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A költségvetés is téma volt az ülésen
Fotó: TelePaks

A tervekkel ellentétben, nem tette le a polgármesteri esküt Szabó Péter a képviselő-testület soros ülésén, ám ez a jogállását
semmiben nem befolyásolta, mert megválasztásával már polgármesterré vált –
mondta el az ülés után dr. Blazsek Balázs. A
címzetes főjegyző arról tájékoztatott, hogy
megérkezett ugyan a Pécsi Ítélőtábla állásfoglalása a választással kapcsolatos kifogásokról a tanácskozás előtt, de nem maradt
idő az ünnepélyes eskütétel előkészítésére.
Egy magánszemély és egy jelölő szervezet kérte különböző okokra hivatkozva,
hogy semmisítsék meg a választás eredményét, de első fokon a helyi, majd másodfokon a területi választási iroda is alaptalannak nyilvánította a beadványokat és érdemi vizsgálat nélkül elutasította, csakúgy a
Pécsi Ítélőtábla, így a választás eredménye
immár végleges.

A Paksi Települési Értéktár első féléves beszámolójának elfogadása után a költségvetés került terítékre. A bevételi oldalon 2,2
milliárd forint növekményt könyvelhet el a
város, amiből két jelentősebb tételt emelt ki
Szabó Péter polgármester: 700 millió forint
a futballstadionra biztosított állami forrás,
másfél milliárd forint pedig a most befolyt
építményadó, amit városfejlesztési célok
későbbi megvalósítására tartalékol az önkormányzat.
Elfogadta a képviselő-testület a város 2017.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. Szabó Péter polgármester összefoglalója szerint a bevételek és
a kiadások időarányosan teljesültek, a beruházások kivételével, itt az első félévben
az előirányzott kifizetések 9,24%-a teljesült. Miután ez az utóbbi évekre jellemző
tendencia, Bordács József, a gazdasági bi-

Kiírták pályázataikat
a bizottságok
Paks Város Önkormányzata segítséget kíván nyújtani a városban működő bejegyzett
alapítványok, közalapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek munkájához, ezért
programjainak támogatására a képviselőtestület három bizottsága is pályázatot írt
ki. A korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a gazdasági bizottság a környezetés természetvédelmi feladatok megvalósítását szolgáló projekteket, a humánpolitikai
bizottság pedig az egészség megőrzését és a
betegellátás színvonalának javítását szolgá-

ló célkitűzéseket támogatja. A köznevelési,
kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága két pályázatot tett közzé. A pályázatokkal kulturális alkotások, események létrehozását, a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését kívánják támogatni,
valamint rendezvényeket, szabadidős programokat. Mind a négy pályázat benyújtásának határideje október 20. A pályázati adatlapokat is tartalmazó részletes kiírások a
www.paks.hu honlapról, a lakossági pályázatok címszónál letölthetők.
-gy-
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zottság elnöke javaslatot tett arra, hogy tárják fel az okait és keressenek megoldásokat
arra, hogy a beruházások megfelelő tempóban valósuljanak meg.
Idén is csatlakozik a város a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek
tapasztalatait figyelembe véve négymillió forintot biztosít az önkormányzat arra,
hogy támogassa a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait.
Téma volt az ülésen Lussonium lehetséges
fejlesztése is. Római limes világörökségi és
várományosi helyszínek pályázhatnak konzorciumban turisztikai célú fejlesztésekre a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP). A pályázatot a
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft., Limes Világörökség Gondnokság nyújtja be.
A tervezett projekt összköltségvetése 1,2
milliárd forint, a Paksra eső rész 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás,
ám – mint Szabó Péter elmondta – legalább
ennek kétszeresét kellene a városnak biztosítania ahhoz, hogy az igen szigorú követelményeknek megfeleljen a projekt.
Egyebek között garantálni kellene az akadálymentes megközelítést, és egy, a látogatók fogadására és rendezvények megtartására alkalmas épületet építeni. Mindezek tükrében egyhangúlag úgy döntöttek
a képviselők, hogy az önkormányzat nem
vesz részt a pályázaton. Szabó Péter hozzáfűzte, hogy elkötelezett a város vezetése Lussonium fejlesztése mellett akár saját
forrásból is, de továbbra is keresik a pályázati lehetőségeket.
Vida Tünde

Tűzifát
igényelhetnek
Október közepéig lehet benyújtani a tűzifa
iránti kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályára, miután a módosult helyi rendelet szerint tűzifa iránti kérelmet minden év szeptember 1-től október 15-ig háztartásonként egy fő egy alkalommal adhat be.
A jövedelemvizsgálatot követően a rászorulók
10 vagy 15 mázsa fát kaphatnak attól függően,
hogy az egy háztartásban élők száma meghaladja-e a három főt. A térítésmentesen házhoz
szállított tüzelő október második felében érkezik. Bővebb információt a szociális osztályon
kérhetnek az érintettek.
-gy-
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Rendkívüli helyzetet kellett
megoldani a vízellátásban
Fotó: Babai István

Komoly kihívást jelentett a szakembereknek
a Boc-hegyi víztározót és a víztisztítótelepet
összekötő töltővezeték többszörös meghibásodásának javítása. A hálózat elöregedett,
cseréje már esedékes, a tervezés el is kezdődött, de ez egy igen költséges beruházás –
mondta el Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft.
ügyvezető igazgatója a TelePaks Kistérségi
Televízió Közélet közelről című műsorában.
Szeptember 20-án adott hírt a helyi sajtó először arról, hogy csőtörés és az annak megszüntetésére irányuló munkálatok miatt átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható.
Az azóta eltelt időszakban szakemberek tucatjai dolgoztak azon, hogy folyamatosan biztosítsák a város vízellátását és olyan alternatívát dolgozzanak ki, amivel egy újabb havária
helyzet esetén szintén garantálni tudják.
A Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója, Csapó Sándor a TelePaks Közélet közelről című
műsorában mondta el, hogy tervezett karbantartást végeztek a SENTAB vezetéken,
egészen pontosan egy nagyon elhasználódott, elrothadt tolózárat cseréltek. A munka
végeztével nyomás alá helyezték a rendszert,
majd röviddel később azt tapasztalták, hogy
a Kurcz György és Domb utcák között nyolctíz tenyérnyi helyen kilyukadt a vezeték. Csapó Sándor szerint ennek alapvetően az volt az
oka, hogy közel negyven éves a vasbeton cső,
azaz az élettartama végén van. – Ebben az állapotban kell különféle karbantartási munkákat végrehajtani, ami mindig kockázatot
jelent – vázolta. Amíg egy megfelelő állapo-

tú cső kibírja a nyomás „visszaadásával” járó
terhelést, addig ez a vezeték nem bírta ki: miután még akkor éjszaka végeztek a hibaelhárítással, ismét nyomás alá helyezték, és körülbelül 120 méterrel távolabb, a Domb utca
végén újabb csőtörést észleltek. A 24 órája talpon lévő csapatnak pihenésre volt szüksége,
és a tartalékeszközből is kifogytak, így az ilyen
műszaki problémákkal gyakrabban szembesülő Fővárosi Vízművektől kért segítséget
Csapó Sándor. Újabb éjszakába nyúló munka, majd újabb – az előzőeknél szerencsére
kisebb – csőtörés következett. Mivel ez nem
járt olyan jelentős vízvesztéssel, ezért egy-két
napnyi időhöz jutottak a szakemberek, hogy
ez alatt egy új megoldást keressenek, majd elkészítsék a szükséges terveket. A megoldást
egy, a meghibásodottnál kisebb átmérőjű cső
behúzása jelentette, amit sikerrel végrehajtottak. A helyi szakembereknek nemcsak a budapesti kollégák segítettek, hanem a bonyhádi, dunaföldvári, pécsváradi üzemmérnökség
dolgozói is, beleértve az adminisztratív munkatársakat is. – Szolidaritást tapasztaltam a
paksi vállalkozások és a hatóságok részéről
egyaránt. A városvezetés is megértéssel és türelemmel állt a helyzethez, és merem mondani, hogy a lakosság többsége is – osztotta meg
tapasztalatait a cégvezető Dallos Szilviával, a
műsor szerkesztőjével. Azt is elmondta, hogy
időt, energiát, szakértelmet fordítanak majd
az okok feltárására, de az emberi mulasztást
véleménye szerint már most ki lehet zárni,
munkatársai ugyanis szakszerűen végezték a
karbantartást.

Paks ivóvízellátását az ürgemezei kútcsoport
tizenkét kútja biztosítja. A vizet egy körvezetéken juttatják el a Kölesdi úti víztisztító, vízkezelő műbe, onnan töltik fel a Boc-hegyi tározót a Sentab vezetéken keresztül. Ez a tározó – illetve a Virág utcában lévő – biztosítja az
egyenletes víznyomást a városban. Ez egy bevált vízellátási technológia, de az üzemzavar
miatt másik üzemmódra kellett átállni, mert
tíz napon át nem tudták tölteni a tározót. Ez
idő alatt szivattyúkkal biztosították a nyomást
fogyasztástól függően. Az úgynevezett hármas
zónában, azaz a Malomhegyen ez nem használható, mert nincs összekötve a másik két zónával. A Malomhegyet csak a Boc-hegyről lehet ellátni, így a szükséges vízmennyiséget át
kellett szivattyúzni a Virág utcából, mondta el
a részleteket Csapó Sándor. Arra is kitért, hogy
középtávon be kell rendezkedniük a szivattyús
nyomástartási mód stabilizálására, mert ilyen
hiba a későbbiekben is előfordulhat a hálózat
állapota miatt. Ennek a megoldásnak a tervezése, modellezése elkezdődött.
– Az érintett Sentab töltővezeték kiváltását
már az elődeim is kezdeményezték, én minden évben javaslom betenni a rekonstrukciós programba, amit a víziközmű ágazatban
gördülő fejlesztési tervnek hívunk, de miután
ez egy 500-600 milliós beruházás, még nem
került be – fogalmazott Csapó Sándor. Arról
is tájékoztatott, hogy a szolgáltató üzemeltetési, karbantartási költségeiben a rekonstrukciós kiadások nem szerepelnek, ezt a tulajdonos önkormányzatnak kell finanszíroznia. Miután Paks speciális helyzetben van, készültek
tervek a teljes rekonstrukcióra. A Paks II. beruházás igényli azt, hogy a város közlekedési,
víziközmű és egyéb infrastruktúráját fejleszszék, a víziközmű esetében a beruházási időszakban is biztosítani kell az ellátást – mondta el az ügyvezető. Hozzátette, a városháza
egyébként már tervezési megbízást adott egy
kiváltó szakasz létesítésére, ami egy nyomvonalon lenne a Gesztenyés út és a PSE pálya között építendő elkerülő úttal. Csapó Sándor véleménye szerint ennek a beruházásnak a jövő
évben el kell indulnia. Arra a kérdésre, hogy
számítani kell-e újabb meghibásodásra, ellátási problémára, azt mondta, hogy ezt most a
legjobb tudásuk szerint javították, de egy közel
negyven éves hálózat esetében nem lehet megjósolni, mikor történik újabb csőtörés.
Vida Tünde
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Sikeres volt a híd tervezésére kiírt tender
A Kalocsa Híd 2017 Konzorcium végzi a
Kalocsa-Paks Duna-híd tervezését. A Közbeszerzési Értesítőben közzétett döntés
szerint nettó 570 millió forintra rúg az engedélyeztetést is magában foglaló tervezői
munka.
Az új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, köztük egy gerjeni bekötőutat,
az eredeti ütemezés szerint 2021-22-re tervezik megépíteni. A tervezésre, engedélyeztetésre vonatkozó tender azonban csak harmadjára járt eredménnyel. A felhívásra egy
érvénytelen és három érvényes ajánlat érkezett, a munkát a CÉH Tervező, Beruházó és
Fejlesztő Zrt., a Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., valamint az UTIBER
Közúti Beruházó Kft. alkotta Kalocsa Híd
2017 Konzorcium nyerte el. A kormány bő
két évvel ezelőtt, 2015 júniusában döntött

úgy, hogy épüljön híd a Dunán Paksnál annak érdekében, hogy a Duna kalocsai oldalán élők könnyebben vállalhassanak munkát
a Paksi Atomerőmű 5. és 6. reaktorblokkjainak építésén, majd azok működtetésében.
Ennek előkészítésére, a tervezői munkákra
a központi költségvetésből 870 millió forintot különítettek el.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által
közzétett adatok szerint a Duna-hidat is magában foglaló 512-es számú főút Kalocsa–
M6 autópálya közötti szakaszára és a Paksot
Gerjennel összekötő földút nyomvonalára
tervezett szilárd burkolatú közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmányt is el
kell készítenie a tervezőnek. Emellett meg
kell szereznie a környezetvédelmi és építési engedélyeket is azon túl, hogy egy építési engedélyezési tervet és kivitelezői ajánlatadásra alkalmas, úgynevezett tendertervet

készít. A feladat elvégzésére a szerződéskötéstől számított 23 hónap áll rendelkezésére.
Az új Duna-híd „A” teherbírású mederhíd
lesz, a hídszerkezet becsült hossza 1060 méter, a támaszok száma 12. A legnagyobb nyílás 220 méter, a legkisebb hajózási szélesség 180 méter. Az út kétszer egysávos lesz,
3,5 méter széles sávokkal. A 11 kilométeres
új szakasz mellett 1,6 kilométernyit felújítanak, illetve a beruházásnak része a 9,6 km
hosszú, szintén kétszer egysávos gerjeni bekötőút is.
Ahogy korábban megírtuk, a híd és az azzal egy időben megépülő útszakasz összeköttetést teremt majd a Bács-Kiskun megyei
51-es főút és a Tolna megyei M6-os autópálya között. A beruházás eredményeként Kalocsa és az atomerőmű közti távolság 11-12
kilométerre csökken.
Vida T.

Lovas polgárőrség alakult Pakson
Fotó: Vida Tünde

Átlagon felülinek értékelte a paksi polgárőrség
újonnan alakult lovas tagozatának gyakorlati
teljesítményét Nádai Nagy Péter lovastréner. A
csámpai Fenyves Lovastanyán tartották a felkészítést és vizsgát. Előbb csapatmozgási feladatokat tanultak a lovasok, majd egy életszerű feladatokból összeállított akadálypályát kellett teljesíteniük.
Nemcsak a lovasok, hanem a lovak is vizsgáztak, mégpedig nem is akármilyen körülmények között, hogy mást ne mondjunk: láncfűrészes fatolvaj támadását, búcsúi forgatagot és egy sor szokatlan hang- és egyéb hatást

kellett nyugodtan elviselniük. Az OPSZ Lovas Tagozat elnökségének lovasok és lovak
kiképzéséért felelős tagja mellett Pénzes
Gábor lovasedző, katonai hagyományőrző huszár alezredes dolgozott a jelentkezőkkel, akik szinte kizárólag a western stílust képviselik. – Magyarországon elveszni
látszik a hagyományos használati lovaglás,
ha vissza akarjuk hozni, akkor a legegyszerűbben a western lovaglás módszerével tehetnénk meg – fogalmazott a nap végén.
A gyakorlati mellett elméleti felkészültségükről is számot kellett adniuk a jelentke-

zőknek. A Paksi Polgárőr Egyesület új csoportjának tíz tagja van, a többség a Fenyves
Lovastanya, illetve az itt működő Csámpai Lovassport Egyesület lovasa. Ledneczki
László tulajdonos, az egyesület vezetőségi
tagja azt mondta, az erdőt járva rengeteg
szemetet látnak, ami mellett nem szeretnének „szó nélkül elmenni”, többször szerveztek szemétgyűjtő akciót, a polgárőrséghez való csatlakozással pedig a megelőzésben tudnak szerepet vállalni. – A másik ok,
hogy a várostól évről-évre kapunk az egyesület működéséhez támogatást, mi is szeretnénk tenni a helyi közösségért, úgy gondoltuk, ez kézenfekvő segítség – fogalmazott.
Szénási Lajos, a Tolna Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetségének lovas koordinátora azt mondta, a most csatlakozó tíz lovas polgárőrrel negyvenkettőre nőtt a megyében e speciális feladatot ellátó civilek
száma. Hozzátette, elsősorban külterületen
végeznek szolgálatot, de rendezvények biztosításában is részt vesznek, sőt arra is volt
példa, hogy eltűnt személy felkutatásában
vállaltak szerepet. Hozzátette, a tapasztalat
az, hogy már a puszta jelenlétük is visszatartó erő.
Nemcsak a megyében, hanem országos szinten is nő a lovas polgárőrök száma, ma már
közel ezren teljesítenek szolgálatot országszerte.
-tünde-
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket),
hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016.
(VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.
A módosítás céljai, területei:
• 0181/3, 0181/4, 0181/6, 0184, 0187/8, 0187/7, 0187/6 helyrajzi számú területeken 20,6 MW teljesítményű
nagyerőmű, míg a 0259/12 helyrajzi számú részterületen három 0,5 MW alatti kiserőmű elhelyezése
• Csámpa területrészen környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység céljára szolgáló övezet kialakítása a zöldterületi értékek megőrzésével
• Sárgödör térhez kapcsolódó területrész, melyen turisztikai fejlesztések megvalósítására alkalmas övezet
kijelölése a cél
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2017.10.16-án,
hétfőn 17:30 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a
www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri
Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2017.10.24-ig benyújtott írásbeli kérelemmel,
illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy
a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét,
levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére
(7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2017.10.24-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában
nem vehetnek részt.
Paks, 2017. október 06.

Szabó Péter
polgármester
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Az orosz technológia melletti érvek
A piacon elérhető reaktortechnológiák tulajdonságainak, valamint az európai és a hazai követelményeknek az ismeretében a Roszatom
konszern által kínált atomerőművi technológia
a legmegfelelőbb a Paks II. projekt megvalósítására – olvasható az MVM Paks II. Zrt. honlapján. A dr. Aszódi Attila által jegyzet, részletes
elemzéseket tartalmazó írás szerint ez az egyetlen technológia, ami megfelel a hazai műszaki
és nukleáris biztonsági követelményeknek.
Az atomerőmű-létesítési projektek során fontos, hogy a beruházó egy olyan – a biztonságot
középpontba helyező – követelményrendszert
tartson szem előtt, aminek kialakítása során
a nukleáris energia alkalmazására vonatkozó jogszabályi követelményeket és előírásokat,
valamint a befogadó ország sajátosságait is figyelembe veszi.
Az Atomtörvényben foglalt hazai alapelvek
egyike, hogy „az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint
más tevékenységek társadalmilag elfogadott
kockázata”. Az Atomtörvény előírja a nemzetközi előírásokkal is összhangban levő hazai szabályozás kialakítását, amivel az atomerőművekre vonatkozó biztonsági követelmények betartathatóak.
Atomerőmű létesítése esetén a hazai vonatkozó jogszabályok mellett az iparágra jellemző módon figyelembe kell venni a nemzetközi szervezetek ajánlásait, valamint az atomerőművek üzemeltetése során világszerte
felhalmozott tapasztalatot, tudást is. Napjaink-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök archív

ban a japán Fukushima Daiichi atomerőmű
blokkjain történt baleset tapasztalatainak figyelembevétele szintén alapvető követelmény.
Dr. Aszódi Attila írja: ha kialakítjuk a műszaki
és nukleáris biztonsági követelményrendszert,
ennek fényében értékelhetjük az egyes potenciális reaktorszállítók által kínált technológiákat, és vethetjük össze ezek jellemzőit, így az
atomerőmű típusát, generációját, a blokkméretet, a hálózatba illeszthetőséget, a nukleáris
biztonsági jellemzőket, a követelményeknek
való megfelelést.
Ezen – és további, e cikkben nem részletezett –
szempontok alapján egyértelmű, hogy a Paks
II. projekttársaság által megfogalmazott, a
fukushimai tapasztalatokat is figyelembe vevő
szigorú nukleáris biztonsági és műszaki követelményrendszernek csak a VVER-1200 technológia felel meg – összegezte az államtitkár.

Atomerőmű

Mint kitért rá, egyéb üzemeltetési és engedélyezési tapasztalatokat is figyelembe vettek.
Így például azt, hogy a jelenlegi paksi blokkok szintén orosz (szovjet) tervezésűek, ennek következtében hazánkban az elmúlt három évtizedben több, mint 120 reaktorévnyi
üzemeltetési, karbantartási, engedélyezési és
oktatási tapasztalat halmozódott fel az orosz
nyomottvizes reaktorokkal kapcsolatban, továbbá szoros együttműködés alakult ki az
orosz tervezőkkel, kivitelezőkkel, kutatókkal,
valamint a hasonló erőműveket üzemeltető
társaságokkal. Ez a tapasztalat a projekt megvalósítása, majd az üzemeltetés időszakában a
működtetés, a karbantartás és adott esetben az
üzemzavarok kezelése területén nagyon komoly előnyökkel jár, amit szintén figyelembe
kell venni az értékelés során – fogalmazott.
Az új blokkok kapcsán felállított követelményrendszerrel kapcsolatban elmondható,
hogy kiemelt szerepet kapott a fukushimai
tapasztalatoknak való megfelelés, illetve a
„Fukushima-állóság” követelménye. Ennek
a követelménynek a teljesülését a szállítónak
igazolnia kell – húzta alá dr. Aszódi Attila, aki
azzal zárta tanulmányát, hogy „a fent említett
rendszerek – és egyéb biztonsági megoldások
– garantálják a VVER-1200 ellenálló képességét a fukushimaihoz hasonló kezdeti eseményekkel és egyéb külső hatásokkal szemben”. A teljes tanulmány a www.mvmpaks2.hu
honlapon olvasható.
Vida Tünde

Paks II. aktualitásai a PEK találkozóján
A Paks II. projekt aktualitásairól beszélt Horváth Miklós, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgató-helyettese a Paksi Energetikai Kerekasztal (PEK) legutóbbi találkozóján. Hetzmann
Albert, a program szervezője elmondta, céljuk a meghívással az volt, hogy részletes áttekintést kapjanak arról a szakmai felkészülésről,
ami 2014-től folyamatban van és egyre intenzívebb szakaszba lép. Horváth Miklós először
azt a keretrendszert mutatta be, ami a munka

alapjául szolgál. Hangsúlyozta, hogy Süli János
tárca nélküli miniszter felel a tervezési, karbantartás- és üzemeltetés-támogatási, üzemanyag-ellátási szerződéssel kapcsolatos ügyekért, az atomenergia innovációs feladataiért és
hozzá delegálták a térség- és területfejlesztést
is, felismerve, hogy ez a projekt úgy működhet, ha erős összhangot biztosítanak a két terület között. Kifejtette, hogy a 2014-ben kötött
nemzetközi szerződés kettős irányítási struk-

túrát rendelt el, egy minisztériumi és egy társasági szintű rendszert a kompeten-ciák és a felelősség pontos meghatározásával. – Igen erős
szimbiózisban vagyunk – emelte ki. Arról is
beszélt, hogy jelenleg hét igazgatósága és 340
fős kollektívája van a projektet kiszolgáló társaságnak. – Minden olyan téma a figyelmünk
fókuszába kerülhet, ami energetikával, ökológiával, környezetvédelemmel függ össze. Ezeket az alkalmakat hasznos időtöltésnek tartjuk, ha több is lesz belőle, az csak hab a tortán – fogalmazott Hetzmann Albert, a PEK
koordinátora. Pónya József, a Paksi Atomerőmű leghosszabb ideig regnáló vezérigazgatója állandó résztvevője a PEK találkozóinak. A
mostani alkalommal azt mondta, ez az erőmű
ezekkel a számokkal önfinanszírozó lesz, ezt
az unió is jóváhagyta. Hozzátette, az új erőmű
biztonságtechnikailag és gazdaságilag is jobb
lesz a meglévőnél.
-vt-

Atomerőmű

Üzemi tanács választást tartanak

Lejár a Paksi Atomerőműben működő üzemi tanács (ÜT) tagjainak mandátuma, így
október 11-én, 12-én választásokat tartanak. A testület a munkáltató és a munkavállalók harmonikus együttműködését hivatott biztosítani, közvetítő szerepe, egyes
esetekben együttdöntési, más esetekben véleményezési joga van.
Az erőműben működő üzemi tanács munkáját értékelve a két legnagyobb szakszervezet, a PADOSZ és a MÉSZ, megújítva
együttműködési megállapodását, közös jelöltet állít. Amennyiben a dolgozók szavazataikkal egyetértésüket fejezik ki, zömmel ugyanazok dolgoznak a szervezetben,
mint eddig – tájékoztatott Lőrincz László, a PADOSZ elnöke, aki szerint szerencsés helyzetben vannak, mert a munkáltató minden feltételt biztosít a jó színvonalú,
tartalmas munkához, az ÜT jelentős dön-

tésekben, fontos bizottságokban vállal szerepet.
– Az elmúlt öt év sikerei igazolták, hogy
a két szakszervezet képviselői jól tudnak
együtt dolgozni, közösen jobb eredményeket tudnak elérni a kollektíva számára, ezért
nem volt kérdés a további együttműködés –
fogalmazott Hatvani Jácint.
A MÉSZ-elnöke komoly eredménynek tartja, hogy minden évben sikerült bérmegállapodást kötni, és ezek mindig reálbér-értéknövekedést eredményeztek. Hatvani Jácint a
legaktuálisabb, három évre szóló megállapodást tekinti a legsikeresebbnek, de ide sorolja a Medicover egészségbiztosítási rendszer
és a rendelő létrehozását is. A két szakszervezetnek összesen 1200 tagja van, együttesen tizenhárom jelöltet állítottak, nyolcat
a PADOSZ, ötöt a MÉSZ – tájékoztattak a
szakszervezeti vezetők. A Paksi Atomerőműben október 11-én, 12-én tartják az üze-
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mitanács-választást, szavazni minden dolgozó jogosult.
– Mint ahogyan a cégünk a magyar iparban, úgy a Paksi Atomerőműben működő
üzemi tanács is meghatározó, véleményformáló az üzemi tanácsok világában és
a társaságcsoportban – húzta alá Lőrincz
László. Ezt a Magyar Villamos Művek Társaság Szintű Szakszervezetének elnöke is
megerősítette.
Gál Rezső azt mondta, nagyon szerencsés,
hogy társasági és erőművi szinten is szoros
együttműködésben dolgoznak a szakszervezetek, hiszen így a munkavállalók érdekképviselete sokkal hatékonyabb. Hozzátette, ha
a munkáltató azt látja, hogy van határozott
támogatás és igény az ilyen érdekképviseletre, komolyabban veszi ezeket a grémiumokat, ezért fontos, hogy minél több dolgozó
részt vegyen a választáson.
-tünde-

Tovább folytatják a földtani kutatásokat a
Nyugat-Mecsekben
Fotó: Molnár Gyula

Újabb fúrással „faggatja” a Nyugat-Mecsekben lévő Bodai Agyagkő Formációt (BAF) a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Nonprofit Kft. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató a Bodán tartott Tájoló Napon azt mondta,
hogy az eddig elvégzett vizsgálatok, megfigyelések igazolták az eddigi feltételezést, miszerint
ez egy nagyon jó vízzáró kőzet, ami az elmúlt
évezredekben kellő stabilitást mutatott.

A Nyugat-Mecsekben 2014-ben újraindult
földtani kutatások során eddig két mélyfúrás
volt, 474 és 913 méter mélységgel. 2016 tavaszára a Cserdi-szőlőhegy völgyében kutatóárkot létesítettek, majd idén márciusban Bakonya térségében újabb kutatófúrást indított az
RHK Kft., ez a tervek szerint 1300 méter mélységű lesz – mondta el az ügyvezető.
A kutatás célja, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsa: alkalmas a Bodai Agyagkő
Formáció a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek elhelyezésére építendő mélygeológiai tároló befogadására.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy az eddig elvégzett vizsgálatok igazolják feltételezéseiket, de még hosszú kutatási időszak vár a szakemberekre. 2018-ban az
előző négy év eredményeinek összegzése, értékelése után folytatódik a kutatás. Pozitív eredmény esetén a tervek szerint egy földalatti kutatóbázist létesítenek a további vizsgálatok elvégzésére. Ha ezek is alátámasztják a BAF-ban
létesítendő tároló biztonságosságát, és a társadalmi elfogadottság is megfelelő lesz, akkor a
tervek szerint a 2060-as évek közepére készülhet el a tároló.
Az RHK Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy
a jelenleg 87 négyzetkilométernyi kutatási területet az eredmények alapján 10 négyzetki-

lométeresre szűkítik, majd szeretnék kijelölni azt a helyet, ahol megépülhet a további vizsgálatokhoz szükséges mélygeológiai labor. Az
RHK Kft. évente másfél-kétmilliárd forint körüli összeget fordít kutatási programjára.
A kutatásokat immár több mint húsz éve követi figyelemmel a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT),
amelynek elnöke, Kovács Győző korrektnek
értékelte a kapcsolatot a kutatásokért felelős
céggel. Azt is elmondta, hogy a közös munka
eredményeként ismerik és támogatják a kutatási programot a térségben élők.
Az NYMTIT célja, hogy a helyi lakosok objektív, pontos képet kapjanak a radioaktív hulladékok elhelyezésének nemzetközi és hazai
gyakorlatáról és a kutatások eredményeiről.
A társulás 1996-ban alakult hat település részvételével, majd a kutatási terület növekedésével további három falu csatlakozott, jövőre pedig Dinnyeberki és Ibafa belépésével tizenegyre nő a tagtelepülések száma.
A Tájoló Nap, amelyet tizennegyedszer rendeztek Bodán, a lakosság széles körű tájékoztatását szolgálja. A program keretében a diákoknak vetélkedőt rendeztek, az érintett településen élők számára pedig tudományos
tanácskozást.
Vida T.

Mozaik
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Harmincéves az atomerőmű nyugdíjas klub
Fotó: Vida Tünde

Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött. Ezzel a Sütő Andrástól való gondolattal köszöntötte a megjelenteket Szabó Péter polgármester a Szépkorúak
hete programsorozat megnyitóján, kiemelve, hogy a fiataloknak nagy szükségük van az
idősek tapasztalataira. A megnyitó keretében ünnepelték meg
az Atomerőmű Nyugdíjas Klub
Egyesület alapításának 30. évfordulóját. Az Őszikék Nyugdíjasklub énekkel és saját készítésű

ajándékkal kedveskedett a jubiláló szervezetnek, majd Lovászi
Zoltánné, a születésnapi program főszervezője bemutatta a
szerkesztésében készült Három
évtized című könyvet, aminek
első része a klub eseménytörténete, a második pedig visszaemlékezéseket és újságcikkeket
tartalmaz. Két kiállítást is megnyitottak: a 30 év 30 kép című
fotótárlatot Bede Jenőné alapító tag, a kézimunka kiállítást
pedig Kerepesi Ottóné, a klub
kézimunka csoportjának vezetője ajánlotta a közönség fi-

gyelmébe. Az esti gálaműsorban Hernek Tiborné és Józsa
Sándor verset mondott, Boldizsár Mihályné és Balics Lajosné visszaemlékezéseit osztotta
meg a publikummal, levetítették a klub múltját és jelenét bemutató kisfilmet, műsort adott
a Szarkaláb néptáncegyüttes,
amelynek egyik táncosa, Laczkó László a klub tagja, valamint
bemutatkozott a klub Doma
Árpádné szervezésében újonnan megalakult vegyeskórusa.
A Szépkorúak hete programsorozat keretében megtartott
Cseri pikniken az atomerőmű
nyugdíjas klub vendégelte meg
a résztvevőket, valamint szintén a sorozat egyik elemeként
az ő szervezésükben rendezték meg az első városi nyugdíjas sportnapot. Pataki János, az
atomerőmű nyugdíjas klub elnöke elmondta, hogy az első
években a kulturális központ
volt az otthonuk, ekkor körülbelül 30-an voltak, majd ’99-ig
egy barakképületben működtek az atomerőmű jóvoltából,
onnan költöztek mai helyükre.
A 2006-ban egyesületté alakult

klub tagjai 130-an voltak, amikor 2014-ben átvette az új vezetőség az irányítást, majd egy
év múlva 200 főben maximálniuk kellett a létszámot, mivel
ennél többre nincsen helyük.
Jelenleg 80-an várnak arra,
hogy csatlakozhassanak hozzájuk. Színes a programnaptáruk,
van negyedévenkénti névnapozás, nőnapi, anyák napi, apák
napi rendezvény, buszos kirándulásokat szerveznek, gasztronómiai programokat, a lelki
egészséget fókuszba állító foglalkozásokat, úti beszámolókra is invitálják a tagságot, valamint minden hónapban több
alkalommal biztosítanak lehetőséget a sportolásra. Pataki János arról is beszámolt, hogy nagyon korrekt a kapcsolatuk az
atomerőművel, ahonnan anyagi és egyéb támogatást is kapnak, utóbbiak között biztosítják
számukra a klubfoglalkozások
helyszínét. Kiemelte, a működésük célja az, hogy az erőmű
nyugdíjasai kellemesen, tartalmasan, közösségben tölthessék
idejüket.
-kgy-

Ötvenöt év után találkoztak
Fotó: TelePaks

Volt, aki több mint fél évszázada nem találkozott a többiekkel, így érthető, hogy egymás
láttán örömkönnyekben törtek
ki a régi osztálytársak az I-es

számú – ma Bezerédj – általános iskola osztálytalálkozóján,
ahol az 1962-ben végzett diákok gyűltek össze ballagásuk
után 55 évvel.

A Paksi Halászcsárdában tartott találkozót hosszas utánajárás, intenzív adatgyűjtés előzte
meg. Bálint Józsefné szervező
elmondta, hogy hetedikig külön osztályba jártak a fiúk és a
lányok, nyolcadiktól alakultak
két vegyes osztállyá. Hetvenkilenc volt a teljes létszám, de mivel többen már nincsenek az
élők sorában, illetve akadt, aki
nem tudott eljönni, így összesen 39 egykori tanuló vett részt
az eseményen, aminek ötletét
egy tavalyi, nagy sikerű érettségi találkozó adta. Azt ugyancsak Bálint Józsefné szervezte.
Az osztálynaplót már megsemmisítették, a levéltárból pedig
nem kaphatott anyagot Bálint
Józsefné, így azt találta ki, hogy

megkérdezi régi osztálytársait,
ki volt a padtársuk, ez azonban
szintén nehézségekbe ütközött,
hiszen sokan elfelejtették már.
Később azonban valaki el tudott küldeni neki egy névsort,
ezzel nagyban elősegítve a szervezést.
Meglepetésként csoportképet készítettek a találkozón, amire
Wollner Pál paksi fotóst kérték
fel. Az osztályfőnöki óra rendhagyó volt, mivel egykori osztályfőnökeik, Borbényi Éva és
Vadász Pál nem élnek már. Az
ünnepi vacsora után előkerültek a fényképek, meséltek egymásnak az életükről és felidézték a közös emlékeket is az egykori diáktársak.
Sólya E.

Mozaik
Közélet
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Egyéves a Paksi Metszet
– Ez egy kiváló létesítmény, jó
programokkal, szeretünk ide
járni – mondta Pupp Józsefné, a Paksi Kertbarátok Egyesületének elnöke a Paksi Metszet megnyitásának első évfordulója alkalmából rendezett
programon. Egy másik látogató, Molnár Tamásné azt emelte ki, hogy a tárlat gyerekekkel
együtt is jól látogatható, interaktivitása számos lehetőséget
ad arra, hogy játékos formában
ismerjék meg a történelmet.
A születésnapi rendezvényen
nem volt tárlatvezetés, hanem a
látogatók maguk barangolhatták be a helyet, közben válaszokat keresve a feladatlapon szereplő kérdésekre. Emellett korhű ruhákban fotózkodhattak,
volt kézműves foglalkozás, illetve süteménykészítés is. Egy
születésnap jó alkalom a visz-

szatekintésre, az elért eredmények értékelésére. A paksi múzeum mozgalmas, programokban gazdag évet tudhat maga
mögött, az állandó mellett időszaki kiállításokat szerveztek,
nyári táborokat tartottak, folytatták az ásatást a dunakömlődi
római temetőben, és változatlanul csatlakoztak országos programokhoz együttműködésben
az Atomenergetikai Múzeummal.
– A Paksi Metszet látogatószáma
megközelíti a nyolcezer főt, ami
igen figyelemreméltó – mondta el értékelésében dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna. A múzeum igazgatója arról is beszámolt, hogy egy számítógépes
rendszerrel folyamatosan nyomon tudják követni, hogy hányan, honnan érkeztek hozzájuk, amiről egyébként maguk a

Fotók: Molnár Gyula

vendégek is információt kaphatnak a fogadótérben kihelyezett
monitoron megjelenő statisztika és világtérkép segítségével. –
A látogatók többsége paksi, de a
világ legkülönbözőbb pontjairól
voltak már vendégeink. Nagy
öröm, hogy nagyon sokan jönnek Budapestről, és külön öröm,
hogy sok az egyéni látogató, illetve hétvégén is érkeznek érdeklődők a múzeumba, ami a
régi kiállításhoz képest új színfolt – összegzett dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna. De nem csak
a látogatottság tekintetében kezdődött új fejezet a Paksi Metszet
tavaly szeptemberi megnyitásával a múzeum életében, hanem
például a múzeumpedagógia területén is. Az új tárlat anyagára
építve a II. világháborúig tudnak a múzeumpedagógusok a

különböző korokra foglalkozásokat építeni, amelyek tartalma az iskolai tantárgyak széles
spektrumához köthetők, valamint most már van hely szakmai programok megrendezéséhez is. Tavasszal háromnapos
római koros tudományos tanácskozást szerveztek, és idén
még kétszer találkozik a szakma
Pakson: az egyik alkalommal a
téma a reformáció lesz, a másik
találkozó pedig, amit a Pécsi Tudományegyetem Hadtudományi Társaságával együtt szerveznek, hadtudományi témára épül
majd. Az intézmény igazgatója
kiemelte, hogy a múzeum minden munkatársa nagy elhivatottsággal dolgozik, ami a Paksi
Metszet folyamatosan színvonalas, sikeres működésének záloga.
-gyöngy-

A Paksi Metszet az előzőleg felújított Deák-házban és az újonnan hozzáépített épületben kapott helyet négy kiállítási egységgel. A kiállítás interaktív, olykor szó szerint is kézzel foghatóan, emellett számítógépes animációk, játékok és életnagyságú grafikák segítségével hozza közelebb a múltat: Paks régészeti, helytörténeti, néprajzi és földrajzi emlékeit. A Deák-házban van a Régiségtár, ahol a római
kortól a Rákóczi-szabadságharcig sorakoztatják fel azokat a leleteket, amelyek az elmúlt húsz esztendő során a paksi múzeum birtokába kerültek. A kúriaépület egy másik része az Emléktérnek ad otthont, itt Paks különböző társadalmi rétegeit jelenítik meg, és részben
azoknak a közbirtokos nemeseknek az életmódjáról adnak képet, akik a helyi kúriákat felépíttették. A padlástérben a Dunatárban találja magát a látogató, ami a folyó és az ember kapcsolatát jeleníti meg. A negyedik, a Paksi löszfal elnevezésű geológiai, zoológiai anyagot
szemlélve pedig a földtörténet kétmillió évét lehet megismerni.
A régi tárlatból számos tárgy került át a tízszer nagyobb területű új kiállítótérbe, és van egy sor olyan is, amit eddig nem láthatott a közönség. A lussoniumi ásatásokon előkerült leletanyagból többet a látogatók elé tudnak tárni, a töredékes tárgyak esetében sok grafikával dolgoztak. Látható többek között egy, eddig a raktárban porosodó kanapé, ami a restaurálás után visszanyerte régi pompáját; illetve
egy, az Erzsébet Nagy Szálloda felújításakor előkerült töredékek felhasználásával rekonstruált klasszicista kályha. És persze nem feledkezhetünk meg az Európa-szerte híres császárlábról sem, ami ebben a kiállításban végre méltó helyre került.
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A jövő Paksa a képtár új kiállításán
Fotó: Molnár Gyula

– Ez egy jövőkép – mondta dr. Kiss Gyula építész, főiskolai tanár, egyetemi docens
annak a kiállításnak a megnyitóján, ahol a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának mesterszakos hallgatói mutatkoznak be munkáikkal. Lassan
egy éve, hogy megszülettek azok a tervek,
amelyek a paksi városközpont fejlesztésére kiírt országos építészeti ötletpályázatra

készültek. Az önkormányzat által meghirdetett pályázat a Táncsics park, a volt konzervgyár, valamint a 6-os főút túloldalán, a
Duna-parton fekvő területek újraértékelésére és a városszerkezetben betöltött szerepük újradefiniálására vonatkozott. Jó lehetőségnek tartotta a felhívást a Szent István
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara
is, hiszen a pályázat felvetéseinek átgondo-

Mozaik

lása szép kihívásnak ígérkezett a településtervezéssel foglalkozó mesterszakos hallgatók számára. Végül három team nyújtotta
be javaslatait az ötletpályázatra, mindegyik
friss szemléletű megoldással állt elő. A hallgatók ezt követően konkrét épületek tervezésével foglalkoztak tanulmányaik során,
kézenfekvő volt tehát, hogy a korábbi pályázatukban megfogalmazott ötleteik kidolgozásához lássanak hozzá, most már
egyéni felfogásban. – Paks lakosságszáma
jelentősen meg fog növekedni az atomerőmű-beruházás kapcsán, ami városépítészetileg is komoly kihívást jelent, az építkezéssel megjelenő igényeket, valamint a
jelenlegi és a beruházás után maradó lakosságét is figyelembe véve, hosszútávra
kell tervezni. Azért érdemes a fiatalokat bevonni a munkába, mert beidegződésektől
még mentes, szabadabban szárnyaló gondolataik frissességet hozhatnak – jegyezte
meg dr. Kiss Gyula. A hallgatók látványterveit mintegy 50 tablón mutatják be a képtár emeleti kiállítóterében november 12-ig.
A kiállításhoz októberben egy építészhallgatók korszerű képzésével kapcsolatos konferencia is kapcsolódik majd.
-kgy-

Sikeres volt a bringás uzsonna
Négy helyszínen várta a Magyar Kerékpárosklub PaksSzekszárd Területi Szervezete
a bicikliseket – és rendhagyó
módon nem csak őket, hanem a gyalogosokat és a gépjárművel közlekedőket is – a
Bringás Uzsonna keretében.
A találkozási pontokon ízletes péksüteményekkel, sajtokkal, üdítővel várták az érdeklődőket, akik kerékpárjaikat
is szervizeltethették.
Az atomerőmű F2-es portájánál,
a Tesconál, a lakótelepi Spar áruháznál, illetve a Városháza előtti
téren felállított pavilonoknál fogadták a szervezők az arra járókat a Bringás Uzsonnán. A rendezvény nagyságrendjét mutatja, hogy míg Budapesten nyolc,
addig Pakson négy helyszínre
szervezték az uzsonnát – mondta el lapunknak Vöröss Endre, a

Magyar Kerékpárosklub PaksSzekszárd Területi Szervezetének titkára.
A Magyar Kerékpárosklub évtizedes hagyománnyal rendelkező
programjának célja, hogy megvendégeljék a kerékpárosokat, így
népszerűsítve ezt a közlekedési
módot. Pakson azonban a területi
szervezet kibővítette a célcsoportot. Akik nem biciklivel érkeztek
a helyszínek valamelyikére, azoknak a vendéglátás fejében egy rövid kérdőívet kellett kitölteniük.
Ezzel azt mérték fel a szervezők,
hogy milyen közlekedési eszközöket vesznek igénybe a megkérdezettek, illetve szerintük menynyi gépjárművet bírhat el a város
közlekedése. Vöröss Endre elmondta, hogy szinte valamenynyi válaszadónak van kerékpárja,
annak használatát tekintve mutatkoztak különbségek, azonban abban egyetértettek a megkérdezet-

tek, hogy Pakson már jelenleg is
túl sok gépjármű közlekedik.
A kerékpáros klub területi szervezetének arra is van ötlete, hogy a
Bringás Uzsonnán kívül még milyen programokra invitálják a kerékpárosokat. Többek között tervezik a kerékpározás biztonságos
Fotó: Molnár Gyula

feltételeinek megteremtését a lakótelepen, valamint felvonulások,
túrák szervezését, kerékpártámaszok kiépítését.
A Bringás Uzsonna sikeres volt,
Vöröss Endre becslése szerint
mintegy 350-en vettek részt a
programon.
-se-
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Jubilált a Dunakömlődi Szüreti Nap
Ismét összefogott a falu aprajanagyja a Dunakömlődi Szüreti Nap sikeréért. Az eredmény
nem maradt el: látványos felvonulás, tartalmas műsor szórakoztatta a közönséget és egy sor
díj is gazdára talált a szüreti pályázatokon.
Szerencsére az eső csak riogatta a felvonulókat és a nézőket a
XX. Dunakömlődi Szüreti Napon, amit a Roger Schilling Fúvószenekar invitálója nyitott.
A felhős, de csapadékmentes
idő kitartott egészen a Szaggató zenekar esti koncertjéig, akkor viszont elő kellett venni az
esernyőket.
Idén is hosszú sorban vonultak a
feldíszített fogatok, traktorok, és
lovasokból sem volt hiány, ahogyan érdeklődőkből sem. A Szabadság úti fordulónál a Félnótás
dalkör, a présházsornál pedig a
Siller dalkör és a Szaggató zenekar szórakoztatta a népes közönséget, köztük az erre az alkalomra meghívott testvérvárosi
küldöttséget. Azok sem maradtak látnivaló nélkül, akik nem

Fotó: Vida Tünde

tartottak a menettel, a faluház
előtti színpadon színes műsorral várták a közönséget.
A madocsai és a bölcskei néptánc együttesek mellett több paksi csoport is műsort adott, így
például a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület, illetve a Tűzvirág
Táncegyüttes, színpadra lépett
Juhász Kitti népdalénekes, a nap
sztárvendége pedig Szulák Andrea volt.
A Dunakömlődi Faluház által
kiírt szüreti pályázatok közül

a lekvárkészítő volt a legnépszerűbb, de szép számmal neveztek süteményeket is. Tóth
István dunaföldvári cukrászmester mellett idén már egy
paksi szakember, Sitkei Balázs
is részt vett az értékelésben.
Varjas István a bodzalekvárjáért első, Hanuszkáné Isztl
Mária sárgabarackjáért második díjat kapott. A harmadik
helyen holtverseny alakult ki:
Víghné dr. Hajdú Gizella somból és Kiss Zoltánné szilvából

készített lekvárja azonos pontszámot kapott.
Az édes sütemények közül egy
néger krémes ízlett legjobban
a zsűrinek, amit Hanuszkáné
Isztl Mária készített. Ő nyerte
a sós sütemények versenyét is,
sőt a második díjat is sajtos pogácsával, illetve kelt kiflivel.
A szőlő és a bor volt a témája az idei szüreti fotópályázatnak, amelyre kilenc alkotó húsz
képpel nevezett. Az első díjat
Szurovecz Andrea, a másodikat
Csibi Máté nyerte el, harmadik
helyen Siposné Suszter Andrea
végzett.
Megválasztotta a közönség a
szüret táncospárját is a szüreti bálban. A versenyzőknek
négyféle táncot kellett bemutatniuk. Nagyon szoros versenyben Pápista Éva és Pápista Sándor végzett a tréfából induló Kocsándi Melánia és Tarr
Mónika páros előtt, a harmadik legmagasabb pontszámot
pedig Csoknyai László és Magyar Karolina kapta.
-tünde-

Fergeteges koncertet adott
a Halott Pénz a Puttonyos Fesztiválon
Ismét sikerült eltalálni a közönségigényt: az ötödik Puttonyos
Fesztiválon is teltház volt. Már
előzetesen sejteni lehetett, hogy
sokan lesznek a Sárgödör téren,
hiszen a rendezvény elővételi
jegyvásárlási rekordot döntött.
Elsőként a Nightfall Station koncertjét hallgathatta meg a közönség. Kertész-Farkas Brigitta és
Bordy Csongor az MVM Cégcsoport zenekarának tagjai, de duóban is színpadra lépnek, újabban már saját dalokkal is. Őket
a Szeder-Szabó Krisztina vezette
Szeder követte. Kovács Kristóf főszervező azt mondta, hogy szívesen adnak teret a bemutatkozásra
helyi együtteseknek, fiatal, még be
nem futott zenekaroknak is.

A hazai élvonalat képviselő Halott Pénz késő este csapott a húrok közé a KBP Produkció rendezvényén. Koncertjük nemcsak hangzás, hanem látvány és
show-elemek tekintetében is igazi nagyszínpadi produkció volt,
amit a közönség kortól, nemtől
függetlenül imádott. A fesztivál
szervezője elárulta, hogy amióta
a nagy fesztiválok elmaradhatatlan résztvevője az együttes, Tolna megyében a paksi volt az első
fellépésük. A koncertet két és féléves tárgyalás során sikerült tető
alá hozni.
A Puttonyos Fesztivál elmaradhatatlan eleme, a tócsni idén
kísérőt kapott: kínálták sülttel, sőt lecsóval is. Az italok te-

kintetében mi sem változott: a
környékben készült remek pálinkák széles választéka mellett
Fotó: KBP Produkció

paksi borok közül válogathatott a mintegy háromezer vendég.
-vt-
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Tálentum: Kiss Dóra
„A magyarok nyilaitól ments
meg, Uram, minket” – így fohászkodtak a kiváló lovasíjász
magyarok kalandozásai idején
félelmükben az emberek. Egykor a vadászat és a hadviselés volt az íjászat két legfontosabb alkalmazási területe, napjainkban azonban sportként
él tovább. Ezt választotta Kiss
Dóra, aki diákolimpiai bronzés világbajnoki aranyéremmel
is büszkélkedhet. Mint elmondta, először a Nagy Sportágválasztó elnevezésű programon
találkozott az íjászattal, ami akkor nem igazán keltette fel az
érdeklődését, a húgáét viszont
annál inkább, aki el is kezdett
járni a Celőke Íjász Sportegyesület edzéseire és mindig lelkesen mesélt nővérének élményeiről. Dóri ennek hatására döntötte el, hogy kipróbálja ezt a
sportot, aztán az egyesületnél
ragadt. Kezdetben vadász reflex íjjal lőtt, majd mivel testal-

Fotó: Molnár Gyula

kata alapján ajánlották neki, áttért a csigás íjra, amivel gyorsabban, pontosabban lehet lőni.
Fél éve járt az egyesületbe, amikor elindult élete első íjászversenyén. Hosszúhetényben rendeztek egy úgynevezett 3D
íjászversenyt, aminek lényege,
hogy a vadon élő állatokat élet-

hűen megformázó térbeli célokat kell eltalálni. Ez egy igen nehéz terepíjászati mód, ugyanis
az íjászoknak jól kell megbecsülniük a távolságot, ugyanakkor a lehető legtöbb pontot érő
helyen kell eltalálniuk a „vadat”.
Ezen a versenyen Dóri harmadik helyezést ért el. A világbaj-

nokságra tavaly nyáron jutott
ki. Az egyik csapattársa lesérült,
és ő ugrott be helyette, így a felkészülési ideje nagyon rövid,
de annál intenzívebb volt, nagy
hangsúlyt fektetett a távbecslés gyakorlására, azaz hogy milyen messze lehet az adott célpont, illetve rengeteget lőtt. A
verseny egy hétig tartott, minden nap huszonnyolc célra lőtt,
és aranyérmet szerzett. Még két
országos bajnoki érmet zsebelt
be a tavaly őszi szezonban, a téli
versenyeken pedig egy aranyat.
Idén nyáron – annak ellenére,
hogy az íjában eltört egy alkatrész – Európa-bajnoki ezüstérmes lett, az országos bajnokságon szintén második helyen
végzett. Dóri elmondta, nem
tudja, hogy a jövőben mennyi
időt tud majd az íjászatra szánni
a tanulmányai mellett, de mindenképpen folytatni szeretné
ezt a csodálatos sportot.
-bzs-

A Flórián-album rejtelmeit kutatja
Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Éppen a munkából tartottam
haza, amikor megcsörrent a
telefonom. Egy helyi fuvarozó
vállalkozó értesített, hogy egy
régi házat pakolnak ki az új
tulajdonosok a Haladás utcában, és a papírhulladék között

régi fotódokumentumra bukkantak – kezdte beszámolóját dr. Hanol János. Elmondta,
hogy perceken belül a helyszínen volt, ahol már félretették
a fellelt fotóalbum-töredéket,
de tételesen átválogatta az ud-

varon felhalmozott több évtizedes papírhulladék-kupacot
is. Előkerült több azonosításra
váró 19. századi családi fotográfia, két századfordulós kép
a bölcskei Szent András kastélyról, az 1900-as évek elején
a Hegyhát utca – Fő utca sarkán működött Szentháromság
Gyógyszertár Gründl Tivadar
gyógyszerész vezette gyógyszertári könyv töredéke. Helytörténeti szempontból a portrés családi fotóalbum a legjelentősebb. Hogy kié volt, és
miért pont azok a fotók szerepelnek benne, amik, megfejtésre vár. – Flórián-albumnak
neveztem el, tekintve hogy abból a Haladás utcai ingatlanból került elő, ahol korábban
az első paksi tűzoltóparancsnok, Flórián István unokája,
Vándor Béláné (született Flórián Irén) lakott. A roppant sérülékeny, keményfedeles, kap-

csos fotóalbum megmaradt
közel 30 oldalán több mint 60
portréfotó van, kb. az 187080-as évekből. Felbukkannak
ismert paksi közbirtokos családok nevei, mint a Korniss,
Kurcz, Daróczy, Flórián, Büttl,
Boda, Vikus, és találkozhatunk
megfejtésre váró portrékkal is,
mint pl. Schneller táncmester,
Grünwald ügyvéd, Schnur őrmester, Zombor gyógyszerész,
Boczkó főhadnagy és még sokan mások. Külön kuriózum,
hogy a szekszárdi születésű
költő-íróról, Garay Jánosról is
van fotó az albumban. – A fotóalbumot és annak képes tartalmát alapos kutatást követően helytörténeti előadás keretében szeretném bemutatni
a helytörténet iránt érdeklődő
paksi közönségnek – mondta dr. Hanol János, aki addig is
a Paksi Hírnök blogon ad bővebb ízelítőt.

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Acsádi Rozália
Ugyan pár hónapja nyugállományba vonult,
és a helyi nyüzsgő kulturális életnek sem olyan
aktív résztvevője, mint egykor volt, mégsem
tölti tétlenül az idejét Acsádi Rozália. A többkötetes költő, szerkesztő és pedagógus nyíltsággal mesélt az életéről, a munkásságáról, a
mindennapjairól. – A gyökerekről kérdeztél:
akik ismernek, tudják, hogy Pakson születtem,
gyermekkorom nagy részét Cseresznyésben
töltöttem. Erősen kötődöm Pakshoz, hiszen
néhány évet leszámítva itt zajlott az életem. Ide
kötnek a gyökereim: a családom, a munkám,
a barátaim többsége, a múltam és a jelenem.
Többször megnéztem a várost a „hazatérő”
szemével is, és mindig azt állapítottam meg,
hogy tulajdonképpen egy kis gyöngyszem ez
a kisváros az utcáival, a tereivel, a rendezettségével, a nyugalmával, a kulturális és közintézményeivel, élhetőségével. Summa summarum:
jó itt élni – mondja Rózsa, aki gyermekkoráról
és annak helyszínéről kicsit részletesebben is
beszélt. Elmondta, hogy a '60-as évek cseresznyési iskolájában jelentős könyvtár működött,
itt vált olvasóvá, de nem csupán az olvasásra
volt belső igénye, hanem az írásra is: már az
általános iskola felső tagozatától jelentek meg
cikkei, első irodalmi publikációi pedig a főiskolai évekhez köthetőek. A célja az volt, hogy
újságíró váljon belőle, ám akkoriban ennek
a területnek nem volt felsőfokú képzési iránya, viszont egy diploma kellett ahhoz, hogy

át tudjon térni erre a pályára, így a kaposvári tanítóképzőt választotta. Az újságírás iránti vonzalmát az első tanítási gyakorlatnál „fújta el a szél”, az élmény nyomán ugyanis visszavonhatatlanul elköteleződött a tanítás mellett.
Az írás azonban megmaradt, csak másként.
Ahogyan Rózsa fogalmaz, az írás egy belső folyamat, egyfajta késztetésből fakad. – Nem úgy
születik a vers, hogy most akkor leülök és írok,
mondjuk az őszről. Tulajdonképpen nem is a
téma talál meg, hanem inkább annak valamilyen szelete, egy hangütés, egy mozzanat, egy
hangulat, egy emlék indít el valamit bennem,
ezután általában hosszú érlelési szakasz következik, majd egyszer, később létrejön a vers –
mondja Rózsa, hozzátéve, hogy maga az írás
számára egy nehéz, nagyon koncentrált állapot. Ritkán ír szándékoltan, és szinte sosem
tematikusan készülnek a könyvei, hanem később szerkeszti kötetté a meglévő anyagot. Tulajdonképpen egy olyan könyve volt, ami komoly tudatossággal készült, ez a 2013-ban
megjelent Láncok, láncszemek című regénye. Rózsa szerkesztői munkájáról is ismert.
Nyolc évig szerkesztette a Kézjegy antológiát,
legutolsó ilyen irányú munkája a Szelek ladikján c. paksi költészeti antológia társszerkesztői feladata volt. Jelenleg szerkesztői munkát
nem vállal, de időnként megkérik különböző anyagok átnézésére, véleményezésére, s ha
teheti, barátilag eleget tesz ezeknek a kérések-

nek. Mostanában az idő kérdésköre foglalkoztatja leginkább, ennek talaján született munkáiból összeállt egy kötetre való, most éppen
a szelektálás, szerkesztés szakaszában tart az
Ötödik évszak címet viselő kézirata. Közben
máson is munkálkodik, kisebb lélegzetvételű írásai is születnek, amolyan aforizmaszerű
írások, ezen kívül egy félbehagyott próza várja
a folytatást. Rózsa arról is mesélt, hogy nyugdíjba vonulása után nehéz időszakot élt meg,
mert bár készült rá, arra nem számított, hogy
milyen nehéz és fájdalmas lesz ez a változás.
Meg is betegítette egy kissé ez az állapotváltozás, és egyebek mellett komoly önismereti kérdéseket vetett fel. Valójában nem gondolta volna, hogy a pályán eltöltött közel negyven esztendő milyen nagymértékben meghatározta
az életét, csak akkor szembesült ezzel igazán,
amikor többé nem kellett belépnie az iskola
kapuján. – Hiányzott az iskola, a gyerekek, a
tanítás, a kollégák; az az életforma, ami a pedagógusléttel együtt jár – mondja Rózsa, aki végül arra jutott, hogy hálás a sorsnak, hogy ezt
a munkát végezhette mindvégig. – Most azzal foglalkozom, hogy egyensúlyt teremtsek
az életemben, melyben optimális arányt kap
a családommal töltött idő, az aktív és a paszszív pihenés és a munkám. Egyéb nagy terveim nincsenek. Azt tapasztaltam, hogy aminek meg kell találnia, az úgyis megtalál.
Kohl Gyöngyi

Mozaik
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Van függőleges és vízszintes nyomatópad
is, mindkettőt használják az atomerőműben. Ezek a padok az armatúrák ellenőrzésére szolgálnak.
Armatúra alatt a különböző elzáró szerelvényeket értjük, mint a tolózárak, szelepek
és csapok.
A tolózár lehet ék vagy párhuzamos zárású, amelyek közül az ékzárásúval lehet nagyobb nyomást ellenőrizni. A szelepek lehetnek elzáró, szabályozó és biztonsági szelepek, míg a csapok kúposak
vagy gömbcsapok. Ezeknek az elzáró szerelvényeknek az ellenőrzésére használták
a nyomatópadot, azt vizsgálták, hogy tömören zárnak-e. Armatúrák víz- és gőzforgalmú rendszerekben, mind a szekunder, mind pedig a primer körben elhelyezkednek.
A szóban forgó vízszintes nyomatópadot
2001-ben gyártotta a nagykanizsai székhelyű Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (DKG).

A FIZIKA
ATOMJÓ!

...KÜLÖNÖSEN, HA TESTKÖZELBŐL ÉLED
ÁT A LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET...

TÉGED IS VÁR AZ
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ
ATOMENERGETIKAI MÚZEUM!
További információ
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.atomeromu.hu
www.facebook.com/paksiatomeromu

5éves

gia

pedagó

Egyedi darab, az atomerőmű igényeinek figyelembevételével fejlesztették ki, 200 bar
nyomásra. Hegesztett és karimás kivite-

Tárgy/
történet

lű armatúrák nyomáspróbájára egyaránt
alkalmas, 100-450 mm közötti a mérettartománya. Az armatúra befogása kézi
erő meghúzásával történik, ám a korszerű

nyomatópadok már hidraulikus befogással
rendelkeznek.
Ezt a nyomatópadot 2009-ig használták az
atomerőműben, majd 2011-ben került a
múzeumba. Mielőtt műtárggyá nemesült
volna, mint használaton kívüli, selejtezett
eszköz hevert egy raktárban, nem mozgatták, mert közel 10 tonna a súlya, így csak
daru segítségével változtathattak a helyzetén. Nagy súlya miatt a kiállítás helyszínén
tisztították és festették le, valamint konzerválták a leszorító orsókat. A látogatók – elsősorban a férfiak – előszeretettel forgatják a meghúzásra szolgáló karokat és elismeréssel szólnak azokról a szakikról, akik
ezen a padon dolgoztak.
Az érdekesség kedvéért az új, modernebb
vízszintes nyomatópadot is bemutatja a
múzeum. Ez a pad 220 bár nyomás ellenőrzésére is alkalmas, és már sorozatgyártásban készült.
Beregnyei Miklós

Mozaik
Közélet
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Fotó: Babai István

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Történetek a ládafiából

Haaz Antal
– Igen erősen kötődöm a Dunához, nincs
olyan nap, hogy ne mennék le a partra.
Lehet, hogy szerelmesebb vagyok bele,
mint a feleségembe – mondja Haaz Antal, aki kisgyerekkora óta járja a folyót, és
a mai napig a kompkikötőben dolgozik.

– Gyerekkoromban sokat voltam egyedül, mivel a szüleim – ahogy akkoriban a
paksiak nagy része – a mezőgazdaságban
dolgoztak. A Duna utcában laktunk, közel a folyóhoz, így gyakran lejártam a partra. Az ’50-es években alakult a kishalászokat tömörítő Vörös Csillag Halászati TSZ,
amelynek tagjai területeket béreltek a Dunán. A folyót szerető gyermekként folyton

ott sertepertéltem közöttük, aztán amikor
már voltam olyan nehéz, hogy rá tudtam
állni az ólmos kötélre, kikiáltottak a partra, hogy: Gyerek, nem jössz el? Akkor beúsztam hozzájuk és velük mentem. Nekem
nem a futballozástól jött le a cipőm orráról a bőr, hanem a parti kövek dörzsölték
le – idézte fel emlékeit Haaz Antal. Arról is
mesélt, hogy amikor már megengedték az
anyagi körülményei, kiváltotta a kishalász
engedélyt, és varsázott a Dunán.
– A varsa halcsapda, egy henger alakú háló,
amiben tölcsérek vannak, oda beleúszik a
hal, de kijönni már nem tud. Általában délután vagy este tettük a varsákat a vízbe, aztán korán reggel megnéztük, van-e zsák-

mány, este pedig megint, hogy nem tettek-e kárt bennük. Régebben főleg fehér
halakat fogtunk, jellemzően keszegféléket,
dévérkeszeget, jász- és karikakeszeget. Nemes halból régen is sokkal kevesebb volt a
Dunában, de időnként azért került a hálóba ponty, harcsa, süllő, csuka. Olyankor a
legnagyobb örömünkre halat hallal evett a
család. Manapság már csak akkor eszünk
halételt, ha veszünk a bárkán hozzávalót.
Amikor bőségesen volt időm, átmentem a
csónakkal a túlpartra, leállítottam a motort
és órákig elnéztem a bakcsót, meg a jégmadarat, mialatt, ha volt, megpucoltam a halat, és konyhakészen vittem haza.
Weller P. Hanna

Haaz Antal Pakson született, itt végezte az általános iskolát, utána pedig az Építőipari KTSZ-nél kőműves tanuló lett, ahol kilenc
évig dolgozott. Targoncás is volt a konzervgyárban tíz évig, majd ugyanennyi ideig az útfenntartónál munkálkodott. Ezt követően került az atomerőműbe, ahol kilenc évig dolgozott, aztán egy vízi baleset miatt leszázalékolták. Ezután két évig csak Dunalátogató volt, majd közel nyolc évig halat árult az alumínium bárkán.

Sport

16 n Paksi Hírnök, 2017. október 6.

Magabiztos győzelemmel kezdett az ASE
Fotó: Molnár Gyula

Lejátszotta a 2017/2018-as bajnokság első
mérkőzését az ASE élvonalbeli férfi kosárlabdacsapata a szombathelyi Falco ellen. Döcögősen indult a hazai gépezet, az agilisan játszó Ogunyemi pontjaival tartotta a lépést az
ASE, majd bő öt perc elteltével Barnies triplájával a vezetést is átvette. Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok, feltűnően kevés volt
a szabálytalanság, nyolc perc elteltével csak
2-2 fault szerepelt a csapatok neve mellett.
Az utolsó percekben Eilingsfeld zsákolt, Gulyás és Allen hármast dobott, hétpontos hazai
előnynél ért véget az első tíz perc.
Tovább robogott az Atom, Ogunyemi indította a pontgyártást, majd fokozatosan elhúzott
a paksi csapat, Eilingsfeld büntetője után 15
pontra hízott a különbség. Ezután a Falco percei következtek, Perl vezérletével 6-0-ás szé-

riát produkáltak, a 16. percben időt kért Teo
Čizmić. Jót tettek az intelmek a csapatnak, keményebb lett a védekezés, és a palánk alatt is
határozottabbak lettek Rujákék. Hinds utolsó
másodperces ziccerével megnyugtató előnyt
szerzett az ASE.
A nagyszünet után állva hagyta ellenfelét a
Paks, folyamatosan nőtt az előny, a Falco csak
bő négy perc elteltével tudott pontokat szerezni. Ebben az időszakban több szép megoldást
is láthatott a közönség, a vendégek sokszor
nem tudtak mit kezdeni az ötletesen, helyenként látványosan játszó piros-kék legénységgel. A harmincadik perc végére huszonkét
pontos előnyt szerzett az Atom, tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés.
A záró felvonás elején még tett egy felzárkózási kísérletet a Falco, nyolc-nullás rohammal

kezdett, Teo Čizmić 73-59-nél időt is kért. Sikerült rendezni a sorokat, a csapat újra növelte az előnyt és ismét kézben tartotta a mecscset. Ezután már könnyedén játszott az Atom,
a vendégeknek esélyük sem volt, hogy szorosabbá tegyék a mérkőzést.
– Nehéz mérkőzés volt mind a két csapat számára, úgy vélem, remek csapat a Falco, náluk
és nálunk is megvannak a problémák. A játékosaim nagy szenvedéllyel és akarattal léptek
pályára, az első félidőben dobott 51 pontunk
engem is meglepett – értékelt az összecsapás után Teo Čizmić. Az ASE centere Javion
Ogunyemi pedig azt mondta, hogy kemény
mérkőzés volt, az első perctől igyekeztek jól
védekezni, amit sikerült megoldani.
Atomerőmű SE – Falco-Vulcano Energia KC
Szombathely 84–68 (27–20, 24–18, 22–13,
11–17)
A Gesztenyés úti csarnokban rendezett mérkőzésen a paksi csapatból hiányzott egy magas
ember, Tim Williams, aminek okáról a klub
honlapján a következőt írták: „Tim Williams
továbbra is élő szerződéssel rendelkezik, Pakson tartózkodik, de mivel a fizikális állapota
jelenleg nem megfelelő, a szakmai vezetés úgy
döntött, hogy nem teszi fel a játékost a csoportos játékengedélyre, mivel az 5. légiós csoportos játékengedélyre való felrakásának komoly
anyagi vonzata van. A további fejleményekről
tájékoztatást adunk.”
A következő mérkőzést a DEAC ellen játsszák
Medvéék Debrecenben, majd Zalaegerszegen
lépnek pályára 11-én. A csapatot legközelebb
október 14-én láthatják a szurkolók hazai pályán, amikor a Pécsi VSK látogat a Gesztenyés
útra.
Kovács József

Második helyezés a Horváth Zoltán
kosárlabda emléktornán
Szombathelyen zárta a felkészülési mérkőzések sorát az ASE férfi kosárlabdacsapata. A
tragikus körülmények között, autóbalesetben
elhunyt – Pakson is játszott – Horváth Zoltán
emlékére rendezett tornán az első mérkőzést a
Komárom ellen játszották Eilingsfeldék. Az elvesztett első negyed után pontszegény második következett, a piros-kékek és az ellenfél is
hadilábon állt a gólszerzéssel, de legalább nem
nőtt a különbség. A nagyszünet után feljavult a
paksi csapat, egyre gördülékenyebb lett a játéka, a dobások is beestek, így szép fokozatosan

sikerült ellépni a komáromiaktól. Az utolsó
felvonásban már a távoli kísérletek is utat találtak, Troy Barnies egymaga négyet süllyesztett
az ellenfél gyűrűjébe, így végül biztos, nagyarányú ASE győzelem született. Atomerőmű
SE – MBK Rieker Komarno 82-64 (20-23, 1212, 23-11, 27-18).
A másik ágon a Falco az Eszéket győzte le, így
a hazaiakkal találta szembe magát az Atomerőmű a döntőben. Nem indult túl jól a meccs,
sokáig nem találtak a gyűrűbe a paksi játékosok, viszont gyűjtötték a faultokat. A negyed

felétől aztán beindult a gépezet, és öt ponttal
elléptek. A második felvonásban már másik
arcát mutatta a Falco, és egy 13-0-s sorozattal
elhúzott. A játékrész végére sikerült összekapni a társaságot, és hat pontra felzárkózni.
A nagyszünet után sem változott a játék képe,
a vasiak akarata érvényesült, biztosan tartották
tíz pont körüli előnyüket. Az utolsó tíz percben aztán minden bejött nekik, Hindsék pedig futottak az eredmény után. Falco-Vulcano
Energia KC – Atomerőmű SE 92-68 (20-25,
23-12, 21-15, 28-16).
-joko-
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Kiválóan szerepeltek
az ASE versenyzői Račicében
Fotó: Bedecs Ferenc

A csehországi Račicében is letette névjegyét az ASE kajak-kenu
szakosztálya, mégpedig a 15–17
évesek legjelentősebb viadalán,
az Olimpiai Reménységek Versenyén (ORV). Az ASE-t Vajda
Bence, Hodován Dávid és a több
mint egy éve Pakson készülő és
tanuló, de dunaújvárosi színekben versenyző Kollár Kristóf képviselte.
– Annak idején még a visegrádi
négyek indították ezt a versenyt,
ami nagyon kinőtte magát, tavaly
is 30 fölött volt a résztvevő országok száma, most Račicében pedig 33 nemzeti csapat mérette

meg magát. Mivel minden ország
két egységet indíthatott minden
számban, ezért nagyon nagy mezőnyök voltak. A magyar csapat
mintegy kilencven fős versenyzői
kerettel és két hajóvontával utazott, ami igen komoly szervezést
igényelt. A három korosztály külön-külön versenyzett 1000, 500
és 200 méteren – mondta el Bedecs Ferenc vezetőedző.
Arról is beszámolt, hogy nagyon
erős a nemzetközi kajak utánpótlás, hihetetlenül kiegyensúlyozott a mezőny, minimális különbségek döntenek. – A kajakosok
között Vajda Bence 200 egyes-

Dzsúdó Diák
Atom Kupa

ben a középfutamában mindössze egy tized másodperccel
maradt le a döntőbejutásról. Párosban az MTK-s Szendi Maximiliánnal 200 m-en úgy lettek
ötödikek, hogy két tizeddel előzte
meg őket a bronzérmes, míg 500
m-en is hajszálon múlott a döntőbe jutásuk. Hodován Dávid és
Kollár Kristóf szenzációsan szerepelt, az 500 és a 200 m-es párost
megnyerték, míg a négyes hajóban két rácalmási sráccal a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
Hodován Dávid ezenkívül 1000
és 200 m-en egyesben is indult,
és mindkét számban bronzérmes
lett. Dávid nagyon komoly terhelést kapott, a három nap alatt tizenkét futamot teljesített. Jövőre
elsőéves ifiként nehéz dolguk lesz,
de szerencsére Kollár Kristóffal
nagyon jól dolgoznak együtt –
összegzett Bedecs Ferenc.
Az ORV után egy héttel rendezték a Dunaferr Kupát. Ez kis verseny, közel van, a legapróbbaktól
kezdve szinte mindenki indult az
ASE-tól. Rengeteg érmet és helyezést szereztek, a pontversenyben
második lett az egyesület.
-kj-

Diák Atom Kupát rendeztek az
ASE csarnokában, ahol 5 ország 743 versenyzője küzdött
az elsőségért. A hazai versenyzők két aranyérmet szereztek:
diák „C” korcsoportban Ocsák
Soma Zénó (+55 kg) és diák
„B”korcsoportban Krausz Kornél
(32 kg). A dobogó második fokára Czibula Bernát (diák „C” 50 kg),
Hornyánszki Lilla (serdülő 40 kg)
és Bernáth Péter (ifjúsági 50 kg)
állhatott fel. Bronzérem került
Ocsák Hunor (diák „C” 50 kg),
Tóth Barna (diák „A” 35 kg), Veres Marcell (ifjúsági 81 kg) és Kerepesi Amira (ifjúsági 70 kg) nyakába. Az ASE versenyzői számos
ötödik és hetedik helyet is szereztek.
-jokoNagyon jól szerepeltek az ASE
dzsúdósai a zágrábi Grand
Prix viadalon. Pupp Réka az 52
kg-os súlycsoportban a döntőig menetelt, ahol azonban a
brazil Valentim Eleudis jobbnak bizonyult nála. Cirjenics
Miklós a 100 kg-osok között
vitézkedett, és meg sem állt a
dobogó tetejéig. A döntőben a
portugál Jorge Fonsecát verte.

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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Szendrei Ákos: a felnőtt válogatott a cél
Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Nagyon jó adottságai és tulajdonságai vannak, ami sok fiatal srácnak szintén, viszont ő eltökélt, nagyon szorgalmas, fanatikusan tud edzeni, saját magát
motiválja. A tréningek után sokszor kint marad, átlagon felüli technikai tudással rendelkezik. Mindössze 14 és fél évesen
már a 16 évesek között játszik, és

hat forduló elteltével hat góllal itt
is vezeti a góllövő listát – mondta Kindl István, a Paksi FC U16os csapatának edzője Szendrei
Ákosról, aki az elmúlt napokban
a Magyar Labdarúgó Válogatott
U15 keretével Svájcban szerepelt,
és mindkét mérkőzésen pályára is lépett. A tehetséges paksi fiatal 10 éve futballozik, édesap-

ja, Szendrei József többek között
az Atomerőmű SE-ben és a Paksi SE-ben is játszott. – Felnőtt válogatott szeretnék lenni – mondta
az interjú elején még kissé megszeppent legény, ám ahogy telt az
idő, úgy vált egyre magabiztosabbá. – Előbb egy 100-as, majd egy
50-es csoportba kerültem, onnan
30, majd 20 fős keretszűkítés következett, és mindegyik rostán átmentem, így utazhattam Svájcba. Nem voltam életem legjobb
formájában, de nemzetközi tapasztalatszerzésnek mindenképpen hasznos volt az egyhetes túra.
Pakson szeretnék felnőtt futballista lenni, cél az NB I-es debütálás zöld-fehér dresszben, majd
ha lehetőségem adódik, külföldön is szeretném magam kipróbálni – folytatta az eltökélt tinédzser. Szendrei Ákos nemcsak
a pályán, de az iskolapadban is

bizonyít. A Paksi Vak Bottyán
Gimnázium 9. évfolyamos diákja egy kivétellel minden tantárgyból jeles tanuló. – Értelmes emberekből lesznek jó futballisták
– ezt már Osztermájer Gábor,
a Paksi FC utánpótlásszakágvezetője mondta, majd hozzátette, a nyáron több komoly klub
is sorban állt Ákos játékjogáért,
ám az ifjú válogatott jól döntött,
amikor Pakson maradt. – Kiváló edzőktől tanulhatott eddig, korábban az Atomerőmű SE-ben,
két éve pedig már nálunk a Paksi
FC-ben. Egyéni képzéseket is tartunk, de legtöbbet az elhivatottságának köszönhet. Nagyon tehetséges, mi is örülünk a válogatott
tagságának. Várom, hogy két-három éven belül bemutatkozzon a
felnőttek között NB 3-ban, majd
NB 1-ben – fogalmazott a szakember.
Faller Gábor

Ötödik a Paksi FC
a tabellán
A Diósgyőr és a Balmazújváros után a Puskás
Akadémia csapatát is legyőzte a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bank Ligában. A felcsúti mérkőzésen a zöld-fehérek góljait Simon
Ádám és Bertus Lajos szerezték, a végeredmény 2:1 lett. – Amit kellett, és amit elterveztünk erre a mérkőzésre, azt meg is valósítottuk. Agresszíven támadtuk le a hazai csapatot,
nem hagytuk játszani a Puskás Akadémiát.
Úgy érzem, hogy a győzelmünk teljesen megérdemelt. Simon Ádám gólt szerzett, mindenképp jól tettük, hogy leigazoltuk. Míg Papp
Kristóf jól játszik előre, addig ő a védekezésben
hozott új erőt – fogalmazott a lefújást követően Csertői Aurél vezetőedző. A sikerszériának köszönhetően a Paksi FC a bajnokság egyharmadánál, 11 fordulót követően, 16 ponttal
a tabella 5. helyén áll.
-fg-

A Paksi FC U20-as vb-bronzérmese, az egyszeres felnőttválogatott, Szabó János meghívót kapott a Magyar Labdarúgó Válogatott keretébe. A nemzeti csapat most szombaton Svájcban,
majd három nappal később itthon, Feröer ellen lép pályára vb-selejtezőn. Fotó: Molnár Gyula

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

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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EZ TÖBB, MINT
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!
A kommunikációt
új szintre emeltük
egy apró és okos
készülékkel!

TEIT

Újra úgy
hallak, mint
régen!

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

kalocsai
látogatóközpont

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

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

VICA

GÁNCSOSKODÓ

ÉLÉNK

Nem zavar
a fülzúgás
sem.

Kérjen konzultációs időpontot november 10-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

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

GYÓGYNÖVÉNYES
KERTI
SZERSZÁM

OSTOBA
HÁZVÉG!

ANNO

KNOCK
OUT

LÓBETEGSÉG
HAZAI
EGYÜTTES
TÖRVÉNYKÖNYV

... DELON
FRANCIA SZ.
NERVUS

476-IG
TARTOTT
SZÉTHAJIGÁL

JÉGKORSZAK
PEER GYNT
ANYJA

NŐI
BECENÉV
... MAIL

ÁLLAMI
BEVÉTEL
FÉRFI
BECENÉV

ESZTENDŐ
KIPLING
FARKASA

ERDÉLYI
VÁROS
GAZDASÁGI
ÁG

MEGA
MÁTYÁS
KIRÁLY
MADARA

... GYÖRGY
JOGTUDÓS V.
ANGOL
VILLAMOS

...-FI
SZABADULÁS

A FOXTROTT
ŐSE
CSONT
LATINUL

... DARJA
FOLYÓ
MÉG
LEJJEBB

PÁKOSZTOS
BECÉZETT
FÉRFINÉV
PÜFÖL

SÉMI NÉP

SOMOGYI
KÖZSÉG

PÉPES
ÉTEL

PALÓC
GYÜMÖLCS

ELŐTAG:
LÉGI

KISS ...
KATE

VILÁGRÉSZ!
ARGENTIN
GK. JEL

ÉPPEN
CSAK

ELSŐRENDŰ

2

A MAGYAR
TENGER
ÉRC
LATINUL

LÁM

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

LEVÉL
ANGOLUL
... GROS
NAGYBAN

HATÁROZÓSZÓ
ARRAFELE!
MÁJ
TERMELI

... KAROLA
OPERA ÉN.

RÓMAI 1

NULLA

☺ A

CIN

RENEGÁT

PICIKE

MELY
SZEMÉLY

... ROTH
SZÍNÉSZ
ÓRIÁSKIGYÓ

A3
TESTŐR
EGYIKE

... NOÉMI
SZÍNÉSZNŐ
PASCAL

1

Megfejtésével két fürdőbelépőt
nyerhet a Paksi Gyógyászati
Központba.

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.11.10-ig.

RITKA
NŐI NÉV

SVÉD
FÉRFINÉV

Kényelmes,
könnyen
kezelhető!

JÓD
ÉSZAK

Mivel várja a Paksi Gyógyászati Központ Gyógyfürdője a vendégeket és a betegeket?
A megfejtéseket október 13-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, Kovács Lajos.
Gratulálunk!

Ingatlanvagyon,
értékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági,
ipari, kereskedelmi
ingatlanok értékelése.

Pakson, az Újtemplom utcai üzletsoron 60 m2-es kétszobás földszinti
bútorozott lakás kiadó.
Bérleti díj: 70.000 Ft/hónap

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

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

Pakson, a Virág u. és a Laktanya u.
sarkon 5 lakásos, földszinti társasházban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2
alapterületű, önálló bejáratú lakás
eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazánnal, központi fűtés.
Irányár: 21, 3 M Ft
Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2
szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás hosszabb időre kiadó.
Bérleti díj: 80 000 Ft/hónap

Pakson, a lakótelepen a Tulipán
utcában 3 és fél szobás felújított és
hőszigetelt lakás kiadó, azonnal
költözhető.
Bérleti díj: 80.000 Ft/ hónap

Pakson, a Jámbor Pál utcában
4 szobás összkomfortos családi ház
eladó.
Ár: 17 M Ft
Bölcskén, az Esze Tamás utcában,
a pincefalu előtt, 2 szobás családi
ház eladó.
Irányár: 3, 2 M Ft

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

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

