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A vállalkozók összefogására lesz szükség
Összefogásra, folyamatos tájékozódásra, a versenyképesség növelésére, de óvatosságra is
szüksége lesz a vállalkozóknak, ha részt kívánnak venni a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó munkákban – hangzott el azon a fórumon,
amelyet vállalkozók számára szervezett Paks
Város Önkormányzata.
Az egészségügy és az oktatás témakörében tartott lakossági fórumhoz hasonlóan ezt a konzultációt is komoly érdeklődés kísérte. Szabó
Péter alpolgármester azt mondta, hogy a párbeszédet folytatni kívánják a jövőben is a vállalkozókkal, olyan intenzitással, ahogyan a feladatok megkívánják. Hangsúlyozta, hogy a
város információval kívánja segíteni a helyi
vállalkozások felkészülését annak érdekében,
hogy tudjanak élni a kínálkozó lehetőségekkel.
Dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetője, a kerítésen kívüli feladatokért felelős államtitkárság paksi munkacsoportjának
vezetője is a felkészülés fontosságát hangsúlyozta. Azt mondta, a kivitelező elvárásainak
pontos ismerete nélkül is növelhetik esélyeiket
a vállalkozók.
Elsőként az összefogás fontosságát hangsúlyozta az ügyvezető. Azt mondta, hogy olyan
nagyságrendű megrendelésekre lehet számítani, amelyeknél önállóan nincs esélyük a kisvállalkozásoknak. Reálisan kell meghatározni
a célokat, mert ennek hiányában veszélybe sodorhatják egymást is. Ha csúszik egy alvállalkozó, akkor az egész beruházás is.
Mindemellett a versenyképesség növelésére,
a tartalékok mozgósítására is szükség lesz, hiszen komoly konkurenciára lehet számítani a

hazai és külföldi vállalkozások részéről. A paksi cégek viszont előnyt kovácsolhatnak a helyismeretükből – mondta dr. Sztruhár Sándor,
aki mindezzel együtt óvatosságra, mértékletességre intette a megjelenteket.
Beszélt arról is, hogy komoly, többezres lakosságszám emelkedésre, a gazdaság fellendülésére lehet számítani. A kiépített kapacitásokat –
legyen az lakhatási vagy ipari – szeretnék hoszszú távon hasznosítani. A város a kormánnyal
közösen szeretne egy olyan gazdaságfejlesztési programot kidolgozni, ami az új kapacitások
lefedésére szolgál az építkezés után.
Becskeházi Attila, lokalizációért, innovációért és területfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, korábban a Lévai és a Teller projektekben huszonegy verzió készült arra, hogy
miként lehet bevonni megfelelő mértékben a
hazai vállalkozásokat.
Mint kifejtette, a 40 százalékos hazai részvételt nehéz lesz biztosítani. Példaként hozta fel,
hogy a Dél-Dunántúl összes villanyszerelője
kevés lesz a beruházás idején. – Innen is látszik, hogy ez egy nemzetgazdasági ügy – fogalmazott. Arról is beszámolt, hogy rövidesen pontos információt kapnak az orosz féltől,
hogy milyen szakmacsoportokban hány szakemberre lesz szükség, a vállalkozóknak, a leendő munkavállalóknak milyen minősítésekkel kell rendelkezniük.
Becskeházi Attila elmondta, hogy a fővállalkozó azt is pontosan meghatározza, hogy mikor,
milyen alapterületű, komfortfokozatú lakásokra lesz szüksége. Az első kétszáz lakásnak
2018 végére, 2019 elejére kell elkészülni.

Az államtitkár kiemelte, hogy nemzetközi integrátorokkal fog szerződni az orosz partner, de a magyarországi cégeknek is tömörülniük kell, ha megrendeléshez szeretnének jutni. – Több tízezer lépésben fogjuk megvalósítani ezt a beruházást, aminek több ezer mérföldköve van, együttműködésre van szükség a
siker érdekében – húzta alá.
A kormány nagyon határozott és elszánt abban, hogy olyan programot indítson, ami garantálja, hogy megmaradjon az érintett térség
élhetősége és a vállalkozók versenyképessége
növekedjen – vázolta Becskeházi Attila. Hozzáfűzte, nagyon jó partnerük az önkormányzat, amellyel a továbbiakban még intenzívebb
kapcsolattartásra lesz szükség.
A fórum végén kérdések, vélemények hangzottak el többnyire Paks II. városra, munkaerőpiacra gyakorolt hatására fókuszálva. Dr.
Műhelyi János a közbiztonság, a közlekedés,
a szolgáltatások terén számít negatív hatásra, ezért a szervezettség fontosságára hívta
fel a figyelmet, és parkolóház építését javasolta. Dr. Sárosi József azt vetette fel, hogy már
most nehezen kezelhető a munkaerőhiány,
ami várhatóan fokozódni fog. Szerinte drasztikus járulékcsökkentésre lenne szükség ennek orvoslására.
A konzultáción a Paksi Energetikai Szakgimnázium képzési elveiről és palettájáról Horváthné Szűcs Marianna, a működtető alapítvány ügyvezetője beszélt, a Szekszárdi
Szakképzési Centrumot Ábrahám Norbert
főigazgató mutatta be.
-tünde-

Több intézményben volt felújítás a nyáron
Az önkormányzat minden esztendőben komoly összegeket fordít intézményeinek szokásos karbantartáson felüli felújítására. A munkák az intézményvezetőkkel történt egyeztetést követően meghatározott ütemterv alapján
zajlanak a DC Dunakom Plusz Kft. kivitelezésében. 2017. január elsejétől az oktatási intézmények kikerültek az önkormányzat üzemeltetéséből, a KLIK feladata lett az épületek állagmegóvása, korszerűsítése. A DC Dunakom
Plusz Kft. azóta a Csengey központ, valamint a
Paksi Sportegyesület ingatlanjainak felújításáért, gondozásáért felel, az egyéb önkormányzati intézményekben jelentkező karbantartási
munkák és a játszóterek kezelése mellett. Idén
45 millió forintot biztosított a nagyfelújításokra költségvetésében a város, a tervezett munkák nagy része elkészült – tudtuk meg Puskás

János ügyvezetőtől. A központi park játszóterére idén is új mászóka került, a következő hetekben az ürgemezei játéktérre építenek be egy
kosárhintát, a faluház mellé pedig négyszemélyes mérleghintát. – Az önkormányzat műszaki osztályának munkatársaival közösen úgy
terveztük, hogy minden intézményben történjen nagyobb felújítás. Mivel a karbantartás
egész évben a mi feladatunk, ezért rálátásunk
van arra, hogy melyek azok a tételek, amelyek
ebbe nem férnek bele, de szükséges az elvégzésük – mondta el a városüzemeltető cég vezetője. Tájékoztatása szerint a bérlakás állományon végzett 12 millió forint értékű nagyobb
javítások mellett 15 intézményben dolgoztak a
nyáron. Az Életfa Idősek Otthonában például
a gyógytornatermet és a hozzá tartozó öltözőt
foglalkoztató teremmé alakították, megújult

Lussoniumban a kültéri vizesblokk, megtörtént a PSE székházban az emeleti tárgyaló burkolatának cseréje, és korszerűsödött a Pákolitz
könyvtár emeleti tere. A tagóvodákban az udvari játéktereket szépítették, a Hétszínvirágban
a főbejárat melletti rámpa helyett lépcső épült,
az Eötvös utcai tagintézményben pedig megoldották a konyhai fal talajnedvesség elleni védelmét. A felújítási csomag része volt a Csengey központban korábban elvégzett 23 millió forint értékű felújítás, aminek keretében a
színpad mögötti helyiségeket újították fel, valamint a sóstói tábor stégjének átépítése. Az
idei ütemtervben szereplő további, mintegy
7 millió forint összértékű munkák várhatóan
október elejéig fejeződnek be a város intézményeiben.
-dsz-
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Csanádi Zoltán az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium új intézményvezetője
Stabil anyagi háttérrel és új vezetővel vág neki a 2017/18-as tanévnek az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium (ESZI). Szabó
Béla igazgatót, aki az alapítástól
az iskola pedagógusa volt, Csanádi Zoltán váltja a középiskola
élén. Az új intézményvezető tősgyökeres paksi, az ESZI-ben tanult, majd 1997-ben pályakezdőként tért vissza villamosmérnök,
mérnök-tanár diplomával a zsebében. Nem túlzás hát azt állítani, hogy ismeri az ESZI minden
szegletét, dolgozóját, történetének
fontos mozzanatait.
– Minden szál az ESZI-hez köt,
még a születésnapunk is egy napon van – árulta el az új vezető,
aki meg kívánja őrizni a jó gyakorlatokat, ugyanakkor szeretne
„korszerű technológiával és oktatási módszerekkel” reagálni az új
kihívásokra. Az a célja, hogy mindenki nyitott, emberbarát intézményként tekintsen az iskolára,
a diákok szeressenek az ESZI-be
járni, az ipar képviselői szívesen

jöjjenek ide munkaerőt keresni.
Hozzátette, hogy alapítványi iskolaként lényegesen jobb körülményeket tudnak biztosítani a diákoknak, mint más iskolák, amire
visszaigazolás a többszörös túljelentkezés.
Horváthné Szűcs Marianna, az
ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője
büszkén mondta el, hogy a 32.
tanévét kezdi pozitívan, optimistán az iskola, ahol nyáron nagyon
sok háttérmunka zajlott annak érdekében, hogy biztosítani tudják
a feltételeket a kimagasló színvonalú munkához, beleértve a humánerőforrást, az infrastruktúrát
és a szakképzéshez szükséges modern eszközöket.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Mittler István megerősítette: az alapító Paksi Atomerőmű
vezérigazgatója elkötelezett az iskola mellett, a 2018-ra szóló támogatásról már megszületett a
szerződés, napokon belül tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy három
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évre szóló megállapodást kössenek. Az állam az ESZI által indított minden szakhoz biztosít normatívát, sőt a Miniszterelnökség
jóvoltából, az önkormányzaton
keresztül plusz forráshoz jutott
az iskola eszközfejlesztéshez, működéshez, valamint további források bevonásáról is folynak az
egyeztetések. Az ESZI-re szükség
van mind a működő négy blokk,
mind az új blokkok üzemelteté-

séhez szükséges szakemberképzésben – hangsúlyozta Mittler István. Azt, hogy megfelelő stratégiát, képzési struktúrát alakítsanak
ki, egyebek között az is szolgálja,
hogy a hattagú kuratórium tagjai
között vannak a Paks I. és a Paks
II. társaságok humánigazgatói is
– vélekedett. Hozzátette, arra számít, hogy rövid időn belül jelentősen megnő az iskola tanulói létszáma.
-tünde-

Munkatársat keresnek a
Polgármesteri Hivatalba

Két állást hirdet a
kistérségi szociális központ

Városfejlesztési referens munkakör határozott időre szóló betöltésére hirdet pályázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal. Feltétel többek között az
egyetemi vagy főiskolai szintű
építész- vagy településmérnöki
végzettség, előnyt jelent a közigazgatási szakvizsga, a szakmai (tervezési, településtervezési), illetve közigazgatási gyakorlat. A végzettséget igazoló
okiratok másolata és a három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány mellett szakmai önéletrajzot is be kell nyújtaniuk a pályázóknak. Amenynyiben pályázatát személyesen
adja be a jelentkező, akkor a
határidő 2017. szeptember 15.

Családsegítő, valamint esetmenedzser munkakörbe keresnek kollégát a Paks Kistérségi Szociális
Központba. Mindkét esetben feltétel többek között a főiskolai, felsőfokú szociális alapvégzettség és
a B kategóriás jogosítvány. A pályázathoz csatolni kell a szakképesítést igazoló dokumentumok
másolatát, 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a
pályázó nyilatkozatát, miszerint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll fenn. A
pályázat benyújtható postai úton
a Paks Kistérségi Szociális Központ 7030 Paks, Ifjúság útja 1/A

12 óra, ha postai úton teszi, akkor pedig szeptember 15-i postabélyegző. A pályázatot a Paksi
Polgármesteri Hivatalba (7030
Paks, Dózsa Gy. út 55-61.) dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell eljuttatni. A pályázatok elbírálásának határideje szeptember 25., a munkakör október 2-tól tölthető be. A
munkakör betöltésének feltételeiről és a pályázatok benyújtásának módjáról további fontos információkat a paks.hu oldalon találnak az érdeklődők.
Az állással kapcsolatban Elekné Csollány Éva városfejlesztési
referensnél lehet érdeklődni a
75/500-561-es telefonszámon.
-kgy-

címre, vagy elektronikus úton a
borbas@paks.hu e-mail címre. A
határidő a pályázat személyes benyújtása esetén szeptember 22én 12 óra, postai úton pedig szeptember 22-i postabélyegző. A pályázatokat szeptember 29-ig bírálják el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Sikeres pályázat
esetén mindkét munkakör 2017.
október 2-tól tölthető be. A részletes pályázati kiírások a www.paks.
hu oldalon, a lakossági pályázatok
címszó alatt elérhetők, további információt Borbás László igazgató ad a 75/511-480-as telefonszámon.
-kgy-
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Szabó Péter: az egészségügyre jelentős fejlesztés vár
A város egészségügyi ellátása terén komoly fejlesztéseket szorgalmaz Szabó Péter, a Fidesz-KDNP
színeiben induló, a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete és a Néppárt
támogatását élvező polgármesterjelölt. Az egészségügyre – hasonlóan sok más területhez – a Paks
II. beruházás kapcsán jelentős feladatok várnak, de ettől függetlenül is szükség van a Paksi Gyógyászati Központ harmadik ütemének megvalósítására – vázolta
Szabó Péter hétfői sajtótájékoztatóján. – Mindent meg fogok tenni, minden lehetőséget ki fogok
aknázni, hogy megvalósuljon a
központ bővítése – húzta alá. El-

mondta, hogy az alapellátást bővíteni kell, a mostani számítások
szerint két új körzet létrehozására
lesz szükség, de a szakellátás bővülése is elengedhetetlen. Példaként hozta fel azt, hogy az építkezés idején bizonyára előfordulnak
majd üzemi balesetek, ezért szükség lesz balesetei sebészet kialakítására. Mint kiemelte, a háziorvosi ellátás központba integrálása is
szerepel az elképzelések között. Ez
nem kényszer, hanem lehetőség,
ami sok pozitívummal jár. A betegeknek nem kellene ingázni a háziorvostól a szakrendelőig, majd
vissza – a központ frekventált helyen van, jól megközelíthető.

A jelölt kiemelte: programjában nagy hangsúlyt helyez a fiatalok helyben maradására, ezzel összefüggésben a letelepedést segítő intézkedések és a
bérlakás-gazdálkodás felülvizsgálatára. Ez érinti az egészség-

ügyet is, hiszen az infrastrukturális fejlesztésekhez szakemberigény is társul. Az orvosokat
egyebek mellett szolgálati bérlakás biztosításával szeretnék
Paksra vonzani.
-vt-

Mezősi Árpád: szükség van fecskeházakra és bérlakásokra

Fecskeházak és bérlakások építése is szerepel a programjában, valamint módosítaná a fiatal szakképzett pályakezdők letelepedésének támogatásáról szóló
pályázatot – tájékoztatott Mezősi
Árpád az Építők útján lévő gar-

zonház előtt tartott sajtótájékoztatóján. – Ez egy korai fecskeház, jó és követendő példa arra,
hogyan gondolkodott egy jóval
korábbi városvezetés a paksi fiatalokról – mondta el Mezősi Árpád független polgármesterjelölt.

– A jelenlegi paksi ingatlanárak
és bérleti díjak irreálisan magasak az átlagos helyi jövedelemhez viszonyítva, a fiatalok nagyon nehezen tudnak saját otthonhoz jutni. Az önkormányzat
úgynevezett fecskeházak építésével tudná segíteni őket az otthonteremtésben – emelte ki Mezősi
Árpád, aki arról is tájékoztatott,
hogy az idősebb korosztályra gondolva bérlakások építése
is szerepel programjában, amire meglátása szerint nagy igény
van. – Ha a lakhatás megoldott
lenne, az segítené a paksiak itthon maradását, illetve ösztönözné őket a hazatérésre, ami külö-
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nösen előnyös például, ha valaki hiányszakmában dolgozik
– húzta alá. Arra is kitért, hogy
2002 után, az akkori képviselőtestület általa elnökölt bizottsága dolgozta ki a ma is létező fiatal
szakképzett pályakezdők Pakson
történő letelepedésének támogatásáról szóló pályázatot. A kiírást
annyiban módosítaná, hogy ha a
pályázó paksi gyökerekkel rendelkezik, az többet nyomjon a
latba az elbírálásnál. A fejlesztéseknek a paksiakról kell szólnia,
ami a lakhatás segítése tekintetében is érvényes – hangsúlyozta a
független jelölt.
-kgy-
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Kerezsi László: figyelembe kell venni a lakosság véleményét
Mindenkor a lakosság véleményét
figyelembe véve kell meghozni a
várost érintő döntéseket, és nem
az íróasztal mögött ülve határozni arról, hogy mi a jó az embereknek – mondta Kerezsi László,
a Magyar Munkáspárt paksi időközi polgármester-választáson induló jelöltje a piactéren tartott sajtótájékoztatóján.
– Éppen ezért törekszünk arra,
hogy minél több paksi ember véleményét, problémáit megismerjük, hiszen igazából ezeket öszszegezve tudunk aztán olyan
döntéseket hozni, amelyek valóban jobbá teszik a paksiak életkörülményeit. A piacon nagyon

sok emberrel tudunk találkozni,
ezért jöttünk most ide – mondta
Kerezsi László.
Az eddigi beszélgetéseik során
felmerült már lakossági igényként többek között a vasúti személyszállítás visszaállítása, ami
főleg a nyugdíjasoknak és a diákoknak jelentene könnyebbséget, jobb utak és járdák, szociális bérlakások építése, valamint
több szórakozási lehetőségre is
lenne igény a városban, elsősorban a fiatalabbak részéről – tájékoztatott Kerezsi László, kiemelve, hogy ami jó, azt meg kell tartani, amin pedig lehetne javítani,
azon javítani is kell.

– Magyarországon jelenleg a legnagyobb energiatermelő a Paksi
Atomerőmű. A Magyar Munkáspártnak az a határozott véleménye, és a személyes véleményem
is az, hogy meg kell építeni az új
atomerőművi blokkokat, ugyan-

akkor az alternatív lehetőségekre
is figyelni kell – mondta el a Magyar Munkáspárt polgármesterjelöltje, kiemelve, hogy Paks II. építése kapcsán több ezren érkeznek
a városba, amire már most fel kell
készülni.
-kgy-

Medveczki Zoltán: igazságtalan a szolidaritási adó
„Felszólítom Önöket, hogy a következő testületi ülésen legyenek szívesek tárgyalni a szolidaritási adó ügyét.” Ezzel a mondattal kezdődik az a nyílt levél,
amiről sajtótájékoztatón beszélt
Medveczki Zoltán, a Magyar

Környezetvédők Pártja polgármesterjelöltje. A petíciót már eljuttatta a Paksi Polgármesteri Hivatalba.
– Igazságtalannak tartom azt,
hogy Paks város költségvetéséből a kormány egymilliárd forin-

tot szolidaritási adó címén elvesz.
Félő az, hogy ha Paks II. felépül,
akkor ez tovább fog növekedni, akár hárommilliárd forintra, mondta el a jelölt, hozzátéve,
hogy ebben az esetben az a helyzet állhat elő, hogy hiába épül fel
Paks II., a városnak semmi haszna nem lesz belőle. Az a célunk,
hogy felszólítsuk a testület jelenlegi tagjait, az alpolgármestereket
és a képviselőket, hogy mindenki
álljon kezdeményezésünk mellé,
hogy ez az egymilliárd forint itt
maradjon Paksnak a város szépítésére, a különböző hiányosságok pótlására – fogalmazott a
polgármesterjelölt.

Ahogy Medveczki Zoltán tájékoztatott, tiltakozással próbál
nyomást gyakorolni az államra,
amiben számít az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők támogatására. Emellett
aláírásgyűjtést is kezdeményezett a Magyar Környezetvédők
Pártja. Medveczki Zoltán reméli, minden paksi polgár szignója az ívekre kerül. – Ezt az aláírásgyűjtést nemcsak Pakson
tervezzük, hanem mindazokon
a helyeken, ahol szintén magas
a bevétel és emiatt az állam ezt
az adónemet beveti – tette hozzá az aspiráns.
-fg-

Új honlapja van a TelePaks televíziónak
Új honlapja van a TelePaks Kistérségi Televíziónak, ami a www.telepaks.hu címen érhető
el. A városi arculathoz igazított internetes oldalra a televízió valamennyi saját gyártású műsora felkerül az adást követő napon. A huszonnégy órás adásidőből tizenhat és fél órában a
képújságot olvashatják a TelePaks csatornáján,
napi hét és fél órában pedig saját gyártású műsorokkal jelentkezik a helyi televízió, napi friss
híradóval, tematikus magazinokkkal, sportközvetítésekkel. A műsorok eddig is elérhetők
voltak a TelePaks YouTube csatornáján, vala-

mint a Paksi Hírnök online oldalán, ahol a televízió adását élőben is nézhették. Szeptember
4-től ezt a www.telepaks.hu-n is megtehetik.
– Megváltoztak a tévézési szokások, ma már
kevesebben ülnek le este hét órakor a készülékek elé, hogy megnézzék a helyi híradót. Ezért
döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a telepaks.hu
oldalt, mert így minden saját gyártású műsor
bármikor elérhető lesz könnyen, gyorsan, HD
minőségben – mondta el Dallos Szilvia főszerkesztő. A honlap könnyen kezelhető, emellett
elérhető róla a Paksi Hírnök online oldala, így

egy kattintással a legfrissebb egyéb napi paksi
információkat is elolvashatják. Az új honlap a
televízió arculatváltásának egyik eleme.
– Az elmúlt két évben korszerűsödött a teljes
technikai háttér, elkezdtük az arculat megújítását is. Szeptember elejétől új főcímet és feliratot kapott a közéleti és a sportmagazinunk,
valamint a testületi tudósítások, és hamarosan szinte valamennyi magazinunk új virtuális stúdióból jelentkezik egy húszmillió forintos fejlesztés eredményeként – tájékoztatott
Dallos Szilvia.
-kgy-
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A magyarok többsége támogatja
a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartását
A magyar lakosság 54 százaléka
támogatja az új paksi blokkok
építését – derül ki az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
megbízásából készült reprezentatív közvélemény-kutatásból.
Mittler István, a cég kommunikációs igazgatója kiemelte: a
válaszadók többsége szerint az
atomenergia biztosítja ma leginkább az ország biztonságos és
folyamatos áramellátását; kétharmaduk pedig úgy látja, az
új atomerőművi blokkok megépítése csökkenti Magyarország
energiafüggőségét.
Az MVM Paks II. Zrt. megbízásából 2017-ben készült országosan
reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei alapján a megkérdezettek 54 százaléka támogatja, hogy Pakson új, modern és
biztonságos atomerőművi blokkok épüljenek a meglévő egysé-

Fotó: Babai István

gek pótlására, mindössze 36 százalék pedig nem. A megkérdezettek 10 százaléka nem foglalt
állást a kérdésben – tájékoztatta
szerkesztőségünket Mittler István, a cég kommunikációs igazgatója. A felmérésben a magyarok 51 százaléka úgy nyilatkozott: nem lenne hajlandó többet
fizetni az áramért, ha azt megújuló energiaforrásokkal állítanák elő atomenergia helyett.
A lakosság többsége emellett úgy

véli: az atomenergia biztosítja ma
leginkább az ország és a lakosság
biztonságos és folyamatos áramellátását.
A közvélemény-kutatás eredményei alapján a lakosság kétharmada egyetért azzal, hogy az új
blokkok építése csökkenti Magyarország energiafüggőségét.
A teljes felnőtt lakosságra reprezentatív kutatásban a válaszadók fele azzal is tisztában van,
hogy az atomerőművek műkö-

dése nem jár a légkört szennyező
szén-dioxid-kibocsátással.
Mittler István hangsúlyozta: az
MVM Paks II. Zrt. a kommunikációja során kiemelt figyelmet
fordít a teljes hazai közvélemény
folyamatos, közérthető tájékoztatására. A kommunikációs tevékenység hatékony tervezhetősége érdekében a társaság az alapítása óta minden évben felméri
a lakosság véleményét a tervezett
új atomerőművi blokkok megítélésével kapcsolatban. Az 10002000 fő megkérdezésével készülő
közvélemény-kutatások korábban telefonos, később személyes
lekérdezéssel történtek.
A közvélemény-kutatásokat 2013
és 2015 között a Századvég Alapítvány végezte, 2016-tól pedig a
Network 360 Kft. készíti. A kutatást végző cégek minden esetben
közbeszerzési eljáráson kerültek
kiválasztásra.

Cserháti András állami kitüntetést kapott
Az atomerőművek biztonságának növelése érekében végzett
magas színvonalú tevékenységének elismeréseként a Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
Cserháti András, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője. Az augusztus 20-i
nemzeti ünnep alkalmából adományozott elismerést Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter adta át.
Cserháti András negyvenegy évvel ezelőtt csatlakozott a Paksi Atomerőmű kollektívájához.
Ez az első, és ma már szinte biztos, hogy utolsó munkahelye. Elmondta, hogy elérte már a nyugdíjkorhatárt, lassan eljön az ideje, hogy elbúcsúzzon a csapattól,
amelynek aktív tagjaként nagyon
sok kiemelkedő projektben vett
részt. A hivatalos indoklásban
foglaltak és négy évtizedes szak-

mai múltja mellett az elismerés
bizonyára annak az innovatív
gondolkodásnak is szól, ami jellemzi őt.
– Mindig az új dolgok érdekeltek, olyan ügyekbe vágtam bele,
amelyekkel korábban még nem
sokan foglalkoztak – fogalmazott. Egyike ezeknek az időszakos biztonsági felülvizsgálat, ami
húsz éve került először napirendre az atomerőműben. Mint rávilágított, ez nemzetközi szintéren
is újszerű volt, hiszen korántsem
csak a műszaki területre korlátozódott, hanem szervezési és humán kérdésekre is.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot tíz évente hajtják végre, így éppen most aktuális. Cserháti András szerint szép megkoronázása a pályafutásának, hogy
ismét ennek koordinálása a feladata, habár az atomerőműben
az elmúlt negyven évben rendkí-

vül sok mindennel foglalkozott.
A nukleáris ipar minden szegmense érdekli, a nemzetközi eseményeket illetően naprakész, az
ismeretterjesztést nagyon fontosnak tartja, és sokat tesz is érte
a Magyar Nukleáris Társaság alelnökeként is.
Fotó: Vida Tünde

Szakmai munkáját korábban is
elismerték már: a fiatal generáció tanításáért, támogatásáért első magyarként megkapta
az Európai Nukleáris Társaság
(European Nuclear Society) Jan
Runermark-díját.
-tünde-
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Lenkei István: közösek az érdekeink

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közös érdeke a városnak és a Paks II. társaságnak, hogy a kerítésen kívüli fejlesztések zökkenőmentesen valósuljanak meg, ez garantálja, hogy Paks kihasználja a beruházásban rejlő lehetőségeket – fogalmazott Lenkei István
vezérigazgató Szabó Péter alpolgármesterrel tartott egyeztetése során. A cég és a város
vezetése közötti kapcsolattartás szempontjából előnyös és fontos üzenetet hordoz, hogy a
társaság nemcsak bejegyezve van Paksra, hanem már ténylegesen itt van a központja, itt
zajlanak a munkaértekezletek, tárgyalások –
részletezte Lenkei István. – Ennek fontosságát már akkor jeleztem, amikor Süli János miniszter úr felkért Paks II. vezérigazgatójának.
Ő ezt a szándékot megerősítette, sőt alapfeltételként szabta – árulta el Lenkei István, arra is
kitérve, hogy az orosz fél részéről ugyanez volt
az igény. – A város ügyvivő alpolgármestere,
Szabó Péter sem véletlenül lett a felügyelőbizottság tagja. A szakmai szempontok mellett
ugyanis nagyon fontos volt, hogy az érintett
régiónak is legyen képviselője a felügyelőbizottságban azért, hogy első kézből kapjon információt, és tudja közvetíteni a város, a térség igényeit – fejtette ki Lenkei István. A Paks
II. társaság vezérigazgatója azt is elmondta,
hogy a lehető legnagyobb mértékben képviselik a város érdekeit, akceptálják igényeit, és
azokat az orosz partner felé is közvetítik.

– A városvezetés számára fontos cél, hogy az
itt élők profitáljanak ebből a beruházásból. Ezt
képviselem a felügyelőbizottságban is. A tagság közvetlen rálátást, napi információt biztosít számomra, így az önkormányzatnak is –
vette át a szót Szabó Péter, megjegyezve, hogy
június óta valóban nagyon intenzív lett a kapcsolattartás. – A Paks II. társaság, bár alapvető feladata az, hogy a blokkok megépüljenek,
abban is partner, hogy Pakson az építkezés
idején is megmaradjon a megszokott nyugalom, közbiztonság, a mostani életfeltételek –
emelte ki az alpolgármester, aki arra is kitért,
hogy ugyanez a korrektség jellemzi együttműködésüket a minisztériummal. – Nagyon
jó néven veszi a város vezetése, hogy a kerítésen kívüli feladatok felügyeletét külön államtitkárság végzi – fogalmazott. – A telephelyi
munkák elválaszthatatlanok a város életétől,
a kettőnek kooperálnia kell a beruházás sikere, azaz az ellátásbiztonság, az olcsó áram és a
klímabarát működés több évtizedes fenntartása érdekében – fűzte hozzá Lenkei István.
Mint elmondta, a Teller és a Lévai projektekben összegyűjtötték, hogy mi mindenre van
szükség mindehhez. Ezek a tanulmányok is
alátámasztják, hogy a Paks II. társaságnak
mint megrendelőnek elemi érdeke, hogy a
kerítésen kívül minden feltétel adott legyen.
Első ezek közül a megközelíthetőség, hogy

gyorsan eljussanak az építkezés helyszínére a
munkagépek és a szakemberek. Ezért fontos
a Paks környéki utak felújítása, az elkerülő út
megépítése. Utóbbi esetében ismét egybeesnek az érdekek, hiszen a tervezett út nemcsak
a beruházási helyszín elérését, hanem a város
tehermentesítését is szolgálja, és javít közlekedési struktúráján. A kapcsolat a kölcsönösségen alapul, a városvezetés is partner abban,
hogy kiszolgálja a beruházás kapcsán felmerült igényeket, amire jó példa a helyi építési szabályzat gyors, igény szerinti módosítása. Szabó Péter tájékoztatása szerint a városés gazdaságfejlesztési koncepcióban foglaltak
immár napi teendőkké realizálódtak. – A város készült erre a beruházásra, tisztában vagyunk a feladatokkal. Tudjuk, hogy területeket kell biztosítani a lakásokhoz, szükség lesz
új óvodára, a bölcsődei kapacitás növelésére,
az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére –
sorolta. Mint mondta, kijelölték azokat a területeket, ahol lakások, illetve mobil munkásszállások létesülhetnek, a nem önkormányzati tulajdonban lévő területek kisajátítása is
napirenden van. Lenkei István arról tájékoztatta Szabó Pétert, hogy rövidesen létrejön a
cégen belül egy team, melynek feladata, hogy
felmérje és összegyűjtse a fővállalkozó és az
alvállalkozók igényeit, majd továbbítsa az államtitkárság, illetve szükség esetén a városvezetés felé, hogy megszülethessenek a szükséges döntések, intézkedések. A vezérigazgató
hozzátette, hogy folyamatosan frissülő adatbázissal rendelkeznek a vállalkozásokról. Ezt
szívesen a város rendelkezésére bocsátják, segítve a megfelelő kivitelezők kiválasztását a
küszöbönálló fejlesztések során. – Bízom abban, hogy a személyes kapcsolat hosszú távú
lesz Szabó Péterrel – mondta Lenkei István,
hozzáfűzve, hogy a város képviselő-testületének is szeretnének rendszeresen tájékoztatást adni a projekt előrehaladásáról. A város
ügyvivő alpolgármestere azt mondta, hogy
az együttműködést még szorosabbra kívánják fűzni, a vezetői szintű egyeztetéseken kívül különböző területek szakembergárdáinak
találkozására is kiterjesztik. Mint rámutatott,
Paks Város Önkormányzata a Paks II.-vel, a
minisztériummal és az orosz féllel is kiépítette a kétoldalú kapcsolatokat, de fontosnak
tartja, hogy szükség esetén minden érintett
részvételével is történjenek egyeztetések. Az
alpolgármester szavai szerint fontos törekvés, hogy Paks kiemelt státuszt kapjon, vagy
bekerüljön a Modern Városok Programjába,
mert így nagyobb eséllyel juthat majd hozzá
a városfejlesztési feladatok megvalósításához
szükséges forrásokhoz.
Vida Tünde
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Nagyszerű szezont zárt a paksi strand

Mozaik

Fotó: Babai István

Míg tavaly szerény szezont zártak vendégforgalom tekintetében a Paksi Ürgemezei
Strandon, idén nem sokkal maradt el a látogatottság a harmincötezres eddigi csúcstól – tudtuk meg dr. Hanol Jánostól. Mint azt
a fürdőhelyet üzemeltető Mezőföldvíz Kft.
szervezési és kommunikációs vezetője kifejtette, ez annak tudható be, hogy kedvezőbb
volt az időjárás, a nagyobb nyári hőhullámok
növelték a lakosság strandolási kedvét. Júniusban kilencezren jártak a fürdőhelyen, júliusban tizenkétezren, augusztusban pedig
tizenháromezren kerestek itt felüdülést, ami
összességében 25%-kal nagyobb személyforgalmat jelent a tavalyinál. Június 24-én és július 23-án kiemelkedő volt a látogatottság, ezeken a napokon ezernél is többen pancsoltak a
medencékben, ahogy augusztus 4-én és 5-én
is, amikor összességében meghaladta a 2600
főt a strandra kilátogatók száma. Augusztus
5-e 1576 fővel az idei év rekordja volt. A teljes szezonban 34.001 fürdővendég járt a paksi strandon. A június 1-jei nyitást megelőzően elvégzett fejlesztések eredményeként még
komfortosabb lett a strandfürdő. A pancsoló
medence mellett lévő játszótér és a röplabdapályák gumírozott tetejű szegélykeretet kaptak, valamint kialakítottak egy új röplabdapályát. A strandbüfék előtt a régi járólapok
helyére esztétikusabb térkőburkolatot raktak
le. A nagymedence körül és a pancsolónál
összesen közel 80 méter fali rögzítésű padrendszert alakítottak ki, emellett gépészeti
fejlesztés is történt, kicserélték a nagymedence elkorrodálódott töltő-ürítő vezetékét. A
gyerekek örömére idén újra üzemelt a csúszda is a strandon. Kiválóan működött a strand
free wifi-je, egy-egy forró nyári napon akár

1200-an is rácsatlakoztak. A paksi strandon
rendezték ezen a nyáron is a Tűzkakas országos strandfocibajnokságot, a Nagy Sportágválasztót, otthont adott a fürdőhely országos
bocsa bajnokságnak, és immáron második
alkalommal a Pool Festivalnak.
A Mezőföldvíz már hagyományos családi és
sportnapjára is változatlanul ide várták a cég
főmérnökségeinek munkatársait és családtagjaikat, sportversenyeket és főzőversenyt
tartottak. A program célja az, hogy a különböző telephelyeken dolgozók kötetlen formában találkozhassanak egymással. A résztvevők strandfociban, röplabdában és úszásban
is megmérethették magukat, a gyerekek pedig homokvárépítésben és rajzolásban mutathatták meg ügyességüket, kreativitásukat.
Többféle pörkölt és babgulyás illata lengte be
Fotó: Molnár Gyula

a fürdőhelyet, de grill ételek is készültek a főzőversenyen, a paksi központ hölgy munkatársai pedig helyben sütöttek palacsintát. Az
összesített játékeredmények alapján a vándorkupa idén Paksról a dunaföldvári főmérnökségre került egy évre. Az eredményhirdetés és a közös vacsora után az M6-Expressz
zenélt. A felhőtlenül eltöltött nap után ismét
a feladatokra koncentrálnak a kollégák, ami a
strand esetében a téliesítés. Ilyenkor raktárba viszik a sporteszközöket, játékokat, padokat, szeméttárolókat és a bójákat, víztelenítik
a zuhanyzókat, mosdókat, szétszerelik a gépészeti eszközöket, és lehetőség szerint fagymentes helyre viszik, valamint a medencéket
is felkészítik a hideg évszakra. A strandot változatlanul kamerákkal és riasztóval őrzik.
Kohl Gyöngyi
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A nyugdíjasok munkavállalását segítik
Paksi Áramlás néven közérdekű nyugdíjas szövetkezetet hozott létre az Atomerőmű Nyugdíjas Klub néhány tagja. Paksi és
környékbeli, dolgozni, tapasztalatait, tudását hasznosítani akaró nyugdíjasok csatlakozását várják.
– Pakson sok megfelelő fizikális és mentális állapotban lévő, aktív nyugdíjas él, akik a
szövetkezet jóvoltából visszakerülhetnének
a munkaerőpiacra, csökkentve a munkaerőhiányt. Ezeknek az embereknek megfelelő
gyakorlatuk, tapasztalatuk van, megszerzett
tudásukat átadhatják a fiataloknak, bevezethetik őket abba a munkakultúrába, amit ők
képviseltek – fogalmazott Tóth György, akit
az alakuló közgyűlés az igazgatóság elnökévé választott.
Ügyvezető elnöknek Pataki Jánost választották, az igazgatóság tagja: Angyal Zsuzsanna,
Jasinka György, Kovács Zoltánné, Rák Sándorné és Simon Gyula. A felügyelőbizottság
elnöke Csonkáné Kiss Judit lett, tagjai pedig
Asztalos Györgyné és Palla Lászlóné.
Pataki János azt mondta, hogy rövidesen
létrehozzák azt az internetes felületet, ahol
online lehet regisztrálni, de ezt személyesen is megtehetik majd a nyugdíjasok. Miután ilyen módon létrejön egy adatbázis – hiszen rögzítik a munkatapasztalatot, végzettséget, munka- és bérigényt – megkeresik a

munkáltatókat, de örömmel veszik a cégek
jelentkezését.
Elsősorban a két atomerőműves társaságra
számítanak, a többség itt szeretné több évtizedes tapasztalatait kamatoztatni, de a kereskedelem és az egészségügy területén is
szeretnének nyugdíjasokat közvetíteni.
Mint Pataki János kifejtette: előnyös a szövetkezeti forma, hiszen azon túl, hogy szer-

vezett, biztonságos formában dolgozhatnak
a nyugdíjasok, a munkáltatónak nem kell
kifizetni a bérük után a szociális és a szakképzési hozzájárulást, ami 23 százalékot tesz
ki, illetve a minimálbér 25 százalékáig étkezési utalványban kaphatják meg a tagok a
bérüket, ami adómentes, így újabb 15 százalék megtakarítást jelent.
-tünde-
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Műfaji sokszínűség jellemzi az új színházi
évadot a Csengey kulturális központban
„Az orvostudomány, a jog, a közgazdaság... ezek mind nemes dolgok, kellenek a
lét fenntartásához, de a költészet, a szépség, a romantika, a szerelem: ezek azok,
amikért érdemes élni.” Ezzel, a Holt költők társasága című angol filmdrámából
választott idézettel ajánlja Tell Edit ügyvezető igazgató a közönség figyelmébe
a Csengey Dénes Kulturális Központ új
színházi évadra szóló bérleteit a színházi
bérletajánló kiadványban. Idén négy felnőtt színházi sorozatot kínálnak tizenhat
kiváló előadással, emellett ifjúsági hangversenybérletet, kisiskolás, óvodás és tipegő bérletet is összeállítottak. Cselenkó
Erika kulturális szervező elmondta, hogy
a bérletekre most is jellemző a műfaji sokszínűség, tehát van többek között dráma, komédia és vígjáték, a három éve elindított Honthy Hanna bérletben termé-

szetesen megjelennek a zenés darabok, a
felnőtt hangversenybérlet alapjain szervezett Erkel-bérlet előadásaiban pedig
szintén a zene jelenik meg hangversenyekkel, és most először balettelőadás is
lesz. Az előadó társulatok között vannak
olyanok, akiket most először láthat majd
a paksi közönség, például a budapesti Játékszín az Életrevalók című darabot hozza, a Rózsavölgyi Szalon pedig a Valami
csaj(ok) című előadást. Utóbbi különlegessége, hogy a kétszereplős igaz mesében Pokorny Lia négy nőt alakít. Ez a két
előadás a Móricz-bérletben lesz látható, az Egy, kettő, három című vígjáték viszont a Latinovits-bérletben – a darab érdekessége, hogy valós időben játszódik.
Idén is lesz karácsonyi koncert, ez alkalommal zenés, mesés utazásra hívja a közönséget zenésztársaival Szentpéteri Csil-

la zongoraművész. Az előző évad végén
kiadott kérdőíveken keresztül érkezett az
a visszajelzés a Csengey Dénes Kulturális Központba, hogy a Latinovits- és a Móricz-bérletben is jelenjen meg a zene, aminek eleget is tettek. Cselenkó Erika arról is
beszámolt, hogy a színházi bérletek tervezésekor több szempontot figyelembe kell
venni, a közönség igényén túl például azt,
hogy elég nagy-e a színpad az adott darabhoz, illetve megfelelőek-e az egyéb technikai feltételek. A felnőtt színházbérletek
szeptember 20-22-ig újíthatók meg, újak
pedig szeptember 25-29-ig válthatók 8 és
17 óra között a kulturális központ jegypénztárában. A teljes kínálat szerepel a
háztartásokba eljuttatott színházi bérletajánló kiadványban, illetve megtalálható a
Csengey honlapján és Facebook-oldalán.
-gyöngy-
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Fotó: Babai István

Történetek a ládafiából

Örvös Ferenc
Örvös Ferenc 92 esztendővel ezelőtt, 1925.
május 6-án született, édesapja pékmester
volt, édesanyja háziasszony. Édesapjának családi örökség révén 18 katasztrális hold földje
és három katasztrális hold szőlője volt. Mivel
utóbbit ötszörösen vették figyelembe, édesapja kuláklistára került. Örvös Ferenc már
végzett az egyetemen, amikor ez megtörtént,
testvérei viszont nem tanulhattak a tiltólista miatt. Az elemit, polgárit Pakson, a felső
kereskedelmi iskolát Baján végezte. Rendkívül gyakorlatias, életre nevelő iskola volt, jogot, történelmet, nyelveket, gazdasági földrajzot tanultak. Az érettségin Brazíliából kellett kávét rendelni olasz kereskedővel német
bankon keresztül, természetesen ezen a három nyelven. Ha a tiltólistát el is kerülte Örvös Ferenc, a katonaságot nem. Másodéves
egyetemista volt Keszthelyen, amikor elvitték az egész osztályt tanárostól, nagyjából
egyidőben Szálasi hatalomra kerülésével.
Egy hónap alatt kiképezték őket, és a határvadászokhoz kerültek. – Az esküt már úgy
tettem, hogy Isten engem innen el segítsen
– emlékezett vissza. Nyolckor esküt tett, tízkor már a vonaton ült. Így lett katonaszökevény ’44 decemberében. Keszthelyen szállt
le a vonatról, és házigazdája fiának unszolá-

sára, aki főhadnagy volt egy hátországi alakulatnál, csatlakozott hozzájuk. A katonaszökevény lét – ahogy fogalmaz – nem volt
életbiztosítás, nem egyszer pillanatokon múlt
az élete. Amikor hazatartott Paksra, háromszor fogták el az oroszok, de mindig sikerült
meglépnie. Otthon a konzervgyár előtt futott
bele a járőrbe, de szerencsére azt hitték, hogy
munkába megy. Később valóban járt a gyárba dolgozni, de előbb néhány évig tanított.
1947-ben kapta meg mezőgazda diplomáját,
azaz éppen hetven éve. Ő volt az elmúlt hétvégén az egyetlen a keszthelyi egyetemen, aki
rubindiplomát vett át, pedig egykor 72-en végeztek. A múlthoz visszatérve: ’47-ben nem
volt könnyű agrárdiplomával elhelyezkedni, mert a régi nagyvállalatok már nem, az
újak pedig még nem működtek. Viszont komoly tanárhiány volt, így egy év alatt tanári
végzettséget szerzett a műegyetemen, és bár
csak júniusban kapta kézhez diplomáját, áprilisban már tanított a kalocsai érseki tanítóképzőben. Biciklivel járt, a Dunán pedig egy
uszódi halász segítségével csónakkal, másfél éven át. Utána Palánkpusztára járt tanítani hol biciklivel, hol busszal, majd egy öreg
NSU 100-as motorral egészen 1955-ig, amikor az akkori főmérnök hazahívta a konzerv-

gyárba. A három „t” időszakában a tiltott,
tűrt, támogatott kategóriák közül ő a tűrtbe tartozott, mégsem tudták kinevezni két
éven át a pártbizottság akadékoskodása miatt. 1965-től húsz évig igazgatta a paksi konzervgyárat, ami ezalatt ötször lett kiváló vállalat, így szakmailag nem tudtak belekötni,
de pártonkívülisége mindig gondot jelentett.
Akkoriban az igazgatóból, a párttitkárból és
a szakszervezeti titkárból álló „üzemi háromszög” volt a döntő testület. Egyszer egy zenész ismerőse – miután egész éjjel a pártbizottságon muzsikált – figyelmeztette, hogy ő
volt a téma, ezért nyugdíj előtt két évvel belépett a pártba. A konzervgyár a megye legnagyobb ipari üzeme volt, kétezer főt foglalkoztatott és évi 60 ezer tonna konzervet gyártott.
Londontól Tokióig mindenhova szállítottak,
főként persze az akkori Szovjetunióba. Örvös Ferenc igazgatóként nem tekintette magát többnek, másnak, az üzemi konyhán étkezett, minden nap gyalog járt, az ajtaja mindig nyitva állt mindenki előtt. Nem jelentett
törést számára a nyugállományba vonulás,
mert – mint mondja – mindig szerény életet
élt. Azzal, hogy becsülettel, tiszta lappal átadta az üzemet utódjának, le is zárta a konzervgyári fejezetet az életében.
Vida Tünde
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Ausztráliába utazott tanítani Kákai Emese
Mondhatjuk, hogy Kákai Emese a fél földgolyót átutazta,
hogy magyar néptáncot oktathasson: a Paksi Városi Múzeum munkatársa szeptember 5-én indult három hónapos kiküldetésre Ausztráliába,
hogy segítse az ottani, diaszpórában élő magyar közösségek boldogulását. A fiatal paksi múzeumpedagógus a Kőrösi
Csoma Sándor Program keretében jelentkezett arra az ösztöndíjprogramra, aminek köszönhetően elutazhatott a déli
földteke kontinensnyi országába, mégpedig a nyugati part
déli részére, Perth-be, az Indiai-óceán partjára. Az említett
programot annak érdekében
hozták létre, hogy a magyar
szórványközösségeket támogassák, és az anyaországgal
való kapcsolattartást erősítsék.
A pályázat országos szinten
legfeljebb 115 főnek biztosít

ösztöndíjat a magyar identitás
erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására.
Emesére mintegy 24 órás repülőút várt, átszállással Brüszszelben és Abu Dhabiban.
Többkörös pályázat útján esett
rá a választás, mint azt elutazása előtt elmondta, nagy szerencse folytán, tartaléklistáról került ugyanis beválogatásra. A
múzeumpedagógus izgatottan,
készült az utazásra, kissé kapkodva, hiszen már nem várt
pozitív válaszra. Szállást mentoránál, a Nyugat Ausztráliai
Magyarok Egyesületének elnökénél kapott. A Nyugat-Ausztráliába érkezett magyarok első
hivatalos szervezete 1950 augusztusában alakult meg, 1955
októberétől viseli a jelenlegi
nevét. Amint Emese elárulta, több feladata is lesz náluk,
a néptánc- és népzeneoktatás

Fotó: Szaffenauer Ferenc

mellett tulajdonképpen bármi,
amit ráosztanak: magyar nyelv
gyakorlása az elszármazottakkal, citeraoktatás, közösségi
programok szervezése, közös-

ségépítő, valamint óvodai foglalkozás megtartása. A múzeumpedagógus januárban jön
vissza Paksra.
-bodza-

Milyen történetek tettek minket azzá, akik vagyunk?
Mit kezd velünk a betegség, és mit kezdünk mi a betegségünkkel?

Identitásépítő és önismereti csoportok

egészségeseknek, betegeknek és családtagjaiknak, a narratív medicina módszerével!
Havi 1 találkozóval összesen 10 alkalomból álló csoportterápia indul egy hétközi és
egy hétvégi csoport számára Dr. Ságh Beáta háziorvos és pszichológus, valamint
egy ko-terapeuta közreműködésével a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban.
Első alkalom a hétközi csoportnak: 2017.09.21 csütörtök 16:00-20:00 óra között,
a hétvégi csoportnak: 2017.09.30. szombat, 09.00-18.00 óra között.
A csoportok zártkörűek, megjelenés kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően!

Érdeklődni lehet: 30/281-3229, délután.

EZ TÖBB, MINT
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!
A kommunikációt
új szintre emeltük
egy apró és okos
készülékkel!
Újra úgy
hallak, mint
régen!

Kényelmes,
könnyen
kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás
sem.

Kérjen konzultációs időpontot október 13-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.,
I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/449-9079

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.10.13-ig.
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Amikor ránézünk erre a szép és látványos
műszaki alkotásra, a Ganz felirat tűnik fel
először, amire az agyunkban máris elindul
visszafelé az időkerék. Ganz Ábrahám 1844ben alapította üzemét, amely folyamatos bővüléssel Ganz vállalatokká nőtt. Ebben a
gyárban készült az első energiaátvitelre alkalmas, zárt vasmagú transzformátor, amit
Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy
Ottó Titusz tervezett 1885-ben, és világszabadalom lett. A transzformátort a nagy teljesítményű (erőátviteli) villamos hálózatokban használják a feszültségszint, és ezzel az
áramszint megváltoztatására. Ennek az a jelentősége, hogy azonos teljesítmény magasabb feszültségű átviteléhez kisebb áramra
van szükség, így az átviteli hálózat ohmos
veszteségei, valamint a vezetékek keresztmetszetei jelentősen csökkenthetők, és ez-

Tárgy/
történet

zel lehetővé válik a villamos energia nagy
távolságokra történő gazdaságos továbbítása. A paksi atomerőmű generátoraiban
(8 db) 15750 V feszültségű áram indukáló-

dik, amelyet tokozott síneken keresztül juttatnak el a főtranszformátorba. Itt a lemezelt
vasmagok segítségével 420 kV feszültségre
transzformálódik, és az átvezető szigetelők,
valamint a szakaszolók közbeiktatásával kerül az országos hálózatra. Az Atomenergetikai Múzeumba került főtranszformátort
1980-ban gyártották a Ganz-gyárban, és az
1982-ben indult 1. blokkon termelt villamos
energiát juttatták a segítségével az országos
hálózatra. A műtárgy összsúlya 283 tonna, a
benne lévő hűtőolaj 50 tonna, amelynek hűtését 18 db ventilátor biztosította. Egy blokkot 2 db főtranszformátor szolgál ki. A több
mint 30 éven keresztül hibátlanul működő
eszközöket a teljesítménynövelés okán kellett lecserélni, mivel ezekben a trafókban
nem volt elég tartalékkapacitás.
Beregnyei Miklós

Fotó: Atomenergetikai Múzeum archívuma

Múzeumtól múzeumig utazhatnak vonattal idén is a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretében Pakson. Jegyek szeptember 19-től igényelhetők az Atomenergetikai Múzeumban és a Paksi Városi Múzeumban.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Dr. Ságh Beáta
– A legaktuálisabb pszichológiai elméletek
szerint nem az határoz meg minket, hogy
hány évesek vagyunk, hol és kivel élünk,
hol dolgozunk, mit csinálunk és mennyit
keresünk, hanem az, hogyan reprezentáljuk, hogyan tálaljuk magunkat a saját történeteinken keresztül. Minket jellemez, hogy
mit emelünk ki, mit szeretünk elmesélni magunkról, mit hallgatunk el, mit tálalunk pozitívan vagy negatívan. Az élettörténeti identitás, a narratív medicina segítség
az önismeretben, önfejlesztésben – fejtegeti
dr. Ságh Beáta, aki nyáron vette kézhez mesterfokú pszichológusi diplomáját. Cseppet
sem szokványos, hogy egy háziorvos ilyen
tanulmányokat folytat, elterjedtebb, hogy
kétéves pszichoterápia képzést végeznek.
Beáta azért ült iskolapadba, mert a mostani nyugati típusú orvoslás szerinte sajnos
„iszonyatosan protokolláris, bürokratikus
keretekhez kötött”, aminek ugyan van jó oldala, hiszen feketén-fehéren láthatja az orvos, mi az elvárás vele szemben, ám nagyon
sok hátránya is van, hiszen kivész minden
kreativitás, az egyéniségnek nincs helye, viszont van egy elidegenítő, elszemélytelenítő
hatása. Ezt ellensúlyozandó alternatív esz-

közökkel, kicsit holisztikus megközelítéssel szerette volna bővíteni az eszköztárát.
Nem állítja, hogy ezzel egy cukorbetegséget meg lehet gyógyítani, egy rossz vérnyomást be lehet állítani, de fel lehet tárni,
hogyan viszonyulunk a betegséghez, „mit
tehet velünk”. Sajnos mindezt nem a háziorvosi rendelés során, hiszen ott „egy rettenetes időkényszer alatt olyan forgalmat kell
lebonyolítani, ami nem ad teret mélyebb
beszélgetésre” – mondja a doktornő. Éppen ezért tervezi, hogy rövidesen kis létszámú, zárt pszichoterápiás csoportokat indít
egy kollégájával közösen, ahol akár betegséggel küszködőkkel, akár beteget ápolókkal, vagy olyanokkal, akik szeretnék önismeretüket, önmagukat fejleszteni dolgoznak majd együtt. – Ezek az alkalmak arra
keresnek választ, hogy kinek, minek gondoljuk magunkat, hol érezzük a helyünket
a világban, hogyan definiáljuk magunkat,
hogyan tudunk beilleszkedni a személyes
és tárgyi környezetbe, milyen értékeink, hitünk, milyen eszköztárunk van – vázolja.
Nem rejti véka alá, hogy nem teadélutánra hív embereket. Ez komoly érzelmi munka, rázós út a cél felé. Az új tervek nem be-

folyásolják a munkáját, háziorvosi praxisát
folytatja. Az elmúlt majd’ tíz évben – hiszen lassan annyi telt el azóta, hogy hivatali munkáját maga mögött hagyta – kialakult
a betegköre. Nemcsak arra figyel, hogy beállítson egy koleszterin szintet, hanem arra
is, hogy a mai magyar egészségügy kusza
útvesztőiben segítsen eligazodni pácienseinek. Nem titkolja, hogy az életében voltak nehézségek, drámák, tragédiák, és az elmúlt év még az eddigieknél is több nehézséget, veszteséget hozott, nem is tudja igazán,
hogyan csinálta végig. Mégis szerencsésnek tartja magát, mert működik benne valami „túlélő gén”, ösztön, amiből sikerült
erőt, energiát merítenie. Gyerekei felnőttek, egyetemisták. Kislánya pszichológiát,
fia közgazdaságtan hallgat angolul. – Önállóak, céljaik vannak, tervezni tudnak, agilisak – mondja róluk. Nagy büszkeség ez számára, és velük ellentétben nem tartja saját
érdemének, nevelése eredményének.
– Ők azt mondják, miattam van. Szerintem
én vagyok szerencsés anyuka, mert klassz
gyermekeim vannak. Nagyon jó családom
van, ők az én erős bástyám – hangsúlyozza.
Vida Tünde
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Tálentum: Zuschlag Anett
Fotó: magánarchívum

Új sorozatunkban fiatal paksi
tehetségeket mutatunk be a legkülönbözőbb területekről.
Sok kislány szokott álmodozni arról, hogy balerina lesz. Zuschlag
Anett, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola egykori növendéke
tesz is érte, pár év múlva diplomázik a Budapesti Magyar Táncművészeti Egyetemen. A most 16
esztendős Anett több mint tíz éve
balettozik, egy ösztöndíj program keretében járt Londonban,
a Russian Imperial Ballett nyári
kéthetes kurzusán, és Észtországban, valamint Bécsben is részt
vett egy-egy tanfolyamon. Négy
éves volt, amikor Táborfi Rónai Nóra mesternő megmutatta neki az első lépéseket. Eleinte
csak lábujjhegyen és sarkon járás
volt, valamint gimnasztikai gyakorlatokat végeztek, csak később
kezdtek el a rúdnál és középen
dolgozni. Néhány esztendő múltán Anett már érezte, hogy a balett lesz az útja, ami akkor nyert
bizonyosságot számára, amikor
akkori tanára, Szarka Gitta arra

biztatta, hogy jelentkezzen a Budapesti Táncművészeti Főiskolára, a mai Táncművészeti Egyetemre. Negyedikesként felvételizett, így egy évvel később ment,
mint a többiek, de, mint elmondta, az oktatója sok mindenen átsegítette, főleg a technikai nehézségeken. Az elején az izmok és
a tágság fejlesztése volt a legfontosabb. Nem véletlen, hogy már
18 évesen kész táncosok lesznek, hiszen a balett hatalmas fizikai megterhelés a testnek, így
nagyjából a harmincas éveik végén a táncosok visszavonulnak.
Nagy a verseny a szakmában, de
Anett úgy gondolja, hogy inkább
önmagát kell legyőznie, a hosszú
út végén úgyis az válik sikeressé,
aki megérdemli és megdolgozott
érte. Éppen ezért keresi a szakmai kihívásokat, lehetőségeket,
amelyek által egyre jobb balettossá válhat. – Úgy érzem, hogy jó
úton járok. Nekem a balett az életem, akkor vagyok igazán önmagam, amikor táncolhatok – fogalmazott Zuschlag Anett.
Blazsek Zs.

Tehetséges fiatalokat díjaz az alapítvány
Még egy hét áll rendelkezésére az érdeklődőknek, hogy benyújtsák pályázatukat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány felhívására. A szervezet
célja az anyanyelvi kultúra, a
művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a
velük foglalkozó felnőttek elismerése, ösztönzése. Támogatják a kiváló teljesítményt nyújtó, felsőfokú tanulmányokat
folytató fiatalokat is. Pályázni

TEIT

az általános iskola 5. osztályától
az első diploma megszerzéséig
tartó időszakban lehet, feltétel,
hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks vagy itt tanul. A pályázatot írásban, az erre szolgáló űrlapon kell benyújtani, ami
a további fontos információkat tartalmazó részletes kiírással együtt megtalálható a Paksi
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz
István Városi Könyvtárban, a
Városi Múzeumban, a Csengey

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

Dénes Kulturális Központban,
a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu honlapról,
ahol a részletes kiírás is elérhető. A pályázatokat szeptember 15-én 12 óráig várja a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány a Polgármesteri Hivatal
titkárságára. A sikeresen pályázókat az elbírálást követően
értesítik, és meghívót kapnak
a díjkiosztó ünnepségre, amit

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

az október 23-i ünnepségsorozat keretében tartanak meg.
Az alapítvány néhány évvel ezelőtt szigorított a pályázati feltételeken, azóta a korábbiaknál
jóval komolyabb teljesítménynyel lehetett csak a díjazottak
közé kerülni. A kiíró ezzel tovább kívánta emelni a díj rangját, ahogy azzal is, hogy azóta
már nem önálló gálán, hanem a
városi ünnepi esten adják át az
elismeréseket.
-gyöngy-

Friss hírek és információk a városról,
az atomerőműről és a sportéletről:
w w w. p a ksi hi rn ok . hu
Oldalunkon médiaajánlatunkat is
megtalálják az érdeklődők.
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Csoknyai László és Bor Barna ötödik
helyen végzett a világbajnokságon
Fotó: Molnár Gyula

Budapesten rendezték a 2017.
évi felnőtt dzsúdó világbajnokságot, ahol 126 ország 731
sportolója versenyzett, a férfiak 33., a nők 22. alkalommal
mérték össze erejüket augusztus 28. és szeptember 3. között.
Az Atomerőmű SE négy versenyzője lépett tatamira a magyar válogatott tagjaként: Pupp
Réka (52 kg), Csoknyai László
(81 kg), Cirjenics Miklós (100
kg) és Bor Barna (+100 kg).
Elsőként Pupp Réka mutatkozott be a második versenynapon. Réka jól kezdett, az északkoreai Rim Szong Szimet nagy
küzdelemben, a hosszabbításban aranyponttal verte. A következő összecsapás már jóval nehezebb volt az olimpiai bronzérmes belga Charline
Van Snick ellen. Az elején a belga irányított, de Réka jól verte vissza a próbálkozásait, egyre inkább magára talált. Már
csak másodpercek voltak hátra, amikor Van Snick sikeresen
megdobta Rékát, és ipponnal
győzött. Ezzel a paksi lány számára véget értek a küzdelmek.

A negyedik versenynapon izgulhattunk ismét ASE-s versenyzőért, ekkor Csoknyai
László kezdte meg a menetelést a 81 kg-os súlycsoportban.
Az első meccsen az argentin
Emmanuel Lucenti nagyon kemény ellenfélnek bizonyult, a
rendes időben nem is dőlt el
semmi, aztán a hosszabbításban már Laci akarata érvényesült. A következő találkozón
rögtön nekiugrott Costa Rica-i ellenfelének a paksi versenyző, és már az elején a földre vitte. Ebből a leszorításból
még kiküzdötte magát Vargas,
ám rövid időn belül újra a földön találta magát, és ekkor
már nem volt kegyelem. Laci
ipponnal győzött, és bejutott a
legjobb tizenhat közé. A következő mérkőzésén taktikusan
versenyezve, wazarival nyert
a nála fél fejjel magasabb cseh
Ivan Petr ellen a paksi dzsúdós, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. A német junior világbajnok, Európa-bajnoki bronzérmes Alexander
Wieczerzak ellen végig par-

tiban volt Csoknyai László. A
mérkőzés felénél ápolni kellett
a paksi fiút, miután kapott egy
ütést visszakézből az arcára,
de szerencsére ez sem zavarta
meg, és továbbra is sikeresen
verte vissza a német kísérleteit. Az utolsó másodpercben
azonban lankadt a figyelme,
amit Wieczerzak kihasznált, és
dobott rajta egy wazarit. Laci a
vereség után a vigaszágon folytathatta. Megnehezítette ugyan
a dolgát a fiatal, feltörekvő üzbég Davlat Bobonov, de hoszszabbításos, aranypontig menő
meccsen végül sikerült legyőznie. Következett a bronzmérkőzés, amit az iráni Szaed
Mollaei ellen vívott. Laci aktív
volt, jól kezdett, majd egy akcióját jól kontrázta meg az ellenfele, aki így ipponnal nyert.
A paksi versenyző végül az
ötödik helyen végzett. A világbajnoki címet Wieczerzak szerezte meg.
A hatodik napon két paksi versenyző is szőnyegre lépett. A
100 kilogrammosok között
Cirjenics Miklós mindjárt az

első meccsén a kétszeres japán bajnok – a későbbi világbajnok – Wolf Aaronnal találta szemben magát. A paksi judós nem „tisztelte” nagynevű
ellenfelét és eldobta a japánt
(Kovács Antal olimpiai bajnok szerint ippont kellett volna az akcióért kapnia), de csak
wazarit kapott érte. Ezután
Wolf egyenlített, és aranyponttal a győzelmet is megszerezte,
így Cirjenics Miklós számára
véget ért a verseny.
Bor Barna az első mecscsén győzött a Puerto Ricó-i
Ferrer ellen. Második ellenfelét, a román Mircea Croitorut
ipponnal verte, akárcsak harmadik meccsén a grúz Adam
Okruasvilit. Az elődöntőben
a brazil David Moura megállította Barnát, ipponnal nyert
ellene.
A bronzmérkőzésen újabb brazil sportoló, David Silva következett. A rendes időben nem
tudtak dűlőre jutni egymással a felek, így hosszabbítás következett, ahol a bíró lábfogásért megintette Barnát, aki ezzel elvesztette az összecsapást,
és végül az ötödik helyet szerezte meg.
Az utolsó napon a csapatküzdelmeket rendezték, a magyar válogatottban két paksi is érdekelt
volt. A tatamin Cirjenics Miklós vitézkedett, míg a szőnyeg
mellől Braun Ákos adta a tanácsokat. A kazah csapat ellen fölényesen, hat nullára nyertek a
magyarok, Cirjenics a junior
Ázsia-bajnoki ezüstérmes nehézsúlyú Jergalijevet verte. A következő ellenfél Franciaország volt,
a gallok 3-2-re vezettek, amikor
Miklós pályára lépett. Az olimpiai bronzérmes Cyrille Maret
jobbnak bizonyult nála, így nem
sikerült az egyenlítés, a magyar
csapat befejezte a küzdelmeket.
A csapatversenyt japán nyerte, a
franciák a harmadik helyet szerezték meg.
Kovács József
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Nagy siker volt az Atomfutás
Immár hagyományosan a 600 méteres gyerekfutammal kezdődött a 6. Atomfutás és
5. BrutálAtom Pakson. Az ifjú futók további két távon is megmérettethették magukat,
majd a felnőtt távok következtek öt kategóriában, egyéniben és váltóban. Az Atomfutáson verőfényes napsütésben a város legszebb pontjain haladt a mezőny, a leghoszszabb távon indulók pedig az atomerőmű
területét is érintették. Délutánra borongósabbra váltott az időjárás, sőt el is eredt az
eső, de a brutál pályán induló kölyköket és
felnőtteket ez nem zavarta. Hatalmas lelke-

sedéssel futottak, ugrottak, kúsztak, néha
úsztak, majd másztak a versenyzők a szurkolók buzdítása közepette. Összegzésként
elmondható, hogy Scheffer István és csapata a lebonyolítás és a hangulat tekintetében
is nagyszerű versenyt szervezett Paks Város
Önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Csengey Dénes Kulturális Központ és további támogatók segítségével.
– Nehéz és hosszú munka volt, de azt gondolom, megérte. Szervezési oldalról az idei
verseny ment a leggördülékenyebben. Az
útvonalirányítás és a versenyközpont tel-

jesen jól működött, a frissítőpontok nemkülönben. Remélem, jövőre még erre is rá
tudunk tenni egy lapáttal, hogy még jobb
legyen a program. A futók részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk, többen a kiváló hangulatot emelték ki. Ezúton is köszönet azoknak a nézőknek, akik az útvonalak
mellett biztatták a résztvevőket. A teljesítők száma idén is meghaladta az 1500 főt,
de a nap folyamán közel 4000-en látogattak
ki az Atomfutás sport, szabadidős és kulturális programjaira – összegzett Scheffer István főszervező.
Faller Gábor

Fotók: Babai István
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Sportágválasztó volt a paksi strandon
Egészen pontosan harminc sportágat lehetett megismerni a kilencedik Nagy
Sportágválasztón, jöttek is szép számmal a
gyerekek és pedagógusok, több mint kétezren. Az eseményt hagyományosan a
tanévkezdéssel egy időben szervezte az
Atomerőmű SE. – Szeptember elseje idén
péntekre esett, így a tanévnyitók után, az
eddigiektől eltérően, egy órával később
érkeznek a diákok. Tavaly közel harminc
sportág jelent meg a rendezvényen, és azt
gondoltam, hogy több már nincsen Pakson, ám idén ez a rekord is megdőlt, egészen pontosan harminc lehetőség közül
választhatnak a fiatalok – mondta el a nap
kezdetén Bedecs Ferenc, az Atomerőmű
SE ügyvivője. A diákok nagy lelkesedéssel
vetették magukat a különböző sportágak
megismerésébe, közben pecséteket gyűjthettek egy kis füzetbe, a nap végén pedig
a szervezők értékes ajándékokat sorsoltak
ki közöttük. Több újdonság is várta a diákokat, köztük az erőemelés és a darts.
– Nem működünk még egyesületként, csak
megalakultunk mint Paks Powerlifting
Club. Jelenleg 15-en vagyunk, ebből az
aktív versenyző 10 fő. Kisebb megméretések mellett magyar bajnokságon, Európabajnokságon és világbajnokságon is szerepeltünk már, az Eb-ről érmekkel tértünk
haza. A klubbot Tumpek Róbert alapította. Pakson az ASE edzőtermében vagy
az egyik újonnan alakult fitneszteremben tréningezünk. Szerettük volna megmutatni magunkat szélesebb körben is,
népszerűsíteni a sportágat, ezért jöttünk

Fotó: Babai István

el a sportágválasztóra – mondta el Adorján Ádám, a Paksi Powerlifting Club tagja. – Hál’ Istennek a városban már nagyon
sokan ismernek minket, de a sportágválasztón most veszünk részt először.
Megalakulásunk óta tagjaink közül többen is nagyon szép versenyeredményeket értek el. Sportágunk világszerte egyre
népszerűbb, kikerültünk az úgynevezett
„kocsmasport” világból. Tavaly ősszel már
amatőr városi bajnokságot is szerveztünk,
nagy sikerrel. Taglétszámunk közelít a 30-

hoz, gyerekek, hölgyek és férfiak egyaránt
vannak sorainkban. Szeptember 16-án
rendezzük a második versenyünket Pakson, várhatóan az ország minden pontjáról érkeznek hozzánk amatőr dartsosok – összegzett Tibai Attila, a Paksi Darts
Sportegyesület vezetője. A Nagy Sportágválasztón a paksi általános iskolák mellett a kistérség szinte összes intézménye
részt vett, a nap folyamán pedig az érdeklődő óvodások is kilátogattak az ürgemezei strandra.
-efgé-

Hozzáláttak a stadionépítéshez
Megkezdődtek a bontási munkálatok a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában. Nyáron a
főtribünnel szemközti lelátót elbontották,
nagyrészét a régi mellett állították fel, kisebb részét pedig a műfűves pálya mellé telepítették. – Változások most már folyamatosan lesznek, ezeket mindenki látni fogja. Néhány szerződéskötés még hátravan

ugyan, de az új stadion elemeit már gyártják. Az ökölvívó csarnokot elbontják, a tervek szerint két ütemben. A klub mosodája is
az épületben van, ezért a hátsó résszel kezdenek majd a szakemberek, a gépek áttelepítésével. A Virág utca és a Szérűs utca felőli oldal jövő tavaszra elkészül. Ezt követően a régi lelátó és a vendégszektor bontása,

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

majd építése következik. A kivitelező jövő
decemberre egészen biztosan elkészül a vállalt feladatokkal, de akár már 2018 nyár végére megépülhet az új stadion – tájékoztatott Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője. Az OTP Bank Ligában szereplő gárda az
építkezés ideje alatt is a Fehérvári úti komplexumban fogadja az ellenfeleket.
-fg-

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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Elmosta az eső a Cibona elleni mérkőzést
Fotó: Molnár Gyula

Két és fél edzőmeccset játszott eddig az ASE
NBI-es férfi kosárlabdacsapata a felkészülés alatt. Az első kettőt az NBI/B csoportos
Bonyhád ellen 86:61-re és 91:65-re nyerték
Medvéék. Ezeken a meccseken hiányzott a
válogatottal az Európa-bajnokságon szereplő Eilingsfeld és Ruják, az Universiadén
résztvevő Garamvölgyi, valamint a kisebb
bokasérülést szenvedett Gulyás. Az első komoly erőpróbára szeptember 2-án a Gesztenyés úton került sor, a kiváló játékosokból álló Cibona Zagreb ellen. Az érdeklődést jól mutatta, hogy a szakadó eső ellenére

a kezdés előtt fél órával már hosszú sorban
álltak a szurkolók a pénztár előtt. A vendégek kezdtek jobban, a negyed közepén már
három triplánál jártak, és 11:6-ra vezettek.
Hinds vezérletével megkezdte a felzárkózást
az ASE, pontosabbak lettek a dobások, és sikerült a negyed végére átvenni a vezetést. A
második felvonás első felében fej fej mellett
haladtak a csapatok, a 15. percben 26:28-at
mutatott az eredményjelző. Ekkor már pályára lépett Garamvölgyi, Gulyás és az ifiből
a nagyokhoz felkerült Pajor Dávid. Kemény
játék folyt a pályán, kimaradtak a paksi tá-

voli kísérletek, a zágrábiak viszont nem, a
félidőre hét pont előnyt szerzett a Cibona. A
harmadik negyed elején Hinds és Allen révén beestek az első ASE triplák, de ahelyett,
hogy csökkent volna a különbség, tovább
nőtt, ugyanis a vendégek rendre kihasználták a paksi játékosok figyelmetlenségeit, és
könnyű kosarakat szereztek. Közben többször is állt a játék, mert az eső már nem csak
kint, hanem bent a csarnokban is „esett”, törölközővel, felmosókkal próbálták felszárítani a parkettet. Aztán amikor a vendégek 14-ese Melvin akkorát esett, hogy nézni
is fájt, a játékvezetők megállították a mecscset. Tíz perc szünet után beszüntették a
mérkőzést, mivel továbbra is jött az égi áldás. ASE-BC Cibona 44:57 (16-14, 19-28,
9-15, 0-0). A legeredményesebb paksi játékos Ogunyemi volt, 12 pontot szerzett.
Újságírói kérdésre az egyik játékvezető elmondta, hogy ha egy ilyen játékbeszüntetés
bajnoki mérkőzésen fordul elő, az komoly
következményekkel jár.
Miután egyeztetett egymással a két csapat
vezetése, és úgy döntöttek, hogy egyik fél
sem szeretné kockáztatni játékosai testi épségét, a vasárnapra tervezett második mérkőzés elmaradt.
Legközelebb szeptember 8-án, Zalaegerszegen játszik az ASE, 10-én az Eszék csapatát fogadják a Gesztenyés úton, majd szeptember 16-án kezdődik a Morgen Ferdinánd
emléktorna.
-joko-

B i r k á s Má r ia
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

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Megfejtésével páros belépőt nyerhet az Erzsébet Nagy
Szálloda új szolgáltatására.

CIN
EMBLÉMA

A
rejtvény
fõsoraiban
Milyen
új szolgáltatással
várja vendégeit az
Erzsébet Nagy Szálloda a Wellness részlegen?
szavait
rejtettük
el.
A megfejtéseket szeptember 15-ig várjuk a

7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Szintai Balázsnak.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
KEDVES PAKSIAK!
Köszönöm, hogy segítették polgármesterjelölti
kampányomat gondolataikkal, biztató szavaikkal.
Arra kérem Önöket, közös jövőnkért támogassanak
bizalmukkal és szavazatukkal 2017. szeptember 10-én.
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SZABÓ PÉTER
POLGÁRMESTERJELÖLT

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a színvonalasabb ügyfélkiszolgálás érdekében megkezdtük
Paks, Kishegyi út 44/a. szám alatti bankfiókunk felújítási munkálatait.
A felújítás alatt, 2017. szeptember 4-től a Paks, Barátság u. 3. szám alatti (DM melletti)
ideiglenes fiókunkban változatlan nyitvatartási időpontokkal várjuk Önöket.
Hétfő: 9:00-16:30, Kedd – Csütörtök: 9:00-15:30
Péntek: 9:00 – 13:00 Ebédidő: 12:00 – 12:30 (péntek kivételével)
A felújítási munkálatok alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Üdvözlettel: OTP Bank

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

