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Erősíteni kívánja Paks kapcsolati hálóját
Szabó Péter. Paks új polgármestere nemcsak a városban törekszik együttműködésre, hanem nyitni szeretne az ország többi
települése és a kormányzat felé. Elmondta, tisztában van azzal, hogy az atomerőmű-beruházás kapcsán mekkora felelősség hárul Paksra, annak vezetőjére.
– A választópolgárok 31 százaléka ment el
szavazni szeptember 10-én, a voksok 68 százalékát szerezte meg. Nem titkolta: ez az
eredmény a legmerészebb álmait is túlszárnyalta. Mire számított?
– Nagyon elégedett vagyok, szeretném megköszönni a választóknak, hogy ennyien elmentek szavazni. Azt pedig külön köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek a bizalmukkal. Bíztam a győzelemben, de izgultam
is. Ismerve az időközi választásokra jellemző adatokat, 22-25 százalékra számítottam,
azt gondoltam, nagyon jó volna a 30 százalékos részvételi arányt elérni, de nem bíztam benne. Az pedig nagyon megnyugtató
érzés, hogy a szavazatok 68 százalékát megkaptam.
– Minek tulajdonítja ezt a jó eredményt?
– Amellett, hogy pedagógusként, közéleti szereplőként sokan megismerhettek engem és a munkámat, úgy gondolom, hogy

a több csatornán folytatott kampánnyal sikerült elérni az embereket. A hagyományos
eszközök mellett a közösségi média adta lehetőségeket is kihasználtuk. De a lakossági aktivitást már korábban is érzékeltem, a
Paks II. projekt kapcsán szervezett lakossági fórumokon szemmel láthatóan nagyobb
az érdeklődés, mint a korábbi hasonló rendezvényeken. Az, hogy Süli Jánost miniszterré nevezték ki, még kézzelfoghatóbbá
tette az atomerőmű építését, amit támogatnak a paksiak. Úgy gondolom, ezért érezték át a mostani választás fontosságát. Arra
viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen arányban vettek részt a fiatalok a választáson, mert igyekeztem őket mozgósítani, és tudatosítani, hogy miért fontos a
választás.
– A kampány során is külön figyelmet szentelt a fiataloknak…
– Azt szeretném, ha Paks olyan város lenne, ahonnan az egzisztenciát kereső fiatalok
nem elmenni akarnának, hanem itt maradni, tanulás után visszajönni. Ehhez szeretném minden rendelkezésünkre álló eszközzel megteremteni a feltételeket. A város tulajdonában lévő szociális bérlakás-állomány
rendszerét átszervezzük, szolgálati bérlakásokat szeretnénk biztosítani, elősegíteni,
hogy a fiatalok az önkormányzat által kije-

lölt területeken kedvezményesen jussanak
telekhez, illetve a már most is adható fiatalok letelepedési támogatásának összegét növelni.
– Nem szokványos időszakban került a város polgármesteri székébe. A Paks II. beruházás az önkormányzatra is komoly terheket ró. Fel van erre készülve?
– Az elmúlt hónapokban, amikor Süli János
lemondása után ügyvivő alpolgármesterként dolgoztam, tárgyaltam orosz partnerekkel, a minisztérium képviselőivel, tagja
vagyok a Paks II. társaság felügyelő bizottságának, de amikor vasárnap éjszaka, a választás után lefeküdtem aludni, akkor tudatosodott bennem, hogy milyen nagy felelősség vár rám, ránk. Komoly teher hárul
az önkormányzatra, az már biztos, hogy a
hivatal létszámát emelni kell, főként a műszaki, pénzügyi, pályázati területnek kell figyelmet szentelni.
– A munkaerőpiacon nehéz versenyezni Paks
II.-vel, az atomerőművel.
– Valóban, nemcsak új kollégákat lesz nehéz
találni, de már most érezzük, hogy nem lesz
egyszerű feladat a szakembergárda megtartása sem. A lehetőségeinkhez mérten már
eddig is tettünk lépéseket.
– Mikorra állhat fel a többször emlegetett
polgármesteri kabinet?
– Egyetlen polgármester sem érthet mindenhez, ezért a lehető leghamarabb szeretném megtalálni azokat, akik gazdasági,
műszaki, humán, jogi és kommunikációs
területen tudják segíteni a munkámat.
– Polgármesterré választása miatt főállású
alpolgármester nélkül marad a város. Kiszemelte-e már az utódot?
– Türelmet kérek mindenkitől, de a legalkalmasabb személyt szeretném megtalálni. A hozzáértés mellett nagyon fontos,
hogy – akárcsak a kabinet tagjai, úgy – az
új alpolgármester esetében is meglegyen a
kölcsönös bizalom. Hasonló munkamegosztást szeretnék, mint amilyen az előző
másfél évben volt, azaz nem bizonyos területek felügyeletét szeretném rábízni a
majdani alpolgármesterre, hanem azt szeretném, ha általános helyettesként venne
részt a munkában.
– A hetes körzetben korábban képviselői
mandátumot szerzett. Marad a körzet képviselője?
Ü
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Ü – Igen, szeretném folytatni a munkát a
hetes körzetben. Figyeltem az eredményeket
az ottani szavazókörökben, és azt igazolták,
hogy továbbra is megvan a bizalom.
– Elmondható ugyanez a képviselő-testület
tagjairól is, akik 2014-ben Süli János mögött
sorakoztak fel?
– 2016-ban született egy együttműködési megállapodás a Süli János nevével fémjelzett frakció, a Fidesz és a KDNP között.
Elődöm miniszteri kinevezését követően a
testület minden tagja támogatásáról biztosított. Továbbra is bízom az együttműködésben és nyitott vagyok arra, hogy együtt
menjünk tovább az úton.
– Többször mondta, hogy a Süli János által
megkezdett munkát szeretné folytatni…
– Ez természetes, hiszen az elmúlt három évben én is tevékeny részese voltam ennek a
munkának. Miként az is természetes, hogy
nem vagyok ugyanolyan, mint Süli János, vannak saját elképzeléseim. Amikor Süli János fel-

kért az alpolgármesteri munkára, hamar kiderült, hogy hasonló értékrendet képviselünk,
így például nyitottak vagyunk, együttműködésre, integrációra törekszünk. De bizonyára
hoz majd változást saját habitusom, személyiségem.
– Lázár János legutóbbi paksi látogatásán azt
mondta, hogy kész a kormány külön megállapodást kötni Pakssal. Milyen fejlesztésekre vár
forrást?
– Mivel Paks kiemelt feladatot vállal, úgy
gondolom, kiemelt státuszt kell kapnia, és ezzel Lázár János is egyetértett. Egy olyan szerződéssel, mint amilyet Szekszárd vagy Székesfehérvár tudhat magáénak, én is elégedett
lennék. Prioritást fognak élvezni azok az elemek, amelyek a városfejlesztési tanulmány
alapján készült projektlista elején szerepelnek, így az elkerülőút, a Pollack Mihály utca
melletti lakópark, a volt konzervgyár területének közösségi célú hasznosítása, új óvoda
építése és a meglévők bővítése, a bölcsődei

férőhelyek növelése, a gyógyászati központ
harmadik üteme, az iparterületek fejlesztése.
– Mit gondol, melyek Paks erényei, és hol van
lemaradása?
– Amikor idejöttünk, „gyüttmentnek” számítottunk, amit még 15-16 évesen is éreztem, mára viszont abszolút paksinak tudom
magam érezni, mert mostanra ez átalakult.
Paks egy befogadó város lett, és nagyon jó kohéziós erővel, kreativitással rendelkezik. Az
ország minden részéből érkeztek különféle
emberek, akik magukkal hozták az ott szerzett tapasztalatokat, szürkeállományt. Az viszont szomorúsággal tölt el, hogy mostanáig
nagyon sok olyan beruházás, fejlesztés nem
valósult meg, amire lett volna lehetőség. Az is
elszomorít, hogy a korábbi ciklusokban a város nem nyitott más települések és az aktuális kormányzat felé. Ezen mindenképpen változtatni szeretnék, meggyőződésem, hogy a
kapcsolati hálót ki kell építeni.
Vida Tünde

Elutasították a
kifogásokat

Tisztújítás volt a
paksi Fidesznél

Alaptalannak nyilvánította és
elutasította a helyi választási bizottság azokat a kifogásokat, amelyeket egy jogi és egy
magánszemély nyújtott be a
szeptember 10-i időközi polgármester-választás kapcsán.
A kérelmeket később a területi választási bizottság is elutasította.

Újraválasztotta elnökségét a
paksi Fidesz csoport. A helyi
alapszervezet – mint lapunkhoz eljuttatott közleményükben írják – a 2017. szeptember
15-én megtartott, kongreszszus előtti kötelező tisztújításán, értékelve az elmúlt másfél év erőfeszítéseit és sikereit,
újabb két évre Kovács Sándort
bízta meg a szervezet vezetésével. Ugyancsak bizalmat kapott a tagságtól a korábbi elnökség, azaz Bordács József,
dr. Nagy Tibor, Leber Ferenc
és Szabó Péter.
Az elnökség arra kapott megbízást, hogy folytassa a párt
helyi megítélésének javításáért
folytatott munkát, illetve minden rendelkezésére álló erőforrásával vegyen részt a város
felkészítésében az előtte álló
óriási feladatok ellátására.
Az utóbbi időszakot tekintve
a szervezet túl van két sikeres
időközi választáson, valamint
a migrációs kvótával kapcsolatban megtartott népszavazáson is elvégezte a kiszabott feladatokat. Kovács Sándor el-

A Nemzeti Zöld Koalíció és a
Magyar Környezetvédők Pártja
egy szavazóköri delegáltja magánemberként nyújtott be egy
több kifogást tartalmazó beadványt a helyi választási bizottsághoz, emiatt a tervezett időben nem történt meg a megválasztott polgármester, Szabó
Péter beiktatása. Dr. Blazsek Balázs, a paksi választási iroda vezetőjének tájékoztatása szerint
egyebek között azt kifogásolták,
hogy Mezősi Árpád plakátjait a
szavazókörökhöz túl közel helyezték ki, illetve azt állították,
hogy több választópolgár nem
kapott értesítést a szavazás helyéről, idejéről. Ez utóbbi dokumentum kézbesítése a Nemze-

ti Választási Iroda feladata volt.
A helyi választási bizottság valamennyi kifogást megvizsgálta
és elutasította, helyben hagyva a
szeptember 10-i választás eredményét. – Nem történt olyan
jogsértést, ami befolyásolta volna a választás tisztaságát, eredményességét, ezért a választási
bizottság a kérelmet elutasította – mondta az irodavezető. Ezt
követően a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz fordultak a kérelmezők, beadványukat a grémium érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Ahogy
azt dr. Blazsek Balázs elmondta,
a kifogásokat benyújtók előéletét ismerve várható, hogy jogorvoslati kérelmeiket tovább viszik
az ítélőtáblához. Ez azt jelenti,
hogy kb. még egy héttel elhúzódik a választás eredményének
jogerős megállapítása. Mindez
nem befolyásolja a szeptember
10-i időközi polgármester-választás eredményét, csak legkorábban szeptember végén kerülhet sor Szabó Péter ünnepélyes
polgármesteri eskütételére.
-dsz-

mondta, hogy utóbbin Paks az
országos átlag felett teljesített,
amit természetesen nem csak a
saját munkájuk eredményének
tekintenek, köszönettel tartoznak érte a város lakóinak.
Arról is beszámolt, hogy a legnagyobb kihívás a csapat újbóli egységbe kovácsolása volt,
a tagok megerősítése abban,
hogy érdemes dolgozni, mert
a munkának meglesz az eredménye.
– Csendes építkezés, serény
munka folyt a Fidesz helyi
csoportjában az elmúlt hónapokban, és a terv az, hogy ez
így lesz a következőkben is –
mondta az elnök, megerősítve,
hogy az eddigi úton kívánnak
haladni. Kiemelte, hogy nagy
feladat a közelgő országgyűlési választásokra való felkészülés, de az a munka is, ami a városvezetésben betöltött szerep
kapcsán hárul a Fidesz képviselőire, hiszen a küszöbönálló
beruházás komoly kihívás elé
állítja az önkormányzatot – vázolta Kovács Sándor.
-vt-
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Aszfaltoznak több utcát a városban
Fotó: Molnár Gyula

Az önkormányzat korábban döntött arról,
hogy aszfaltozással javítja számos nagy forgalmú, rossz állapotú utca burkolatát. Az
első ütemben a lakótelepen látott munká-

hoz a Kétutas Kft., mégpedig az Ifjúság útja
Gagarin és Gesztenyés utcák közötti területein, a Barátság utca körforgó és Kishegyi út
közé eső részén, a Kishegyi út Tolnai út és

Barátság utca közötti szakaszán, valamint
az Építők útján. A második ütem munkaterület átadását szeptember 13-án tartották.
Ennek keretében a Rákóczi utca teljes hoszszában új burkolatot kap, a Pál utca a Rákóczitól a Kinizsi utcáig, valamint a Györkönyi utca, a Pál és a Péter utca csomópontig – tájékoztatott Pupp Gábor beruházási
csoportvezető, hozzátéve, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ebben az ütemben az Amalfi Kft. a
kivitelező, 45 napja van a cégnek a munkálatokra. Az aszfaltozás harmadik ütemében Dunakömlődön a Hegy utca egy szakasza újul majd meg, illetve a cseresznyési
út egy része, ezeken a területeken a meglévő betonburkolatra fognak ráaszfaltozni. Az első és a második ütemben végzett
munkálatok összértéke közel 300 millió forint, amit az önkormányzat saját forrásból
biztosít.
-kgy-

Rendezik a kutyamenhely sorsát
Az önkormányzat eltökélt, hogy rendezi az állatmenhely sorsát – mondta Bordács József a gazdasági bizottság rendkívüli ülését követően, ahol arról döntöttek,
hogy másfél millió forintot biztosítanak a
Vácikai Cerberus Alapítvány által fenntartott kutyamenhelyen lévő állatok nyilvántartásba vételére, védőoltásaira és chipezésére.
A bizottság elnöke azt mondta, hogy se
szeri, se száma az önkormányzathoz érkező bejelentéseknek, tiltakozásoknak. Az
előző városvezetés is sokat foglalkozott az
üggyel, a jelenlegi előtt is ismert a probléma. – Feltett szándékunk, hogy meg-

oldjuk – húzta alá Bordács József. A kutyamenhely gyakorlatilag engedély nélkül
működik, nem felel meg az előírásoknak,
a most tapasztalható higiéniai és biztonsági helyzet tarthatatlan, ezért Szabó Péter
polgármester előterjesztése alapján biztosítja a bizottság a szükséges forrást a telepen tartott mintegy 350-400 kutya regisztrálására, chipezésére és oltására.
– Tudjuk, hogy ez tűzoltás, és keressük a
végleges megoldást – jegyezte meg Bordács József. Azt mondta, a terv az, hogy
a jövő évi költségvetésben elkülönítenek
40 millió forintot, és megépítenek egy új
menhelyet, amit a tervek szerint egy ön-
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kormányzati alapítvány működtet majd.
Az új telep várhatóan a nagydorogi út
mellett, a körforgalomhoz közel épülhet
meg – mondta az elnök.
– Az előírások szerint öt négyzetméternyi
fedett terület és ugyanennyi kifutó kell
kutyánként – mondta el Bana János alpolgármester, aki az elmúlt hetekben rengeteg tárgyalást folytatott az ügyben a mostani fenntartóval, hatóságokkal és a németországi szponzorral.
A jelenlegi elképzelések szerint 150 férőhelyes, minden előírt létesítménnyel rendelkező telepet hoznak majd létre.
-vt-
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Sikeres volt a Paks II. interaktív
tájékoztató kamion nyári fesztiválkörútja
Fotó: MVM Paks II.

Közel húszezren keresték fel
idei fesztiválkörútján a Paks II.
interaktív kiállítást. Az idén 50
százalékkal többen látogatták
az utazó tárlatot, mint korábbi
nyári körútján.
Dr. Mészáros György igazgatósági elnök sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a látogatók között felmérést végeztek, eszerint
több mint 80 százalékuk tisztában van azzal, hogy az atomenergia olcsó és klímabarát.
Az igazgatóság elnöke szerint
nemcsak a látvány miatt különleges a kamion, hanem a szakmai tartalma miatt is. Segítségére van a látogatóknak, hogy az
ismerethiány és érzelmi megközelítés helyett, tényeken, tudáson

alapuló véleményt alkossanak az
atomenergiáról.
Idén a kívül-belül megújult Paks
II. kamion a soproni VOLT
Fesztiválon, Zamárdiban a Balaton Soundon, Velencén az
EFOTT-on, a debreceni Campus Fesztiválon járt, majd felkereste a mezőtúri East Festet, a
Sziget Fesztivált, végül a Debreceni Virágkarneválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon találkozhattak vele az érdeklődők.
A látogatók kisfilmek segítségével megismerhették többek
között a Pakson is hamarosan
megépülő VVER-1200-as reaktortípust, valamint virtuális sétát tehettek egy, a Paksra tervezetthez hasonló atomerőműben.
A kamionra látogatók részletes

tájékoztatást kaptak a radioaktív
hulladékok kezelésének rendjéről, gyakorlatáról és a legmodernebb nukleáris biztonsági megoldásokról is, amelyeket Paks
II.-nél is alkalmazni fognak.
– Az interaktív kamion kimagasló látogatószáma mellett fontos visszajelzés, hogy a válaszadók több mint 80 százaléka
szerint az atomenergia olcsó és
klímabarát, 90 százalékuk pedig
úgy nyilatkozott, hogy új információhoz jutott az interaktív kiállításon – tájékoztatott az igazgatóság elnöke.
Mittler István kommunikációs
igazgató arról számolt be, hogy
2009-ben indult útjára a kamion, amelyet azóta több mint
270 ezren láttak. Megfordult
már Magyarország minden ötezer főnél nagyobb lélekszámú
településén. Idén nyolc nyári
fesztiválra vitte el az atomenergiával, a tervezett paksi blokkokkal kapcsolatos információkat. Az előző fesztiválturnéhoz
képest ötven százalékkal nőtt a
látogatottsága.
Dr. Mészáros György azt mondta, a kiállítás a következő hetekben a hazai radioaktívhulladék-kezelésben fontos sze-

repet betöltő térségeket keresi
fel, először a Pest megyei Püspökszilágyot és térségét, majd
a Nyugat-Mecsekben turnézik,
utána Bátaapátit és környékét
veszi célba. Ezután észak-magyarországi körútra indul Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj
Zemplén megyéket érintve.
A társaság vezetői arról is beszéltek, hogy mind kommunikációs területen, mind a humánerőforrás-gazdálkodásban nagyon
szoros a kapcsolat a Paksi Atomerőművel. – A két társaság keresi az együttműködés területeit,
az Európai Unió ajánlásait nem
sárba tiporva – fogalmazott dr.
Mészáros György. Azt mondta, a Paksi Atomerőműben rengeteg jó szakember van, rengeteg olyan tudás halmozódott fel,
amire számítanak.
Egyre több kvalifikált szakemberre van szükség a Paks II. projekttársaságnál, de „óvatosnak kell
lenni abban, hogy mennyire tárják ki kapuikat”, „szinte személyre szabott” HR tervet készítenek
majd a Paksi Atomerőmű dolgozói számára, mert fontos, hogy ne
lehetetlenüljön el annak működése – fogalmazott dr. Mészáros
György.
Vida Tünde

A KKÁT-ban járt az ellenőrző bizottság
A kazetták beszállításáról, a biztonsági berendezésekről és intézkedésekről tájékozódott a
TEIT Ellenőrző Bizottsága a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában tett látogatása során.
A grémiumnak vannak új tagjai, akik még
nem látták, hogyan érkeznek meg a kiégett fűtőelemek az átmeneti tárolóba, és hogyan szállítják, tárolják be azokat, így most ezt nézték
meg, közben pedig a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. munkatársai a biztonsági berendezésekről, intézkedésekről is
tájékoztatást adtak. – Idén ugyan most ellenőriztünk először, de az év első felében is
nyugodtan aludtam a tároló felől. Korábban is,
most is azt láttuk, hogy az épület megbízható,
földrengésbiztos, a kezelőszemélyzet érti a dol-

gát, ami az erőműről is elmondható – tájékoztatott Fülöp János elnök, Fadd polgármestere,
hozzátéve, hogy a következő látogatás helyszíne az atomerőmű lesz, ahova a négyes blokki
főjavítás idején szeretnének ellátogatni.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Te-

lepülésfejlesztési Társulás tucatnyi település
részvételével 25 éve gyakorolja a civil kontrollt
a területén lévő nukleáris létesítményekben.
Az ellenőrző bizottság feladata, hogy ezek tevékenységéről rendszeresen tájékoztassa a tagságot, lakosságot.
-vt-

Atomerőmű

6 n Paksi Hírnök, 2017. szeptember 22.

Három településről érkeztek a vendégek
Fotó: Molnár Gyula

Ahány nap van egy esztendőben,
annyi vendég érkezett a Paksi
Atomerőmű már hagyományos
települési nyílt napjára. Idén
Szedres, Pálfa és a Bács-Kiskun
megyei Dunatetétlen lakói jöttek
tömött buszokkal, hogy ismerkedjenek az atomerőművel, részt
vegyenek a programokon.
A látogatókat dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató kö-

szöntötte, akinek az a tapasztalata, de kutatásokkal alátámasztott tény is, hogy akik személyesen járnak a létesítményben,
közvetlenül szereznek információt, azok körében népszerűbb
az atomerőmű.
Horváth Imre, Pálfa polgármestere elárulta, örömmel fogadták
a meghívást, a lehetőséget arra,
hogy megismerjék a megye és

egyben az ország kiemelt létesítményét. Hozzáfűzte: az atomerőmű társadalmi felelősségvállalása ismert előtte, ezt a lehetőséget is odasorolja, de fontos
megemlíteni az atomerőmű által létrehozott Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványt is,
ami sehonnan sem pótolható segítséget nyújt településük fejlesztéséhez.
Miklós Mihály, dunatetétleni
nyugdíjas nem sokkal a megérkezésük után arról számolt be,
hogy meglátása szerint nagyon
jól szervezett a program, ezért az
első benyomásai is kellemesek.
– Nagyon meg vagyok elégedve,
úgy látom, nincs itt semmilyen
veszély – jegyezte meg. Falubelije, Bengő Anikó, aki könyvtárosként dolgozik, elárulta, hogy
mivel ez idáig semmilyen ismerettel nem rendelkezett az atomerőműről, így véleményt sem alkotott róla. – Abszolút jó lehetőség, hogy betekinthetünk az

erőmű életébe, az meg különösen, hogy kerékpárral mehetünk. Remélem, sok információt kapunk és jól érezzük magunkat – fogalmazott, mielőtt
nekivágott a kerékpáros üzemlátogatásnak.
– Bár sok szedresi dolgozik az
atomerőműben, mégis sokan vannak még nálunk, akik soha nem
jártak itt. Úgy vélem, hogy a szedresi emberek döntő többsége támogatja a két új blokk megépítését – mondta Kovács János.
Szedres polgármestere kiemelte,
meggyőződése, hogy egy ilyen
látogatás, a személyes tapasztalás
segít a tévhitek eloszlatásában,
abban, hogy reális képet alakítsanak ki magukban az emberek az
atomerőműről.
A nyílt napon, ahogy mindig, lehetőség nyílt üzemlátogatásra
kisvonaton és kerékpáron, a gyerekeket foglalkozások és habparti várta, illetve minden vendéget
közös ebédre is invitáltak. -vt-

Elköltözik az Atomenergetikai Múzeum
Fotó: Babai István

– Változatlanul nagy az érdeklődés az atomerőmű iránt, szinte mindig telt ház van a látogatóközpontban – mondta dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató, hozzátéve, a kapacitásuk szab gátat a látogatószám-növekedésnek. Azt is elmondta, hogy az Atomenergetikai Múzeum viszont minden korábbi rekordot
megdöntött idén. – Amióta Enyedi Bernadett
átvette a múzeumot, ugrásszerűen megnőtt a
látogatottság, a programok száma, köztük az

olyanoké is, amit a várossal közösen szervezünk – tájékoztatott. Arról is beszámolt, hogy
egy átmeneti időszak következik az intézmény
életében, mert a terület, ahol működik érintett
az új blokkok építésében. – Azon dolgozunk,
hogy olyan helyszínt találjunk, ahol a programok tovább működhetnek – hangsúlyozta az
igazgató. Azt mondta, a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazódott egy olyan elképzelés, miszerint az Atomenergetikai Múzeum és egy a Paks I., a Paks II. és az RHK Kft.
által közösen létrehozott látogatóközpont az új
városközpontban kapjon helyet. Szerinte egy
ilyen komplexum a város idegenforgalmi nevezetességévé válhat. – Fontos nekünk a múzeum, így vagy úgy, de jó megoldást fogunk
találni. A működésében nem tervezünk jelentős szünetet, remélem, hogy egy-két hónapon
belül megszületik a döntés a végleges helyéről
– közölte, hozzátéve, hogy a mostani épületet
jövőre kell kiüríteni. – A múzeum várhatóan
az ASE étteremben kap helyet az átmeneti időszakban, ahol a mostaninál kisebb kiállítótérrel várjuk a látogatókat és a programjainknak
is helyet tudunk biztosítani – mondta el Enyedi Bernadett. Hangsúlyozta, az összes múze-

umpedagógiai rendezvényüket megtartják és
a jövőben is csatlakoznak minden tematikus
országos programhoz. A múzeum vezetője is
megerősítette, hogy a végleges hely tekintetében több verzió is felmerült, az atomerőmű
közelében, annak saját területén, illetve a városban is megépülhet az új Atomenergetikai
Múzeum. Fontos szempont, hogy legalább a
jelenlegi alapterületen tudjon működni, megmaradjon a külső kiállítótér, és a környezete méltó legyen ahhoz, hogy ez egy országos
gyűjtőkörrel rendelkező, Európában egyedülálló múzeum. Megjegyezte, az intézménynek
új feladatokat hoz, hogy a két új blokk építésével új fejezet kezdődik a hazai atomenergetika történetében. Enyedi Bernadett arról is beszélt, hogy június végéig 16 ezer látogatót fogadtak, azaz elérték azt a látogatói létszámot,
amit egy teljes évben szoktak. Úgy véli, ez elsősorban annak köszönhető, hogy megnövelték
a családi rendezvények, szakmai programok
számát. Emellett szervezetten hívnak csoportokat óvodás kortól középiskolás korig múzeumpedagógiai programjaikra, és fogadják az
egyénileg és csoportosan érkező látogatókat.
Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Köllő Imre
Minden munkakörében remekül érezte
magát, soha nem ment még úgy dolgozni, hogy gombóc lett volna a gyomrában.
Köllő Imre, az atomerőmű rendészeti osztályának vezetője szerint tökéletesen kerek
a világ.

Eltelhet tíz év, vagy húsz, ha az ember belekóstol a rendőri munkába, az érzés nem kopik, nem múlik el, árulta el lapunknak Köllő
Imre, aki tizenkét éven át volt Paks rendőrkapitánya. Ezt a minap alkalma volt fokozottan is megtapasztalni, amikor Budapesten átvette kitüntetését: dr. Pintér Sándor belügyminiszter az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából nyugalmazott rendőrezredessé léptette elő. Köllő Imre szinte kisfiús
izgalommal mesélte, hogy a régi rítus szerint
történt minden a Teve utcában, ami bizony
megbizsergette a bőrét. Az elismerésnek is
örül, és csak sejti, hogy a megyei főkapitányság terjesztette fel, amellyel munkája során
kapcsolatban van. – Nagyon meglepett, de
roppant jóleső érzés – jegyezte meg.
Annak ellenére, hogy édesapja Bonyhádon
kapitányságvezető-helyettes, édesanyja segédhivatal-vezető volt, nem jutott eszébe,
hogy rendőr legyen, úgy keresték meg. Igaz,
már a katonaságnál is rendészeti területre té-

vedt. A mohácsi gimnázium után tartalékos
tisztiiskolára, majd Rendőrtiszti Főiskolára
ment, utána a Jogtudományi Egyetemen is
hallgatott jó néhány szemesztert. Az egyenruhát 1979 januárjában öltötte magára és
2006. december 31-én vette le. Tizenkét évet
rendőrkapitány és másfél éven át főkapitányhelyettes, bűnügyi igazgató volt. – Dehogy
akartam idejönni, mondja nevetve, amikor arról mesél, hogy mint nőtlent, őt „invitálták” Paksra. Amikor felettese a szokásos
kávéját egy elegáns csészében, nem pedig a
megszokott pohárban tette elé, sejtette, hogy
valami olyasmivel áll elő, amihez neki nem
fűlik a foga. Azt mondták, akkor kell mennie,
ha a nála lévő ügyeket befejezi. Ő persze húzta az időt, de a türelem elfogyott, 1980. január 16-án már nemcsak küldték, hanem egyenesen hozták Paksra, és a régi kapitányságon
szinte „átadták” a bűnügyi osztályvezetőnek.
Röviddel ezután ismerte meg későbbi feleségét, Takács Erzsébetet, akivel 1982 augusztusában házasodtak. Rita lányuk ’85-ben,
Kitti ’89-ben született, az ő esküvőjét éppen a napokban tartották. – Egy hónap múlva érkezik az első unoka – újságolta a leendő, de már most büszke nagyapa.
A munkára visszatérve elárulta, a rendőri
munkát imádta, mert nagyon szeret embe-

rekkel foglalkozni, és az operativitást, azt,
amikor nem lehet egy döntésre készülni,
hanem értékelni kell a helyzetet és azonnal
meg kell hozni egy olyan döntést, ami utána ki kell, hogy állja az idő próbáját. Paksra
egy mostanihoz hasonló, izgalmas időszakban érkezett, hiszen akkor épült az erőmű,
így még emlékszik az éjszakai szállóellenőrzésekre és arra, hogy a szórakozóhelyeken
esetenként elszabadultak az indulatok. Ez
törvényszerű volt, hiszen különböző értékrendű, viselkedésű emberek érkeztek akkoriban Paksra.
Köllő Imre esetében az is törvényszerűnek tűnik, hogy mindenhol jól érzi magát,
minden munkakörét úgy élte meg, mintha
a hobbijának hódolna, soha nem dolgozott
azért, hogy előrébb kerüljön, nem vágyott rá,
hogy felső vezető legyen. Élvezte a nyomozói munkát, az osztályvezetői feladatokat, és
– bár volt megyei főkapitány-helyettes, osztályvezető – azt gondolja, hogy a kapitányság vezetése a szakma csúcsa.
A feladataiba soha nem unt bele, azt viszont éppen annak kapcsán, hogy nyugdíjazása után az atomerőműbe került, felismerte, hogy fontos a váltás. Itt ugyan másfél-két
évig kereste a helyét, de a tanulság mégis az,
hogy egy bizonyos idő után váltani kell, mert
az addigi feladatok rutinná válnak, az pedig
magában hordozza a hibázás kockázatát.
Nagy meglepetést nem okoz, amikor örömmel mondja, hogy remekül érzi magát a
mostani munkakörében, ami merőben új,
mint a régi, de mégsem szakadt el attól, amit
évtizeden át csinált.
– Olyan időpontban kerültem az atomerőműbe, amikor jelentős jogszabályi változások történtek a nukleáris létesítmények védelmére vonatkozóan, ami nagy lehetőségeket adott a fejlesztésekre technika, élőerő,
szabályozás kérdésében – avatott be a részletekbe. – Soha, egyetlen munkahelyemre sem
mentem be úgy, hogy görcsben van a gyomrom. Olyan munkahelyi légkör megteremtéséről gondoskodom, hogy a kollégáimnak
se kelljen – árulta el. Azt vallja, hogy a kiegyensúlyozott munkahelyi légkör legalább
30 százalékot emel, az ellenkezője ugyanenynyit ront a teljesítményen.
Imre számára nemcsak a munkahelyen, hanem otthon is tökéletesen kerek a világ. Mindig barkácsol valamit. Ennek legújabb eredménye egy kemence, ami elkészülte után is
az ő fennhatósági területe. – A belső körlet
a nejemé, a külső az enyém – taglalja. Ez azt
jelenti, hogy kint ő készít mindent, pizzát,
csülköt, kenyeret. Ugyanez a rendszabály vonatkozik a növényekre is, az udvarban a virágokról Imre gondoskodik.
Vida Tünde
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Cseri piknikkel kezdődik a szépkorúak hete
”A Cseri Pikniken hallottuk hírét, hogy
nagy sikere volt a dunakömlődi faluházban megrendezett Csendül a nóta elnevezésű programnak is, és a néhány nappal
később tartott táncos esten szintén fergeteges volt a hangulat” – adtuk hírül a tavalyi
szépkorúak hete programról szóló beszámolóban. Az említett alkalmak idén is színesítik a már hagyományos sorozatot, amit
szeptember 24-én éppen a Cseri Piknikkel nyitnak, a Cseresznyéskert Erdei Iskolában találkozhatnak a nyugdíjasok. Másnap lesz a programsorozat hivatalos megnyitója a Csengey kulturális központban,
ahol az Atomerőmű Nyugdíjas Klub 30
éves fennállásának alkalmából kiállítást is
megnyitnak. Szeptember 26-án Színes délelőttre invitálják a nyugdíjasokat, a színpadi műsorban maguk az ünnepeltek lépnek
fel, este pedig ismét Csendül a nóta a faluházban. Másnap Tibai Eszter kozmetikus
előadásából megtudhatják az érdeklődők,
hogyan lehet lassítani az idő kerekét, estére pedig Zorán koncertjét ajánlják figyelmükbe. Idén is lesz autóbuszos kirándu-

lás, mégpedig Kölesd–Szedres útvonalon,
szeptember 29-én pedig zenés-táncos est a
’60-as, ’70-es évek zenéire. Szeptember 30án városi sportnapot tartanak az Atomerőmű Nyugdíjas Klub szervezésében, akik a
sportversenyek mellett vacsorával és élőzenés táncmulatsággal is készülnek. A nevezők többek között biliárdban, dartsban,
petanqueban, kiskapura rúgásban és tekében mérethetik meg magukat, a palettán
jóga és nordic walking bemutató is szerepel. A versenyzéshez előzetesen kellett nevezni, de ha esetleg valaki lemaradt volna
róla, ne keseredjen el, hiszen lelkes drukkerekre is szükség van. Október 1-jén a Paksi Parola Színkör vidám előadása szerepel a
kínálatban 18 órától, majd másnap zárják
az idei Szépkorúak hetét az idősek világnapi városi ünnepséggel. Az esten Bangó
Margit Kossuth-díjas művész lép fel. Természetesen egészségügyi szűréseket is tartanak szeptember 25-től 29-ig minden nap
8 és 13 óra között. E tekintetben is változatos a paletta, lesz lehetőség frissítő masszázsra, íriszdiagnosztikára, manikűrre, Bach-vi-

rágterápiára, de 27-én komplex művészetterápiás foglakozás is lesz Fittné Szilvássy
Ildikó terápiás foglalkoztatóval és Kovács
Dóra művészetterapeutával. Előjegyzést a
vizsgálat napján, érkezési sorrendben lehet kérni a regisztrációs pultnál. A programsorozatra menetlevelet adnak ki, ami
szeptember 24-én a Cseri Pikniken, valamint szeptember 25-től a kulturális központ recepcióján vehető át. Ebben a *-gal
megjelölt programokon való részvételt pecséttel igazolják. A legaktívabb látogatók
között értékes jutalmakat sorsolnak ki a
városi ünnepségen. A menetleveleket október 2-án 16 óráig lehet leadni a Csengey
Dénes Kulturális Központ recepcióján. A
rendezvénysorozat a Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében, Paks Város
Önkormányzatának támogatásával, a Paksi Gyógyászati Központtal együttműködve
valósul meg. A Szépkorúak hete 2017 részletes programja a www.csengey.hu honlapon, és a kiadott programfüzetben megtalálható.
-kgy-

Folytatódik az életfaültetési program
Ültess fát, életfát! Erre biztatja idén is a családokat az ÖKO Munkacsoport Alapítvány már hagyományos akciója keretében.
Amikor tizenegy esztendővel ezelőtt először tették közzé felhívásukat, az volt az elképzelésük, hogy minden ősszel megtartják a programot. A terv valóra is vált: évről évre újabb facsemetéket adnak át olyan
családoknak, ahol az átadást megelőző esztendőben született kisbaba, és a megajándékozottak vállalják, hogy a fát elültetik és

Az „ Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik adójuk
1%-át céljai elérése érdekében
ajánlották fel. A 2015-ös szja
1%-ának összege 229.968,- Ft
volt, melyet szabadidős és egészségmegőrző tevékenységekre fordítottunk. Bízunk abban,
hogy az elkövetkező években is
támogatják tevékenységünket,
köszönettel:
Az Alapítvány kuratóriuma és
munkatársai

gondozzák. Az életfatulajdonosok akár udvarukban, akár közterületen elültethetik az
ajándékba kapott facsemetét. Utóbbi esetben a helyet a család otthonához a lehető
legközelebb eső területen a városi főkertész segítségével jelölik ki. Az indulás óta
körülbelül háromszáz faültetés történt Pakson az Életfa-programnak köszönhetően,
amit az önkormányzat és a DC Dunakom
Plusz Kft. támogat. Aki csatlakozni szeretne az életfatulajdonosok köréhez, ok-

TEIT

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

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

tóber 5-ig jelentkezhet, kizárólag írásban,
az eletfaakcio2017@gmail.com címen. Érdeklődni ugyanezen az e-mail címen vagy
a 30/438-95-61-es telefonszámon lehet.
Azok a családok igényelhetnek facsemetét, ahol 2016. október 1. és 2017. szeptember 30. között született kisbaba. A program
szorosan kapcsolódik a szervezet tevékenységéhez, hiszen elsősorban környezeti neveléssel, környezetvédelemmel foglalkoznak.
-kgy-
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Jövőre is lesz Geobook Catching
Nyáron is kapcsolatban akart
maradni az olvasókkal a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár és a Kincskereső Gyermekkönyvtár, ezért ahogy tavaly,
úgy idén is meghirdették a
könyveket, az olvasást fókuszba állító, azokat népszerűsítő Geobook Catching játékot,
aminek menete azonban némileg eltért az előző évitől.
A játékosoknak különböző helyszínekre kellett ellátogatniuk, ahol
megtalálhatták a könyvtár honlapján közzétett kérdésekre a választ. Most is GPS koordináták segítségével juthattak el
a kijelölt helyekre, amelyekről rövid leírást és szépirodalmi ajánlót is találtak a játék kiírásában. A sikeres teljesítés so-

rán számokat kaptak, ezeket
kellett összeadniuk, aztán nem
volt más dolguk, mint kilátogatni a programot záró családi napra a Cseresznyéskert Erdei Iskolába, teljesíteni még három játékos próbát, és máris
eljutottak a kincsesláda őréhez.
A program támogatóinak köszönhetően sok értékes ajándékkal jutalmazták a vállalkozó kedvű játékosokat. Idén
több mint 80 fő regisztrált, 24
egyéni és 15 csoportos nevezés
volt. Geobook Catching játékot jövő nyárra is szeretnének
szervezni, ismét kicsit másként. Őszre is tartogat játékot
a könyvtár, helytörténeti totót
hirdettek az Országos Könyvtári Napok alkalmából A mi

Fotó: Molnár Gyula

Dunánk címmel. A kérdéssort,
amely az intézmény honlapján
megtalálható, október 5-ig lehet kitölteni. Az eredményhir-

detést október 8-án, a könyves vasárnapon tartják a városi
könyvtárban.
-kgy-

Először volt pulikiállítás Pakson
– Akinek egyszer volt pulija, az mindig ilyen
fajtára fog vágyni. Hűséges társ, gyerekbarát,
tündéri kutya – mondta Hüse Mónika, aki
Debrecenből érkezett pulikutyájával a Hungária Puli Klub Pakson rendezett klubkiállítására.
Szabóné Iványi Katalin, a klub elnöke elmondta, hogy 1999-ben alakultak, céljuk többek között a törzskönyvezett puliállomány fenntartása, nemesítése, szakszerű tenyésztésének
irányítása, népszerűsítése, a tenyésztők és fajtakedvelők tömörítése. A Hungária Puli Klub
2000-ben megkapta az elismert tenyésztő szervezet címet, jogosult a puli fajtát fenntartani,
törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatokat gyűjteni, nyilvántarFotó: Szaffenauer Ferenc

tani, feldolgozni és a tenyésztési dokumentációt kiadni. – A puli okos, kedves, tanulékony,
jó házőrző, a terelőösztön pedig esetében olyannyira rögzített, hogy egy nyájat korábban
soha nem látott puli is megfelel az ösztönpróbán, egy kis ismerkedés után szépen terel.
A Pakson rendezett ”Dr. Bordács Imre emlék-kiállítás, speciál CAC kiállításra„ összesen
36 kutyust neveztek, a pulikat a kutyakiállításokon megszokott módon, koruk szerint különböző osztályokban, színek szerint zsűrizték. A rendezvényen tenyészszemlét is tartottak, aminek során azt állapítják meg, hogy az
adott puli alkalmas-e tenyésztésre.
Dr. Brauswetter Viktor állatorvos, a klub tenyésztésvezetője elmondta, hogy idén hivata-

losan is hungarikumok lettek a magyar pásztor- és vadászkutyafajták, közöttük a puli, így
az eddigieknél is nagyobb figyelmet kapnak.
Arról is beszámolt, hogy klubtagjuk, Dobstadt
János révén került a program Paksra. – Szép
a környezet, igen kedvező egy pulikiállításhoz
a helyszín, hiszen ezeknek a kutyusoknak hatalmas szőrköntösük van, amivel „összesöpörnek” mindent, de ezen a tágas fűszőnyegen
nem fenyegetett ez a veszély – mondta, hozzátéve, hogy hálásak az önkormányzatnak az
együttműködésért.
Barnabás István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Pakson még nem volt ilyen
verseny, és bízik abban, hogy az éves rendezvénynaptár részévé válik.
-gyöngy-
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Fotó: Babai István

Történetek a ládafiából

Kramarik Lajos
Újpesten született és töltötte gyerekkorát
Kramarik Lajos, de már hetvenhárom éve
Paks az otthona. Két éve, a feleségével költöztek az Életfa Idősek Otthonába, de őt már elveszítette. Lajos bácsi alapjában véve derűs személyiség, de bizony könny szökik a szemébe,
amikor a múltjáról beszél. Nagyon nehéz életük volt, édesapja korán meghalt, édesanyja új
párt keresett, hogy őt és nővérét – aki Budapesten él – fel tudja nevelni. A gyerekkor hamar véget ért Kramarik Lajosnak, kortársaihoz hasonlóan nagyon fiatalon ki kellett vennie a részét a munkából. Húszas évei elején
vonult be katonának, így került Paksra, ahol
megismerte a feleségét, és családot alapítottak,
sorolja élete fontos állomásait. Az, hogy eközben hadifogoly is volt, mintha nem is hagyott
volna mély nyomot az életében, először még
csak nem is említette. Hat hónapot töltött hadifogságban. Azt mondták, a Kaukázusba viszik őket hajón. Már ott voltak a Fekete-tenger
partján, amikor ez meghiúsult, máig nem tudja miért. Az ott lévő kétezer hadifoglyot visszahozták Magyarországra. Ahogy Lajos bácsi fogalmaz, a háború utáni élet nem volt fényes vi-

lág. 1944 májusában vette el Kitanics Máriát,
akiről nagyon nagy szeretettel, fátyolos szemmel mesélt. A gyerekek, Lajos, Mária és Géza
ötévenként érkeztek. Édesapjuknak szobafestő, mázoló volt az eredeti szakmája, de abban az időben nem álltak sorba a megrendelők. Így hát, mivel élni kellett, a gyerekeknek
ruhát venni, enni adni, napszámba járt. Mindig ott volt, ha segíteni kellett, így nem csoda,
hogy hamar az önkéntes tűzoltók között találta magát. – Pakson alakult egy tűzoltó egyesület, a laktanya a főutcán volt – emlékezett viszsza. Mint mondta, akkor még nem volt állami
tűzoltóság, és persze olyan modern eszközök
sem, amilyeneket most használnak a tűzoltók. Kéziszivattyúval dolgoztak, és olyan autójuk volt, aminek az oldalán ültek padokon, ha
esett, ha fújt. – Egy 400-as és egy 800-as kismotorfecskendőnk volt, aztán később lett egy
gépjárműfecskendőnk, amivel már gyorsabban tudtunk mozogni. Tizenöt-tizenhat olyan
ember volt, akikre lehetett számítani, ha baj
volt, ők mindig jöttek – folytatta a visszaemlékezést. S hogy hogyan adták egymás tudtára, hogy baj van? – A konzervgyárnak volt egy

dudája, az jelezte a fontos időpontokat, a delet,
a két órát. Ha ettől eltérő időben szólalt meg,
tudták, hogy menni kell. – Egy esetet sose felejtek el. Volt egy állatorvos a Kereszt utcában,
akinek a háza teteje teljes terjedelmében égett,
mire el tudtuk fojtani a lángokat. Nagyon kellett vigyázni a tűzoltóknak, hogy hova lépnek
a födémen – mesélte. – Szerettem a tűzoltóságot, azt, hogy segíthettünk a bajba jutottakon.
Ez a tűzoltóknak kötelessége. Ma is bennem
van ez az érzés, ha tudnék, segítenék – fogalmazott. Az összefogás akkoriban egyébként is
teljesen természetes volt. Így építették a házakat is. Lajos bácsiék például a Vásár utcában.
Ott kapott házhelyet, mint hadifogoly. Ahogy
mondta, itt épült fel lassan-lassan az otthonuk.
– Meg voltam elégedve az életemmel, lehetett volna jobb is, de így sikerült – összegzett
Kramarik Lajos, aki idén április 5-én ünnepelte 96. születésnapját. Családját a három gyermek és házastársaik, öt unoka és tíz dédunoka
alkotja. Összetartó família az övék, nincs olyan
nap, hogy Lajos bácsinak ne lenne látogatója
az otthonban.
Vida Tünde

Mozaik
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Önkéntes munkát végzett egy olaszországi idősek otthonában Lenkey Viola Dóra
Olaszországban, egy Torinóhoz közeli faluban
működő idősek otthonában végzett önkéntes
munkát tíz hónapon át a paksi Lenkey Viola
Dóra. Elmondta, hogy már évekkel az érettségi előtt megfogalmazódott benne a gondolat,
hogy szívesen világot látna, illetve ezzel párhuzamosan az igény is, hogy másoknak segítsen.
Amikor befejezte tanulmányait a Kecskeméti Református Gimnáziumban, elérkezettnek
látta az időt, hogy valóra váltsa elképzeléseit,
amire a külföldön végezhető önkéntes munka kiváló lehetőséget adott. Az Önkéntes Diakóniai Év Programirodán keresztül utazott.
A jelentkezéskor célországot maga választhatott, aztán már az iroda keresett számára helyet. – Mivel általában könnyen alkalmazkodom az új helyzetekhez, nem izgultam, biztos
voltam abban, hogy be tudok illeszkedni az ottani környezetbe – mondta Viola, hozzátéve,
hogy csupán az töltötte el némi aggodalommal, hogy mivel távol lesz a családtól, a barátoktól, minden téren egyedül kell majd boldogulnia. Másik két lánnyal lakott együtt egy kis
lakásban, amivel meg volt elégedve. Az idősek otthonában az ott dolgozók és az idősek is
nagy szeretettel fogadták és vették körül mindvégig, ami otthonérzetet adott számára. – Ko-

rábban nem jártam egyetlen idősek otthonában sem, így nem volt semmi tapasztalatom,
hogy milyen egy ilyen intézmény. Csendesnek, szomorkásnak képzeltem el, ezzel szemben egy kellemes hangulatú helyet ismerhettem meg, és jó kedélyű, a világ dolgai iránt
érdeklődő idős embereket – számolt be élményeiről Viola, hozzátéve, hogy természetesen
megromlott mentális és egészségügyi állapotban lévő időseket is ápolnak a száz férőhelyes,
modern, jól felszerelt otthonban. Az ott töltött
hónapok alatt az volt a feladata, hogy a programokat szervező két kolléga munkáját segítse. Különböző szabadidős foglalkozásokat, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeket tartottak, és a születésnapokat is megünnepelték.
A tennivalók mellett maradt ideje a kikapcsolódásra is, amire viszont a faluban nem sok lehetősége volt, így gyakorta átment Torinóba.
Elmondta, hogy leginkább a kreatív feladatokat élvezte az otthonban, ami érthető, hiszen
tervezőgrafikusnak készül. Jelenleg a Károli
Gáspár Református Egyetemen elsőéves hallgató és a Corvin Rajziskolában is tanul. – Jó érzés volt segíteni, illetve mivel magamra voltam
utalva, nagyon sokat fejlődött a problémamegoldó képességem, önállóbb, talpraesettebb let-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

tem – mondta Viola arról, hogy mit adott számára az a tíz hónap. A terveiről szólva elárulta,
hogy szeretne majd visszalátogatni az idősek
otthonába, ahol egy Inez nevű néni különösen
közel állt hozzá, és a későbbiekben is szeretné,
ha az önkéntesség szerves része lenne az életének, mert – ahogy fogalmazott – másoknak is
szeretne élni, nemcsak magának.
-gyöngy-

Tálentum: Horváth Diána
Megmérette magát Magyarország egyik
legnagyobb énekes tehetségkutatóján Horváth Diána, és bár nem jutott be az élő
showba, nem is ez volt a célja, hanem az,
hogy szakmai visszajelzést kapjon arról,
hol tart, érdemes-e az énekléssel komolyan
foglalkoznia.
Diána közel tíz éve tanul énekelni. Először
csak otthon gyakorolgatott, majd amikor
2010-ben látta fellépni Cseke Klárát és tanítványait a Duna-parton, akkor döntötte
el, hogy csatlakozik hozzájuk. A meghallgatáson az énekhangja mellett a tánctudására, színpadi mozgására is kíváncsiak voltak az oktatók. A próbákon az első lépés
mindig a beéneklés, van tánc- és drámaórájuk is. Diána első fellépése nem váratott
sokat magára, csatlakozása után egy évvel állt színpadra, mégpedig Dunakömlődön. Ezen a szereplésén anyukája kedvenc
dalát adta elő, az Olyan, mint te című számot Szekeres Adrienntől. Diána elmondta, hogy akkor döbbent rá, milyen fontos

a megfelelő dalválasztás, hogy közel álljon az előadóhoz, mert csak akkor tudja a
hangulatát, mondanivalóját igazán átadni a
közönségnek. Elárulta, hogy ő inkább a lírai dalokat kedveli, azokban tud kiteljesedni. Az első fellépését számos másik követte, többek között iskolai rendezvényeken,
falunapokon hallhatta a publikum énekelni, jellemzően Pakson és a környező településeken. Mindez megadta számára azt a
szükséges szakmai tudást és tapasztalatot,
aminek birtokában sikeresen tudott szerepelni 2014-ben és 2015-ben is a Roszatom
állami konszern Nuclear Kids nemzetközi gyermekművészeti projektjében. A több
héten át zajló próbákat turné követi a programban, aminek keretében Diána többek
között Moszkvában, Prágában és Bécsben
is járt. Az elmúlt években egyre több helyen lehet hallani Diánát. Tavaly meghívták
a Pool Fesztiválra, a paksi adventi udvarba,
valamint fellépett a Paksi Irodalmi Kulturális Kávéház egyik összejövetelén.

– Még nem tudom, hogyan alakul a szakmai pályafutásom, de abban biztos vagyok,
hogy az éneklés mindenképpen az életem
része marad – mondta Horváth Diána.
-bzs-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A mindössze 20 éves Paksi Városi Múzeum
egy nemzetközi szinten is egyedülálló, történeti-művészettörténeti szempontból is kivételes tárgyat őriz régészeti gyűjteményében, ami
előkerülése és bemutatása óta világhírnévre
tett szert. Ez a római bronz császárszobor-lábtöredék, közismertebb nevén a „császárláb”.
A dunakömlődi Bottyán-sáncon fekvő római
katonai tábor (Lussonium) régészeti kutatásai
során került elő ez a rendkívül értékes, kivételes minőségű, pazaron díszített bronztárgy
2009-ben. A lelet egy életnagyságot meghaladó méretű bronz császárszobor bal lábának
egy része. A rendkívül plasztikusan kidolgozott, művészi kivitelű töredéken a comb indítása, enyhén behajlított térd, markánsan kidolgozott lábszár és gazdagon díszített, részletekbe menő lábbeli ábrázolódik. A lábfejet
beborító vékony bőrcsizmát imitáló felületet
növényi indák, virágok és levelek díszítik, és a
szíjazást is aprólékos módon jelenítették meg.
A csizma felső részén egy, a szíjazatra ráhajló oroszlánfej részlete látható, a lábbeli szárát
visszatűrték, rögzítésére tobozokban végződő
fém lábperec szolgált. A római lábbeli ábrázolások, a díszítőmotívumok vizsgálata és a történeti adatok – császárlátogatások – figyelembe-

vételével a lussoniumi császárszobor töredék
a Kr. u. 2. század - 3. század első feléből származhat. A lussoniumi szoborlábhoz hasonló
nagyságú és minőségű bronzszobortöredék az
egykori Római Birodalom északnyugati provinciáinak területéről csak elvétve került elő,

Tárgy/
történet

ság vallási életében – áldozatbemutatás, eskü
– is jelentős szerepet játszottak. A szobrokat a
tábor központi parancsnoki épületének hátsó traktusában, a táborszentélyben vagy annak bejáratánál állították fel. A lelet előkerülési környezetében talált tárgyak és a felületén
megfigyelhető sérülések arra utalnak, hogy a
tábori műhelykörzetbe hurcolt szobrot feldarabolták, hogy mint értékes bronz nyersanyagforrást újraolvasszák. Az antik újrahasznosítást azonban valamilyen váratlan esemény
megakadályozta, így megmenekült a végleges
pusztulástól.
Dr. Fazekas Ferenc

közelebbi párhuzamai Itáliában és a Földközitenger keleti medencéjének térségéből ismeretesek. A császárok tiszteletére felállított szobrok a császár és a hadsereg közötti különleges
kapcsolatot, legfőképpen a csapattest uralkodó
iránti lojalitását testesítették meg, de a katona-

Fotók: Paksi Városi Múzeum

A nagyközönség a Paksi Városi Múzeum 2010-ben megnyitott „A császárláb nyomában” című időszaki kiállításán láthatta először az
egyedülálló leletet. 2011-ben egy Pakson rendezett nemzetközi konferencián, 2013-ban pedig a zürichi antik bronztárgyakkal foglalkozó nemzetközi konferencián a tudományos közösségnek is bemutatták. Jól mutatja a császárszobor-töredék iránti rendkívüli érdeklődést, hogy 2014-2015-ben a római nagybronzszobrokat bemutató „Gebrochene glanz” (Töredékes csillogás) című nemzetközi kiállítás
vezető darabjaként hosszabb nyugat-európai körútra indult, prominens múzeumok – Németországban a Rajna-vidéki Tartományi Múzeum (Bonn) és a Baden-Würtengbergi Tartományi Múzeum (Aalen), Hollandiában a nijmegeni Het Valkhof Múzeum – mutatták be.
Legutóbb 2016-ban a németországi Trierben rendezett „Nero. Kaiser, Künstler, Tyrann” (Nero. Császár, Művész, Tyrannus) grandiózus
Nero-tárlaton a szobortöredékről készített műtárgymásolat volt látható, amit Tövisháti Béla, a paksi múzeum restaurátora készített. És
hogy miért csak a replika jutott el a Rajna-vidékre? Azért, mert a „császárláb” a Paksi Városi Múzeum 2016. szeptember 30-án megnyitott Paksi Metszet állandó tárlatának Régiségtár kiállítási egységében végleges helyére került, ahol a mai napig megtekinthető.
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Világbajnok lett Kiszli Vanda Dél-Afrikában
Fotó: Babai István

Kajak egyesben ezüstérmes lett, míg a párosok versenyében a dobogó tetejére állhatott fel Kiszli Vanda a dél-afrikai köztársaságban tartott kajak-kenu maratoni világbajnokság felnőtt mezőnyében.
Az U23-as férfiak kenu egyes versenyében Koleszár Zoltán az ötödik helyen végzett, míg a felnőtt párosok között feladták
a versenyt Dóri Bence vállsérülése miatt.
A világbajnok Kiszli Vandát kérdeztük a
versenyről.
– Mennyiben volt más ez a versenyhelyszín,
mint például a győri?
– Minden versenyhelyszín más, nincs két
egyforma pálya. Abban hasonlított a győrihez a pietermaritzburgi, hogy itt is iszonyatosan kicsi volt a víz, nagyon kemény,
ragadós. A ki-beszállás itt stéges volt,

Győrben pedig partos. A hangulat viszont
egyformán remek. Az elmúlt évek edzőtáborozásai során sok barátot szereztem
itt. Mindenki kint volt a versenyen, szurkolt, és nem csak a saját országának, hanem nekünk is. Annyira megszerettek itt,
hogy úgy éreztem, otthon vagyok. Mindenki örült a sikereinknek, fantasztikusak
ezek az emberek.
– Mennyit segített, hogy már ismerted a
pályát?
– Ugyanezen a pályán töltöttem el hat hetet idén télen melegvízi edzőtáborban,
így minden zegzugát ismertem. Mégis kicsit változott, mert korábban sokkal keskenyebb volt, most pedig a verseny előtt
kikaparták a partoldalakat, ezzel kicsit
növelve a szélességét. Ezért amikor vízre
szálltam, meg kellett ismernem a partszakasz új részét. A lelkemnek jót tett, hogy
ismerős környezetben versenyezhettem.
– Egyesben öt másodperccel előzött meg az
angol lány. Hogyan lehetett volna kivédeni,
hogy megelőzzön?
– Kivédeni? Sehogy! Mondhatnám, hogy
több edzés, speciális edzés és egyebek, de
nem mondom, mert mindent megtettem
annak érdekében, hogy a lehető legjobb
eredményt érjem el. A legtöbbet hoztam
ki magamból, minden edzést maximálisan
megcsináltam, fizikálisan, mentálisan is
erős voltam. Ennél többet azt hiszem, nem
tudtam volna tréningezni. Büszke vagyok
erre a ”csak” második helyre.

– K2-ben kikkel küzdöttetek az aranyért? Mit
lehet tudni az új párodról?
– A páros verseny életem egyik legjobbja
volt. Sacival (az U23-as világbajnoki címet
szerző Mihalik Sára, a szerk.) nemrég ültünk
össze, de minden edzés egyre jobban ment.
Nem volt egyszerű a verseny, hiszen a női
párosoknál nem szokott így együtt maradni
a mezőny. Úgy látszik, hogy most mindenki nagyon készült, erős volt, hiszen egészen
az utolsó futásig öt hajó haladt együtt. A rajt
után éreztem, hogy jók vagyunk, ott tudunk
maradni az élbolyban, figyelni egymásra,
magunkra és a többiekre is. Futam közben
megbeszéltük, hogy elsőként érjünk oda az
utolsó kiszálláshoz, fussunk egy hatalmasat, beszállás után pedig csináljunk egy óriási iramváltást. Minden úgy történt, ahogy
elképzeltük. Beszállásnál még egyszerre tettük vízre a hajót az angolokkal és a dánokkal, viszont akkorát robbantottunk, hogy
az utolsó kiskörre (1000 méter) már egyedül mentünk, senki nem ért fel a vizünkre.
A fordulóban láttam, hogy kicsit le vannak
maradva a többiek, de ott még nem szabadott örülni, hiszen vissza volt még 500 méter, ami alatt bármi történhetett volna. Csak
eveztünk-eveztünk a cél felé. Sosem csináltam még ilyet, de előtte úgy 5-10 méterrel
már fülig ért a szám, amikor pedig áthaladtunk a célvonalon... A legboldogabb ember
voltam a világon. Aki egyszer sem éli ezt át,
az nem tudja elképzelni, hogy milyen érzés.
-joko-

Autókkal segíti új partnere a Paksi FC-t
– A Paksi FC eddigi teljesítményével bizonyította, hogy stabil tagja a magyar első osztályú labdarúgó bajnokságnak. A csapatok
többségénél alacsonyabb büdzsével dolgoznak, ezért gratulálok az elmúlt éves munkához, az ötödik helyezéshez, ami kiemelkedő
eredmény volt. Szeretnénk hasonlóan erős
pozíciót betölteni az autópiacon, így együttműködésünk nem szimplán szponzoráció,
hanem közös képviselet – mondta el ifj. Murányi Ferenc, a Spirit Autó Kft. ügyvezetője,
a Paksi FC és a kaposvári cég közös sajtótájékoztatóján, az Erzsébet Nagy Szállodában.
Az ügyvezető reményét fejezte ki, hogy az

a harmincöt személyautó, amit a napokban
adtak át a klubnak, a teljes idényben segíteni
fogja a csapat munkáját. – A sporttámogatásoknak köszönhetően a futball is erősödni
kezdett Magyarországon, javul a színvonal.
A Porsche Hungária Kft. ehhez a fejlődéshez
szeretne úgy hozzájárulni, hogy az általunk
forgalmazott Volkswagen személyautókat
az adott kluboknak használatra átadja. Ezzel a klub plusz szolgáltatást tud adni futballistáinak, akiknek pedig ez motiváció. Fontos, hogy minden esetben a helyi kereskedésen keresztül történik a flottahasználat, így a
kereskedő az adott futballklub népszerűsége

révén javítja piaci ismertségét – összegzett
Molnár Róbert, a cég területi vezetője. Bognár Péter, a Paksi Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztályának elnöke hangsúlyozta, hogy
az együttműködés sem a klubra, sem a városra nem rótt plusz költséget, a szervizhátteret a partner vállalja. Az egy év letelte után
értékelik a felek az együttműködést.
– Reméljük, hogy ezalatt az idő alatt be tudjuk bizonyítani, hogy érdemesek vagyunk a
megállapodás folytatására, ami más kluboknál már bevett szokás – mondta Bognár Péter, a Paksi SE Labdarúgó Szakosztályának
elnöke.
-fg-

Az átadás-átvételt követő bajnoki fordulóban megszerezte első idegenbeli győzelmét a Paksi FC az OTP Bank Ligában. A Diósgyőri VTK
ellen Bartha, Bertus, Daru és Kulcsár is kapuba talált, így 4:2-re diadalmaskodott Csertői Aurél együttese. A sikernek köszönhetően a PFC
kilenc játéknap után tíz ponttal a nyolcadik helyen áll.
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V. Morgen Ferdinánd Emléktorna
Fotók: Molnár Gyula

Ötödik alkalommal rendezték meg a Morgen
Ferdinánd Emléktornát. A huszonegy éves
korában elhunyt játékos tiszteletére rendezett
tornán négy csapat, a horvát KK Zadar, a Kaposvári KK, a cseh Turi Svitavy és az ASE lépett pályára.
Az első meccset a Kaposvár és a Zadar vívta.
A várt kiélezett küzdelem helyett biztos kaposvári győzelmet láthatott a közönség. Az előző horvát pontvadászat alapszakaszában ötödik helyen végzett társaság jelentős átalakuláson ment át, fáradtan, ötlettelenül, sok hibával
játszottak, a rutinos játékosokból álló somogyi
csapat végig vezetve biztosan nyerte a mérkőzést. Kaposvári KK – KK Zadar 85-72 (25-19,
25-16, 20-19, 15-18).
A következő összecsapás előtt elhelyezték koszorúikat a csapatok az ASE sportcsarnokban
kialakított emlékfalnál.
A hazai csapat bemutatásakor nagy tapsot kapott a magyar válogatottal kiválóan szereplő, és egy év szolnoki kitérő után visszatért
Eilingsfeld, valamint a Sopron csapatától érkezett, ugyancsak válogatott Ruják. Jól indult
a meccs, Eilingsfeld és Barnies révén öt ponttal ellépett a paksi csapat. A negyed közepén
még Medvéék vezettek, aztán a távolról jól tüzelő vendégek átvették a vezetést.
A második felvonásban javított védekezésén
az ASE, és Barnies vezérletével egy találatra
megközelítette cseh ellenfelét a huszadik perc
végére, öttel később pedig átvette a vezetést.

Sikerült ellépni öt ponttal, de aztán a vendégek egy tíz-nullás rohammal ismét megfordították az állást. Az utolsó tíz percben a csehek
átvették a kezdeményezést, a meccset kihagyó
Ogunyemi után a kisebb vádlisérülést szenvedett Barniest is „jegelte” Teo Čizmić. A végjátékban sok hibával játszottak Hinds-ék, amit
a Turi Svitavy rögtön megtorolt, és ezzel bebiztosította győzelmét. ASE – Desktone Turi
Svitavy 69-77 (19-25, 20-17, 16-18, 14-17).
Az égi áldásnak köszönhetően egy órát csú-

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.
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szott a kezdés a második játéknapon. A bronzmérkőzést az ASE és a KK Zadar játszotta.
Ogunyemi már vállalta a játékot, Barnies vádliját azonban még kímélték. Az első negyedben inkább a védekezésre fektette a hangsúlyt mind a két csapat, kevés találat esett, Teo
Čizmić sokat forgatta a csapatot. A második
felvonás elején hét ponttal elléptek a vendégek,
de Medve két triplájával sikerült újra szorossá
tenni a meccset. Ezután fej-fej mellett haladtak
a felek egy ideig, majd ismét ellépett hét ponttal a Zadar. Az előző napival ellentétben ezúttal ültek a vendégek hárompontosai, az első
félidőben leginkább az ő akaratuk érvényesült.
A nagyszünet után sem sikerült sokat változtatni a játék képén, a negyed közepéig tovább
nőtt a két csapat között a különbség, de a végén Medve és Hinds révén újra látótávolságba
került az ASE. Az utolsó tíz percre „elfogyott”
a paksi csapat, a horvátok pedig könyörtelenül
kihasználták a helyzetet és végül nagy különbséggel nyertek. ASE-KK Zadar 56-79 (14-15,
19-24, 18-15, 5-25).
Az első helyért a cseh Turi Svitavy játszott a
Kaposvári KK-val, a mérkőzést és így a kupát is a végig vezető somogyi csapat nyerte.
Desktone Turi Svitavy–Kaposvári KK 70–77
(13–20, 21–26, 10–19, 26–12).
-joko-

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Élversenyzők is ott voltak a
paksi dartsversenyen

Tizenhat kilogrammos halat
is fogtak a horgászversenyen

Gyermek, női és férfi kategóriában zajlottak a küzdelmek a
második városi darts bajnokságon. A küzdelmek a csoportmérkőzésekkel indultak, majd
az egyenes kieséses szakasz következett, a döntőket a kora esti
órákban bonyolították le. A gyerekek „7 körből ki dob többet”
szabály szerint játszottak, a lányok és a fiúk 501 szimpla kiszállót, 2 nyert legig, összesen
12 táblán. Az eseményt illusztris
vendégek is megtisztelték jelenlétükkel. Czipó Vivien négyszeres korosztályos Európa Bajnok,
Ziegenham Medárd szövetsé-

A változékony időjárás ellenére remek fogási eredményekkel
büszkélkedhettek a nevezett csapatok a kilencedik alkalommal
megrendezett pontyfogó kupán:
közel 1000 halat fogtak, 2,35 kilogramm átlagsúlyban. A négynapos horgászversenyt változatlanul a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület szervezte. Három
szektorba sorolták a résztvevőket, akik külön az adott szektor első helyezéséért és az öszszetett első helyért is küzdöttek.
Emellett a legnagyobb átlagsúlyú fogást elért csapatot is díjazták. Utóbbi serleget a Poki Papa

gi kapitány és Kovács Patrik, a
magyar válogatott tagja is a nézők közt volt, a két élversenyző
bemutatómérkőzésre is vállalkozott. A gyermek kategóriában
paksi trió állhatott dobogóra,
sorrendben: Nagy Dániel, Kajári
Dániel és Kékesi Kolos. A nőknél szintén hazai győzelem született, Szabó Mónika diadalmaskodott, a szekszárdi Kiss Rita és
a szintén paksi Csipai Henrietta előtt. A férfiak mezőnyében a
seregélyesi Csonka Ferenc nyert,
megelőzve a paksi Kajári Attilát,
valamint Vidákovics Csabát.
-efgé-

Carp Team nyerte 13,38 kg átlagsúllyal, az összetett első helyet pedig a korábbi megméretéseken többszörös győztes,
Silverbaits Carp Team szerezte meg. Ők fogták ki a pontyfogó verseny legnagyobb példányát, egy közel 16 kilogrammos
pikkelyest. Most először határon
túlról is volt csapat.
-fg-

Kendermagos jérce
1300 Ft/db
Vörös kakasok 4-5 kg-osak
2300 Ft/db
Telefon: 30/624-20-20

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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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Melyik paksi üzlet ünnepelte szeptemberben két
éves születésnapját?
A megfejtéseket szeptember 29-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.
Előző játékunk nyertese, Bézi Sándorné.
Gratulálunk!

