíztatást kapjanak, megnyugodjanak. – Háromszor tettem szakmai esküt,
hogy hű leszek a szakmámhoz,
magatartásommal és tetteimmel
a legjobb tudásom szerint fogom
a betegek érdekeit szolgálni. Úgy
gondolom, ez sikerült – mondta a kitüntetett, hozzátéve, hogy
ha újra kezdhetné, akkor sem választana másik pályát.
-kgy-

Hivatásuk mesterei címért versengtek
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az ápolás is egy tudományág, a benne dolgozóknak egyre több szakmai ismerettel kell rendelkezniük. Ezért fontos, hogy
az ápolók kilépjenek a komfortzónájukból, folyamatosan gyarapítsák tudásukat,

tapasztalataikat – mondja Horváthné Kajári Erika, Botár Amelita és Nikl Zsuzsanna. A Paksi Gyógyászati Központ tüdőgyógyászati, illetve kardiológiai szakrendelésén dolgozó három munkatársa ettől indíttatva nevezett most először a Magyar Szakdolgozói Egészségügyi Kamara (MESZK)
országos versenyére, aminek területi fordulóját a Tolna megyei szervezet Szekszárdon rendezte. A Hivatásunk mesterei vagyunk elnevezésű vetélkedésen volt szakmai totó, tájanatómia, szakmai rejtvény és
activity, kérdéssor a MESZK-ről és az emlékévre tekintettel Kossuth Zsuzsáról, valamint számot kellett adniuk az újraélesztésben való jártasságukról. A csapat tagjai elmondták, hogy egy ápolóval szemben

mindig elvárás a segítőkészség, a megbízhatóság, a magas színvonalú szakmai tudás, a betegek helyzetének megértése, valamint a testi-lelki egészség. A gyógyászati központ vezetősége igen nagy hangsúlyt
fektet a dolgozók folyamatos képzésére, lehetőséget ad arra, hogy részt vegyenek kutatási munkában, továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken. Nemrégiben házi továbbképzésen sajátíthatták el a defibrillátor
használatát, valamint előadást hallgathattak a kiégést elhárító mechanizmusokról.
Bár most nem sikerült dobogós helyezést
elérniük a kilenc csapattal zajlott megméretésen, tapasztalataik birtokában nagy reményekkel neveznek majd a jövő évire.
Kohl Gyöngyi

Egészség
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Váljék egészségére!

A testünk motorja: a szív
A szív egy csodálatos szerv, amely óriási munkát végez, hiszen életünk során körülbelül 2,5
milliárd összehúzódást produkálva, megállás nélkül dolgozik – mondja dr. Bodnár Imre
kardiológus főorvos, aki 2004. január 1-től
dolgozik Pakson. Olyan ellátási rendszert alakított ki, amiben a lehető legkevesebb megjelenéssel jár a kivizsgálás a betegek számára, ami
különösen előnyös a dolgozó, vidéki pácienseknek. A jól és korszerűen felszerelt rendelőben szakmailag magasan képzett asszisztensek
segítségével végez komplett járóbeteg-kivizsgálást, szükség esetén felkészítve megy a beteg szívkatéterezésre, szívműtétre. A műtéteket követő utóellenőrző-vizsgálatok és a rendszeres gondozás is a szakrendelésen zajlik, ami
időigényessége okán az egy napon belüli várakozási időt megnövelheti. – A kardiológiai
sürgősségi ellátás helye nem a járóbeteg-ellátás, hanem az alapellátás és a kórházi ellátás,
nálunk a programozottan végzett, nem sürgős
kivizsgálások történnek – emelte ki dr. Bodnár
Imre, hozzátéve, hogy a viszonylag sürgős, például daganatos betegek kezeléséhez szükséges
vagy egyéb műtétet megelőző, kardiológiához
kötött vizsgálatok elvégzésére is van lehetőség, de csak a háziorvos és a szakorvos előzetes
konzultációját követően, hiszen végesek a kapacitások. Az évi 4000 körüli betegtalálkozás
mellett – a fontosabbakat említve – körülbelül
1000-1200 szívultrahangos vizsgálatot, 12001500 terheléses EKG vizsgálatot és 800-1200

holter (24 órás) EKG vizsgálatot végeznek.
Szinte minden megjelenéskor készül 12 elvezetéses EKG, néhány alkalommal pedig 24 órás
vérnyomás monitorozás (ABPM) is. Mindemellett százas nagyságrendű a nyitott szívműtéten, több száz a szívinfarktuson és szívkatéterezésen átesett, gondozott betegek száma,
valamint a pacientúrában vannak szívritmuszavarokban, szívizombetegségekben, szívelégtelenségben szenvedők is. Néhány ritkaságszámba menő egyedi és speciális esetet is felfedeztek már a rendelésen, ami inkább a nagyobb centrumokra jellemző. – Kiemelném,
hogy például a magas vérnyomás nem szívbetegség, egyszerű esetben alapellátásban kezelendő. Amennyiben a fentebb felsorolt betegségekkel társul, természetesen a kardiológus is
beszáll a kezelésbe – mondta dr. Bodnár Imre,
hozzátéve, hogy kardiológiai szempontból nagyon fontos a befolyásoló társbetegségek optimális kezelése, amiben a kardiológus szintén segít. Ezek közül a legfontosabbak a magas
vérnyomás mellett a cukorbetegség és a magas
vérzsírok. Ha a páciensek valamilyen tünetet
tapasztalnak, először a háziorvost keressék fel,
aki az első differenciálást elvégzi, akár néhány
alapvizsgálattal. Ha ezek után kardiológiai eredetre gondol, előjegyzést kér és beutalót ad a
betegnek a szakrendelésre, ami enélkül nem
kereshető fel. – A hirtelen szívhalál elhárításában sokat segítene, ha a nagyobb forgalmú helyeken, például buszpályaudvarokon, sportlé-

TEMETKEZÉS

Fotó: Szaffenauer Ferenc

tesítményekben, művelődési házakban, szórakozóhelyeken defibrillátorokat helyeznének el,
és alapvető használatukat megtanulná a személyzet – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy
ma is a szív- és érrendszeri megbetegedések a
vezető halálozási ok Magyarországon, aminek
csökkentésére a kardiológiai ellátás teljes vertikumában lépéseket kell tenni, így a sürgősségi
ellátástól, a mentőszolgálaton, a kórházak sürgősségi, intenzív és belgyógyászati osztályain,
a katéterlaboron, a szívműtőkön, a rehabilitációs intézeteken, a járóbeteg-ellátás és az ambuláns rehabilitáción keresztül a megelőzés
minden szintjéig. – Ennek a kiterjedt és összefüggő rendszernek egy kisebb, de fontos elemét, a járóbeteg-ellátást szeretnénk továbbra
is magas szinten működtetni Pakson – hangsúlyozta dr. Bodnár Imre.
-kgy-

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
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Technikatörténeti ritkaságként tartják számon az Atomenergetikai Múzeumban kiállított JAWA 350 motorkerékpárt. Ebből
a típusból eredetileg három darab volt az
erőmű tulajdonában, a múzeum megnyitásakor azonban már csak ezt az egyet
sikerült megmenteni.
A VIP-motor még a vállalati időkből, azaz
a nyolcvanas évekből való. A fontosabb állami, politikai vezetők autóit vezették fel
ezzel a járművel az atomerőmű biztonsági szolgálatának emberei, később viszont
a rendőrség is használta – innen a Police
matricázás.
A Jawa a második világháború után elismert márkának számított a motorsportokban és a közúti motorozásban. A típus nagyon sokáig állta az összehasonlítást a vele
egykorú nyugati gyártmányokkal, azonban a japán gyártók minőségi javulásával,
az európai márkákhoz hasonlóan, lemaradt a fejlesztésekben.
A modellek felfrissítése, az új típusok
megjelenése évtizedenként követte egymást. Motorjuk nyomatékosnak és elnyűhetetlennek számított: a korabeli szocialista elveknek felelt meg, és ez tükröződött
a gép robusztus felépítésében.
Később, a nyolcvanas évek közepéig hatal-

Fotó: Atomenergetikai Múzeum

mas számban gyártott 634-es típust 6 V-os
elektromos rendszerrel, szürkeöntvényből
készült hengerrel, túlterhelt első villával és
gyenge dobfékkel szerelték fel.
A motor készült ugyan olajszivattyúval,
mégis a keverékolajozásos verzió terjedt
el. Az akkor már korszerűtlennek számító
karburátor magas üzemanyag fogyasztást
eredményezett.

Tárgy/
történet

A jó öreg cseh járgány pár technikai trükköt is felvonultat, ilyen például a berúgókar. A blokk bal oldalán található kar vízszintes helyzetben váltókarként működik, ugyanakkor a blokk
felé nyomva és függőleges helyzetbe hozva berúgókarként szolgál. Vannak még

további érdekességek is: például a kuplungkart a félautomata rendszernek köszönhetően nem volt kötelező használni
sebességváltáskor.
Később további fejlesztésekkel látták el a
„háromötveneseket”, a típus jelzése 638-as
lett. A kiállításon is ez a motortípus szerepel. Az elektromos hálózat 12 V-os lett
és korszerűbb karburátort kapott, ami
kisebb üzemanyag fogyasztást eredményezett. Szürkeöntvényből már csak a
hengerpersely készült, a hengereket pedig alumínium öntvényből készítették.
Tovább emelték a fordulatszámot, ami
teljesítménynövekedéssel járt együtt.
Pozitívum, hogy robosztussága miatt a
Jawa tartós motorblokkal rendelkezik. Lusta viselkedését ugyan nem tudja letagadni, de 3000 és 5000 1/perc közötti fordulatszám tartományban az országúti forgalomhoz megkívánt teljesítményt megbízhatóan produkálta.
Ilyen és ehhez hasonló technikatörténeti
ritkaságokkal várja látogatóit hétköznap 8
és 15, szombaton pedig 9 és 13 óra között
az Atomenergetikai Múzeum.
Felhasznált irodalom:
http://www.szocimotoros.hu/hu/cikkek/97
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Pámer Ágnes
– A segítés belső igényem és örömöt okoz –
mondja Pámer Ágnes védőnő, aki Semmelweis-díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Tolna megyei területi szervezetének Semmelweis-napi ünnepségén. Az elismerő oklevél átadásakor elhangzott, hogy kiemelkedő szakmai munka jellemzi, szívvel-lélekkel viseli gondját
hol a várandós kismamáknak, csecsemőknek, kisdedeknek, gyermekeknek, hol pedig
a diákoknak, attól függően, hogy területi védőnőként vagy iskola- és ifjúságvédőnőként
munkálkodik. – Nem tudnék így dolgozni, ha nem lenne mellettem a paksi védőnők elfogadó, egymást inspiráló, összetartó csapata – mondja Pámer Ágnes, aki azt
is elárulta, hogy annak idején – látva kvalitásait – édesanyja javasolta neki ezt a pályát, amit már többször megköszönt neki.
Pámer Ágnes Szegeden diplomázott, majd
egy évet Simontornyán dolgozott, aztán hazatért Paksra. – A város minden zegzugát
jól ismerem, szeretem, hiszen itt születtem
és nőttem fel, itt élek a családommal, itt dolgozom – mondja, hozzátéve, hogy neki egyáltalán nem teher, ha megállítják beszélgetni egy kicsit, sőt jó érzéssel tölti el. – Alap-

vetően optimista ember vagyok, nekem
sohasem félig üres a pohár, hanem mindig félig tele van – jegyezte meg, kiemelve,
szerencsésnek érzi magát, hogy az élet valahogy mindig megkínálja azokkal a dolgokkal, amikre éppen szüksége van, és eddig nem gördített komoly akadályokat elé,
amire mindjárt példát is hoz. – Nemrégiben lehetőséget kaptam, hogy ismét iskolavédőnőként dolgozzak. Előtte területi védőnőként láttam el a feladataimat, mellette pedig a Paksi Gyógyászati Központ alapellátási
részlegvezető szakdolgozó státusszal járó
munkát is végeztem, utóbbival néhány éve
bíztak meg. Mivel a területi védőnői munka 24 órás szolgálat, a kettő együtt eléggé
megterhelő volt. A jelenlegi felállásban sokkal jobban össze tudom hangolni ezeket –
fejtegette. Iskolavédőnőként az egészségnevelés, a kötelező oltások szervezése, szűrések lebonyolítása, valamint ha igény van rá,
szakkörök tartása a dolga. – A gyerekek nagyon őszinték, azt adják vissza, amit kapnak.
Igyekszem olyan alapvető értékeket közvetíteni feléjük, mint például önmagunk és mások tisztelete és az önzetlenség, sajnos ezek
kiveszőben vannak a mai világból – mond-

ja Ágnes. Ahogy azt többek közt Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás is megfogalmazta: „Legyen a gyerek vendég a házunknál, akinek érkezése öröm, akire figyelünk,
időt szánunk, akiről gondoskodunk, és akiről tudjuk, hogy idővel elhagyja majd az otthonunkat, hogy sajátot teremtsen magának.
Mert vendég. Nem a tulajdonunk, hanem
egy másik ember.” Nem csupán szakemberként, hanem édesanyaként is ezt vallja: párjával, Sándorral három gyermekük van, a
két lány 15, illetve 12 éves, kisfiuk pedig 6,
éppen iskolába készül. Ágnes még megjegyezte, hogy ő a tűz, a párja pedig a nyugalom, így alkotnak ketten egy kerek egészet.
A díjátadón az is elhangzott a méltatásban,
hogy a gondozottak bármikor bizalommal
kereshetik tanácsért, múlhatatlan türelemmel, empátiával fordul feléjük, segítőkészsége áthatja munkájának minden percét.
– Megtisztelő az elismerés, de én csak végzem a munkám, amiért nem várok köszönetet, nem szeretek reflektorfényben lenni –
jegyezte meg, ezzel választ adva arra is, miért kellett olyan hosszasan győzködni, hogy
vállalkozzon erre a beszélgetésre.
Kohl Gyöngyi
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A Paksi FC az Újpest ellen kezd
Fotó: Molnár Gyula

Mindössze két hét pihenő jutott a PFC labdarúgóinak a 2016/17 szezon lefújását követően, a zöld-fehér gárda készül a 12. élvonalbeli szezonjára. Legutóbb az előkelő ötödik
helyen végzett a társaság az OTP Bank Ligában. Az első paksi tréningen az első új igazolás is szerelést húzott, a korábban 10 évig

Debrecenben szereplő Verpecz István kapus
három évre írt alá. – Nagyon szimpatikus filozófia a klub részéről, hogy csak magyar játékosokban gondolkodnak, ennek jogosságát az előző szezon eredménye is bizonyítja. Minden új még itt, de pozitívan várom
a következő szezont – fogalmazott a háló-

őr. Megszokhattuk, hogy az átigazolási piac
nem a Paksi FC transzfereitől hangos, a vezetőség ezúttal sem tervez másként. – A keret
egységes, jó játékosok alkotják. Bár puhatolózások vannak a PFC futballistáit illetően,
konkrét átigazolási megkeresés még nem érkezett – tájékoztatott Haraszti Zsolt. Ahogy
azt a Paksi FC Kft. ügyvezetője elmondta, szeretnének még egy védekező középpályást igazolni, több játékossal is tárgyalnak, megállapodás azonban még nem
született. – Nem szeretnénk a csapatot
megbontani, a tavalyi eredményt szeretnénk túlszárnyalni. Álmodozni szabad és
merünk is, a maximumra törekszünk, úgy
gondolom, hogy ennél szerényebb célokat
már nem határozhatunk meg – fogalmazott Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedzője. Az OTP Bank Liga küzdelmei július
15-én kezdődnek, a legutóbbi kiírásnak
megfelelően a PFC az első fordulóban az
Újpest gárdáját fogadja. A csapat felkészüléséről és a bajnoki menetrendről részletesen a paksifc.hu honlapon is tájékozódhatnak.
-fg-

Hatodik a Paksi FC II. Sportos hölgyek
A Paksi FC második csapata 15
győzelemmel, 8 döntetlennel, 11
vereséggel, 58 rúgott, 45 kapott
góllal zárta a 2016/17-es szezont.
A labdarúgócsapat által szerzett
53 pont az előkelő hatodik helyhez volt elegendő az NB III Közép csoportjában. – Van, amikor
sokkal többet ér a motiváció a játéktudásánál, az idényben több
csapat ellen mentálisan voltunk
erősebbek. A fiatalok bizonyítani
akartak, ugyanakkor mi is szerettük volna megnézni, hogy kire lehet számítani a jövőben. 18 csapat
alkotta az NB III-as csoportokat,
ami azt jelenti, hogy amatőr szinten is sok mérkőzést játszottunk.
Nehéz volt a bajnokság, mert
minden csoportból öt kieső volt
és a legrosszabb 13. is búcsúzott.
Nagyon örülök, hogy tíz fordulóval a vége előtt sikerült biztosítanunk a bennmaradást – hangsúlyozta a vezetőedző. Osztermájer
Gábor hozzátette: fontos volt ez az
eredmény a klubnak, mert a 20 év
körüli fiatalok folyamatos szere-

peltetése a felnőttek között a fejlődés szempontjából elengedhetetlen. Komoly teljesítmény a hatodik hely, mert több NB I-es gárda
második csapata simán kiesett az
NB III-ból. – Az akadémiai körülményekhez képest a mi lehetőségeink sokkal szerényebbek, ezért
elégedett vagyok a pozíciónkkal,
ez már a profi futball előszobája – értékelt a tréner, aki szerint a
csapat mindkét féléve kiegyensúlyozott volt, az elsőben 27, a másodikban 26 pontot szereztek. Az
NB III-as bajnokságot újra átszervezik, a 2017/18-as szezonban ismét 16 csapatos lesz a sorozat, az
új idényben az első tétmeccsét a
tervek szerint augusztusban játszsza a Paksi FC II. labdarúgó csapata.
Faller Gábor
Záró fordulóban 2:2-es döntetlent játszott a Paksi FC II.
Hódmezővásárhelyen. Gólszerzők Kesztyűs Máté és Simon Márk voltak.

Fotó: Molnár Gyula

Az idei női sportnapot a Dream
Fitness stúdióval közösen szervezte meg az Atomerőmű SE Szabadidő Szakosztálya. A borongós
idő miatt ezúttal az egyesület csarnokában sportolhattak a mozogni vágyók. A jump, a köredzés,
a gymstick, a bodyArt és a Hot
Iron csak pár lehetőség az öszszes közül, amit kipróbálhattak
a hölgyek. – Nemcsak a teremben látom a paksi emberek aktivitását, hanem az utcán is. Sokan
futnak és egyre többen kerékpároznak, de még mindig nem ele-

gen, ezért szervezzük a különböző programjainkat – mondta el
Seres Kata, a Dream Fitness stúdió vezetője. Míg korábban csapatok nevezhettek a sportos napra, idén egyénileg lehetett jelentkezni, a feladatok teljesítésével
pontokat gyűjtöttek a résztvevők,
akik a Paks legsportosabb hölgye
címért is versenyeztek. Az elismerést a program végén Papp Veronika vehette át, Ledneczky Virág
pedig az úgynevezett kihívásos
megmérettetésen bizonyult a legjobbnak.
-fg-

Sport

Paksi Hírnök, 2017. július 7. n 21

Meghonosítaná Pakson a sportlövészetet
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Lőtérfejlesztési koncepcióval kereste meg a városvezetést Igaly
Diána olimpiai bajnok koronglövő. A célra a magyar kormány
lőtérépítési programjában, illetve sportturisztikai pályázatokon is nyerhető forrás. Az Igaly
József Lövészklub új helyszíneket keres a sportlövészet nép-

szerűsítésére, a paksi önkormányzat pedig új szabadidős
tevékenységek meghonosítását
tervezi a paksiak és az atomerőmű-beruházás kapcsán városunkba érkezők számára.
– A sportlövészet egyik megoldandó problémája az utánpótlás-nevelés. Nehéz a váro-

Két ezüst Celjéből
Népes mezőny gyűlt össze a szlovéniai Celjében június 17-18-án,
a dzsúdó Európa-Kupán. Németek, franciák, belgák és oroszok
mellett sok magyar versenyző is
tatamira lépett, az erős mezőny
miatt jó felkészülési állomás volt
a közelgő budapesti világbajnokság előtt.
Az ASE versenyzői közül Pupp
Réka az 52 kg-os súlycsoportban holland, belga, majd francia ellenfelet győzött le. A döntőben aztán vereséget szenvedett
német ellenfelétől, így a dobogó második fokára állhatott fel.
Csoknyai László a 81 kg-osok között hosszú menetelés után jutott

a döntőbe, szlovén, olasz, német,
holland és egy újabb német versenyzőt győzött le. A döntőben
harmadik német ellenfele jobbnak bizonyult nála, így Laci nyakába is ezüstérem került.
Bor Barna is remekül kezdett
a +100 kg-os mezőnyben, először Puerto Ricó-i, majd montenegrói ellenfelét verte. Az elődöntőben és a bronz mérkőzésen is orosz ellenféltől kapott
ki, végül az ötödik helyet szerezte meg. Bognár Péter (60 kg),
Windischmann Bence (66 kg), és
Akkerman Gergely (81 kg) helyezetlenül zárta a viadalt.
-kovács-

sok körül olyan területet találni, ahol a koronglövészet nem
zavarja a lakosságot. Ugyanakkor olimpiai sportágról van
szó, ahol nagyon fontos a versenyeztetés és az utánpótlás
biztosítása – mondta el Kapitány Gábor, az Igaly József Lövészklub menedzsere a paksi önkormányzat által a projekthez ajánlott területen, a
dunakömlődi Juhász-völgyben.
– Ez a helyszín a lövészet minden ágát képes kiszolgálni, kialakíthatók a védőtávok, így
a környezet ideális akár a korong-, akár a sörétes vagy golyós fegyveres lövészet meghonosításához – vélekedett a
szakember. Kapitány Gábor
szeretné, hogy a helyiek megismerhessék a különböző lövészeti szakágakat. Ehhez biztosítottak a szakemberek, folytatta, hiszen Igaly Diána olimpiai
bajnok szakmai háttere meg-

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

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

kérdőjelezhetetlen, emellett a
Magyar Sportlövők Szövetsége
alelnökeként a lehetőségeket is
fel tudja tárni a város számára.
Igaly Diána szerint a korong-,
illetve a puska- és pisztolylövészet népszerű ugyan, de nagyon kicsi a támogatottsága.
Drága sportról van szó: a fegyverek, a lőszerek és a korongok
megvásárlása költséges, ezért
is nehéz az utánpótlás-nevelés, ám intézményi keretek között csökkenthetők lennének
a költségek. A sport 14 éves
korban kezdhető el, így épp
abban a korban tudják rendre, fegyelemre és figyelemre
tanítani a kamaszokat, amikor
még motiválhatók. Amellett,
hogy sportolnak, kint vannak
a természetben és akár olimpiai bajnokká is válhatnak.
A sportág egyébként kortalan, felnőttként is bármikor elkezdhető.
-dallos-

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

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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Új igazolások az ASE csapatánál
Nyolc év után új, magyar karmestere lesz
az ASE NB I/A-s férfi kosárlabdacsapatának, Kovács Ákos helyére Ruják Andrást
szerződtette a klub. A 28 éves, 190 cm magas, válogatott játékossal két éves szerződést kötött az ASE. Kosaras múltjáról, Paksra szerződéséről, és terveiről kérdeztük.
– Hol kezdted a pályafutásod, milyen csapatoknál szerepeltél?
– 1998-ban kezdtem kosarazni a MAFC-ban,
az egész fiatalkoromat ott töltöttem, majd játszottam a „B” csoportban Budaörsön és Budafokon. Az „A” csoportban az Enternet
Hegyvidékben kezdtem, amit egy év pécsi kitérő követett. Baranyából Vas megyébe költöztem, három évet játszottam Körmenden,
majd négyet Sopronban, és idén kezdem az
elsőt Pakson.
– Kilenc év a profik között sok ASE elleni mecscsel. Van köztük emlékezetes?
– Első körmendi évemben, a 2010/2011-es
szezonban a Paks ellen szereztem meg az
első bajnoki érmemet, pályahátrányból nyertük a bronzot. Leginkább azonban arra emlékszem, amikor két évvel később egy légióssal a csapatunkban öt meccset játszottunk a
Paks ellen. Ez a rájátszás első körében volt, és
az első meccset az én hármasommal nyertük
meg idegenben, miközben anyagi gondok
miatt abban az évben a bennmaradás volt a
cél. Végül az ASE jutott az elődöntőbe.
– Négy év után jöttél el Sopronból. Miért döntöttél a váltás mellett? Teo Čizmić személye
nyomott-e a latban?
– Keresett másik csapat is, de egy teljesen új
közegre van most szükségem. Teo Čizmić
nem először hívott, úgyhogy igen, számított a
személye, ezért is esett a választásom Paksra.

– Milyen eredményt szeretnél elérni a következő bajnokságban személyesen és csapattal?
– Szeretnék minimum éremért játszani, a játékidőmet – hogy minél többet lehessek a pályán – majd kiharcolni. Nem kalkulálok előre
számra pontosan a percekkel.
– Kecskeméten július 12-én kezdi meg a felkészülést az Európa-bajnokságra a nemzeti válogatott. Milyen reményekkel vágsz neki a felkészülésnek?
– Természetesen mindenki szeretne továbbjutni a csoportból, de nagyon erős ellenfeleket kaptunk. Az edzőmeccseken kívül eddig
12 hivatalos válogatott meccsen léptem pályára.
– Volt-e, van-e példaképed? Mit tartasz az erényeidnek, és miben kellene fejlődnöd?
– Igazából nagyon sok játékos van, akit figyelek, a legelső kedvenc Reggie Miller volt. Úgy
gondolom, hogy jó csapatember vagyok, fejlődni pedig mindig, mindenben lehet.
Kovács József
Két új játékos érkezését jelentette be
az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Teljessé vált a csapat magyar magja
Garamvölgyi Ákossal, akit az első osztályban történő szerepléstől visszalépő Vasasból igazolt a klub. A debreceni születésű, 23 éves, két méter magas,
négyes poszton bevethető játékos egyéves szerződést írt alá. Ákos szerepelt
már az összes korosztályos magyar válogatottban, és tagja az augusztusi tajvani Universiadéra készülő válogatott keretnek is.

Fotó: Molnár Gyula

Az első külföldi játékost is megszerezte az
ASE, szintén egy évre kötelezte el magát
Jabarie Hinds, aki irányító posztra érkezett.
A Signal Pristina csapatával a koszovói bajnokságban bajnoki címet szerző 25 éves,
180 cm magas játékos a Balkán Ligában, illetve a FIBA Európa-Kupában is pályára lépett. Kezdő irányítóként átlagosan 35 percet
töltött játékban, 16.2 pont, 3.3 lepattanó, és
6 gólpassz volt a termése mérkőzésenként.
Egyetemi évei alatt a West Virginia Egyetemen és a Massachusetts Egyetemen kosárlabdázott.

Tour de Hongrie először Pakson
Paksról, a Csengey Dénes Kulturális Központtól indult a 38. Tour de
Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakasza, amely
Cegléden zárult. A paksi rajt előtt freestyle bemutató, minimotoros és
futóbiciklis verseny volt, valamint a Magyar Kerékpáros Klub PaksSzekszárd Területi Szervezete totóval készült az alkalomra. A 176 km-es
Paks–Cegléd távot négyen feladták, egy sportolót pedig kórházba kellett szállítani. A szakaszt Matti Manninen nyerte, összetettben pedig a
kolumbiai Daniel Jaramillo végzett az élen. Eisenkrammer Károly lapunk érdeklődésére elmondta, hogy idén a szervezési feladatok bizonyultak a legnehezebbnek. – Zalaegerszegen a vihar miatt félbe kellett
szakítanunk az első szakaszt, a második etap végén, Siófokon is voltak
problémák, valamint a ceglédi befutót is át kellett alakítanunk – sorolta
a főszervező. Paks első alkalommal volt rajthelyszín a kerékpáros körversenyen, aminek keretében hat nap alatt, tíz megyét érintve, 750 kilométert tekertek a résztvevők.
-efgé-

Fotó: Molnár Gyula
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Az Opticnet szervezésében március 1. és május 31.
között sikeres napszemüveg akció zajlott
a Lens Optika paksi üzletében,
aminek keretében minden napszemüveget vásárló
nyereményszelvényt töltött ki.
A nyeremény egy-egy – az Opticnet Egyesülés és
a Lens Optika felajánlásaként
– modern cruiser kerékpár volt.
A Budapesten, közjegyző előtt tartott sorsoláson
Baloghné Böndök Ilona és Márkos Zita
lettek a szerencsés nyertesek.
Gratulál a nyerteseknek
az Opticnet és a Lens Optika paksi üzlete.
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GRAMM

7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Papik Sándornak.

Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági,
kereskedelmi, ipari,
ingatlanok értékelése

Pakson, a Jámbor Pál utcában 4 szobás összkomfortos családi ház eladó. Ár : 18 M Ft.

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2
telekterületű társasház egyben eladó 736, 95 m2 beépített alapterülettel. 3 összkomfortos lakás:
229 m2, 136, 20 m2, 243, 10 m2,
jól működő gazdabolttal:
228, 80 m2, raktár: 66, 05 m2,
garázsok: 66, 05 m2. Ingatlanok ára:
megállapodás szerint.

Pakson, a Virág és a Laktanya utca
sarkon ötlakásos, földszinti társasházban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2
alapterületű, önálló bejáratú lakás
eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazánnal központi fűtés.
Irányár: 21, 3 M Ft.

Bölcskén, az Esze Tamás utcában, a
pincefalu előtt, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 3, 2 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal
berendezett lakás hosszabb időre
kiadó. Bérleti díj: 80 000 Ft/hó.
Pakson, a lakótelepen a Tulipán utcában 3 és félszobás felújított és hőszigetelt lakás kiadó azonnal költözhető. Bérleti díj: 80.000 Ft/ hó.

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

Pakson, az óváros központjában, a
Duna mellett újszerű tetőtér beépítéses 3 és félszobás összkomfortos
családi ház eladó. Ár: 31 M Ft.

Pakson, az Árnyas utcában 3. emeleti teljesen felújított, hőszigetelt két
és félszobás azonnal beköltözhető
lakás eladó. Ár: 15, 8 M Ft.
Pakson, a Petőfi utcában 593 m2 telken lévő 125 m2-es családi ház,
58 m2-es gazdasági épülettel eladó.
Irányár: 19,2 M Ft.

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

