Nem a szerencsének tulajdonítja Sztankevics Ljudmila, hogy mindent megkapott amire vágyott. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
13. oldal
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Az atomerőmű-építés
kapcsán várták fórumra
a szolgáltatókat
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Első kézből juthattak a
szolgáltatók információhoz
Napi huszonnégy órában zajlik
majd a munka az erőmű-építkezésen. A műszakváltásokkor
közel háromezer dolgozó utaztatását kell majd megoldani,
szükségük lesz egészségügyi
ellátásra, étkezési és szabadidős lehetőségekre – mondta
el a paksi önkormányzat és az
Atomsztrojexport Rt. által közösen szervezett fórumon az
ASZE csoporthoz tartozó cég
paksi fióktelepének vezetője.
Gennady O. Tepkyan azt is kiemelte, hogy Paks–Szekszárdnál nagyobb távolságban nem
gondolkodnak a munkaerő
utaztatását illetően.

Megtöltötték vállalkozók, cégvezetők és más érdeklődők a Duna
Hotel konferenciatermét azon
a fórumon, amelyet a szervezők
azzal a céllal tartottak, hogy közvetlen információhoz juttassák a
szolgáltatói szektor képviselőit,
ezzel elősegítve, hogy minél sikeresebben vehessék ki részüket
a Paks II. projekthez kapcsolódó feladatellátásból, illetve a már
Pakson tartózkodó és később
érkező orosz és más országbeli
munkavállalók is otthonosabban
érezhessék magukat.
Szabó Péter polgármester arról
beszélt, hogy az önkormányzat is
készül az ideérkező munkavállalók ellátására – számtalan tanulmány született, tervpályázatokat
hirdettek –, ugyanakkor fontos
feladatnak tartja, hogy a vállalkozók, a szolgáltatóiparban dolgozók első kézből kapjanak információt a várható igényekről.
– Gyakorló vállalkozóként tudom, hogy mennyire fontos, milyen nagy előnyt jelent az információ – fogalmazott Kovács
Sándor alpolgármester, hangsúlyozva, hogy az önkormányzatnak éppen az a célja, hogy a rendelkezésére álló információkat
megosztva elősegítse a paksi vál-
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lalkozók „helyzetbe kerülését”.
Mint rámutatott, korántsem csak
az atomerőmű építése jelent kihívást, illetve lehetőséget, hiszen
nagyon komoly városfejlesztési
programot valósít meg az önkormányzat a következő években.
Gennady O. Tepkyantól megtudtuk, jelenleg körülbelül hetven
orosz szakemberük dolgozik Pakson, állandó munkatársak, illetve
kiküldetésben lévők. A számuk az
év végéig elérheti a százat, a jövő
év végére pedig minimum megduplázódik. Gennady O. Tepkyan
tájékoztatása szerint fokozatosan
emelkedik majd az erőmű építőinek létszáma, ami várhatóan eléri
a nyolc-, családtagokkal együtt a
tízezret, miközben a Paks II. Zrt.
is bővíti szakemberállományát, a
majdani üzemeltetői létszám körülbelül kétezer lesz.
A szakember kendőzetlenül beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel találkoznak nap mint
nap, elsősorban a nyelvi akadályok miatt. Szavai szerint olyan
hétköznapi gondokkal szembesülnek, hogy nem lehet oroszul
taxit hívni, nem tudják, honnan
lehet ételt rendelni, kicsi a szállodai kapacitás, nincs patyolat,
ahol a munkaruhákat tisztítani
lehetne, és kevés az olyan vendéglátóhely, ahova be lehetne
ülni vacsorázni. – Az önök se-

gítsége nélkül ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani –
fogalmazott.
A fióktelep vezetőhelyettese kérte, hogy oroszul vagy legalább
angolul tüntessék fel az üzlettulajdonosok a legfontosabb információkat, mint a nyitvatartás
és az üzlet profilja, hogy megkönnyítsék a külföldi munkavállalók tájékozódását.
– Paks nagyon komfortos, csendes, nyugodt város, de amikor megkezdődik a beruházás,
ez meg fog változni – mondta Gennady O. Tepkyan. A terv
az, hogy folyamatos munkarend lesz az építkezésen, 8-tól
délután 16 óráig, 16-tól 24 óráig, illetve 24-től reggel 8-ig tartanak majd a műszakok, ami
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azt jelenti, hogy éjszaka is közlekedni fognak a dolgozókat
szállító buszok. Kérdésre válaszolva mondta el, hogy legfeljebb Paks–Szekszárd távolságban tervezik utaztatni a munkaerőt, elsősorban autóbusszal, de
a vasút is szóba jöhet.
A város úthálózatát – mint rámutatott – felül kell vizsgálni,
mert jelenleg csak egy úton lehet eljutni az erőművi telephelyre, ha azon történik valami,
az nemcsak az építkezésben,
de az atomerőmű műszakváltásában is fennakadást okozhat. Egy hozzászóló azt vetette
fel, hogy éppen az ilyen gondok
elkerülése érdekében közvetlen
összeköttetést kellene kiépíteni az atomerőmű és az autópálya között.
Szabó Péter polgármester ennek kapcsán arról tájékoztatott,
hogy miként a város minden
egyéb ellátórendszerét, a közlekedést is felülvizsgálják, hogy
meghatározzák, milyen beavatkozásokra van szükség. Szót ejtett arról, hogy városkártya bevezetését, vállalkozás-ösztönző
programok, pályázatok indítását tervezik. Hozzátette: további
hasonló fórumokat is szerveznek, hogy a város lakossága is
megismerje a terveket, fejleményeket.
Vida Tünde
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Paks is bemutatkozott az AtomEco-n
A Paksi Atomerőmű mellett Paks
és Gerjen is meghívást kapott
idén a Roszatom atomerőművek
működtetéséért felelős vállalata,
a Roszenergoatom által szervezett
AtomEco konferenciára és kiállításra.
A „modern együttműködési formák és tapasztalatok az orosz és
külföldi atomerőművek között”
témájú kerekasztal-beszélgetésen,
amelynek Szvetlana Csurilova, a
Roszatom kommunikációs igazgató-helyettese mellett dr. Kovács
Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója volt a moderátora, Szabó Péter, Paks polgármestere volt az egyik felkért
előadó. Mellette a paksi delegáció tagjai voltak Bana János és Kovács Sándor alpolgármesterek, a
Paksi Atomerőművet pedig mások mellett dr. Kovács Antal kommunikációs, Aradi János humán,
és dr. Elter József műszaki igazgató képviselte.
A városvezetés tagjai részt vettek
a Roszenergoatom és az Orosz
Atomvárosok Szövetségének évértékelőjén is. Itt Szabó Péter a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás munkáját mutatta be, míg
az Orosz Atomvárosok Szövet-

ségének eredményeiről Szergej
Csesztikin elnök, Novovoronyezs
polgármestere adott részletes tájékoztatást.
Az élénk párbeszéd után a felek megállapították, hogy mind
a magyar, mind az orosz szövetség munkájában vannak követendő példák, ezért abban állapodtak

orosz nyelvű változatát láthatták a résztvevők a hazai premier előtt. Az első nap zárásaként dr. Kovács Antal mondott
köszöntőt, amelyben az atomenergia terén folytatott oroszmagyar együttműködés múltjáról és jövőjéről ejtett szót,
majd Szvetlana Csurilovának, a
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meg, hogy a jövőben rendszeresen találkoznak. Az Orosz Atomvárosok Szövetsége 2018-ban ünnepli alapításának ötödik évfordulóját, erre várja a Paks környéki
önkormányzati szövetséget.
A konferenciával párhuzamosan rendezett kiállításon Paksnak saját standja volt, ahol egyebek között a város új filmjének

Roszatom kommunikációs igazgató-helyettesének adott át kitüntetést.
Lőrincz László, a Padosz, Hatvani Jácint, a MÉSZ és Gál Rezső, az
EVDSZ elnöke a Roszatom Szakszervezetének elnökhelyettesét,
Alevtyina Davidovát tüntette
ki, megköszönve eddigi munkáját egy EVDSZ-aranygyűrűvel.

A konferencia résztvevői kaptak egy szeletet Paks kultúrájából és gasztronómiájából is: a
Tűzvirág Táncegyüttes egy kalotaszegi, szászcsávási, őrkői koreográfiából, valamint füzesi és
györgyfalvi legényesből összeállított néptánc-csokrot mutatott be,
a felszolgált paksi borokat pedig
Kovács Sándor alpolgármester
ajánlotta a tizenkilenc országból
érkezett résztvevők figyelmébe.
A konferenciának otthont adó
moszkvai World Trade Centerben az esemény keretében kiállítást nyitottak annak a természetfotó pályázatnak az anyagából,
amit a paksi természetfotós, Vincze Bálint vezetésével hirdettek
és értékeltek idén Oroszországban. A Roszenergoatom és a Paksi Atomerőmű együttműködése
ezen a téren idén ötéves. Szvetlana Csurilova elmondta, hogy
Vincze Bálint munkája és a paksi
ürge – ami az atomerőmű körüli tiszta környezet jelképe – nemzetközileg ismert, sikeres projekt.
Erre alapozva valósítottak meg
Oroszországban hasonló kommunikációs programot. Az eredményes közös munka folytatásáról állapodtak meg.
Vida T.

Különdíj Paksnak a főkertész egyesülettől
Fotó: Babai István/illusztráció

A Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület különdíját vehette át Paks képviseletében
Klézl Terézia városi főkertész az idei Virágos Magyarország környezetszépítő verseny
Veszprémben megtartott eredményhirdetésén, ahol Szászy Zsolt, a DC Dunakom Plusz
Kft. parkfenntartási részlegének vezetője is
részt vett. Az értékelésben külön kiemelték

Paks zöldfelületeinek magas szakmai színvonalú tervezettségét, fenntartását.
A területi zsűri tagjai júliusban jártak Pakson, és mentek végig a vendéglátók által kijelölt útvonalon. Megtekintették többek között a sakkszobor környékét, néhány
felújított tömbbelsőt, a Tourinform irodát, jártak a Táncsics utcai körforgónál, a
buszpályaudvarnál és az ürgemezei pihenőparkban. Most először Dunakömlőd is
szerepelt a helyszínek között, ahol a faluházhoz és a pincefaluba vitték el a grémium tagjait.
Paks korábban már többször is eredményesen szerepelt a környezetszépítő megmérettetésen. 2001-ben a városok kategóriájában első helyezett lett, majd a nemzetközi versenyben ezüstérmet kapott. 2014-ben
a Zöldebb Városokért Mozgalom és a Ma-

gyar Kertépítők Országos Szövetsége közös különdíját nyerte el Paks, 2015-ben a
Földművelésügyi Minisztérium különdíját
kapta meg a magyar növény- és virágkultúra megőrzéséért, 2016-ban pedig a Magyar Tájépítészek Szövetsége különdíját, az
Acélvirág díjat.
A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos
Magyarország Környezetszépítő Verseny
célja kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak
következetes alkalmazása, a településeken
élők összefogásának ösztönzése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és
gyarapítása. A Virágos Magyarország mozgalom fontos összekötő kapocs Európával,
mivel a magyar megmérettetés része a 11
országot átfogó Európai Virágos Városok és
Falvak versenyének.
-kgy-
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Véradásért
mondtak
köszönetet
– Ebben az évben is kiváló volt
a véradókedv Tolna megyében,
ezen belül Pakson is, elértük a
kitűzött célokat – mondta Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének
igazgatója a városi véradóünnepségen, amit ebben az esztendőben is az Erzsébet Nagy Szállodában rendeztek meg az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával. Az alkalmat minden
esztendőben a véradók napja,
november 27-e környékén tartják, és azokat hívják meg, akik
harmincszor vagy annál többször adtak már vért, és kerek
véradásszámot értek el. Ebben
az évben közel hatvan meghívott volt, közöttük a legmagasabb véradásszámmal Györe István, Kiszli Ferenc, Till Ferenc és
Weisz József, akik kilencvenszer
adtak már vért. Gulyás Katalin
arról is beszélt, hogy a köszönet
a véradók mellett mindazokat
illeti, akik bármilyen módon segítik a véradás ügyét. A megyei
szervezet javaslatára az országos vezetőség „Véradó Mozgalomért” ezüst emlékérem kitüntetést adományozott Etessyné
Kovács Zsuzsannának, az elismerést az országos véradóünnepségen vehette át november
24-én. A díjazott több mint tizenöt éve szervezi, segíti a paksi
atomerőműben zajló véradásokat.
-gyöngy-
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Új helyen, magas színvonalon
működik a szakrendelés
A Deák Ferenc utcai rendelőintézet épületébe költöztették a
gasztroenterológiát. A fél évvel
ezelőtt elindított szakrendelés
ezt megelőzően a Táncsics Mihály utcai épületben működött,
ám ott nem álltak rendelkezésre az endoszkópiához szükséges feltételek. A Deák Ferenc utcai épületben tudtak kialakítani
olyan helyet, ahol minden minimumfeltételnek megfelelve működhet a szakrendelés az eszközös vizsgálatokkal együtt. A
felújítási munkák és a műszerbeszerzés összesen közel 70 millió
forintba került, amit az önkormányzat biztosított az intézmény
költségvetésében finanszírozásként. Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója elmondta, hogy jelenleg
a paksi önkormányzat biztosítja a szakrendelés működéséhez
szükséges forrást is, így kizárólag
a város közigazgatási területéről fogadják a betegeket, beutalóval és előjegyzéssel. Felidézte,
hogy a szakrendelés létrehozása
már 2003-ban megfogalmazódott, a város biztosította a szükséges anyagi hátteret, de humánerőforrás híján mégsem tudták
elindítani. Később ismét napirendre került a téma, amiben
úttörő szerepe volt Süli Jánosnak még polgármesterként, támogatta az elképzelést Hamvas
István, a PA ZRt. vezérigazgatója, valamint a képviselő-testület is. A gasztroenterológiát
az emeleten találják a pácienTill Ferenc a katonaságnál
adott először vért. Attól kezdve rendszeresen megtette, ám
mostanra elérte a véradás felső korhatárát, így ez a fejezet
lezárult az életében. Elmondta, hogy sajnos a saját családjában is megtapasztalta, milyen nagy szükség van vérre a
kórházakban.

Fotók: Szaffenauer Ferenc

sek. Belépve az ajtón egy belső váróba jutnak, innen nyílik a
betegvizsgáló, illetve a műszeres vizsgálatokra szolgáló helyiség. Dr. Felföldi Ferenc belgyógyász, gasztroenterológus főorvos azt mondta, hogy most egy
fontos állomáshoz érkeztek. Az
endoszkóppal például gyomortükrözésre, vastagbéltükrözésre van mód, ugyanakkor terápiás beavatkozásra is, nevezetesen
bizonyos bélrendszeri polipok
eltávolítására. Több olyan korszerű vizsgálati módszer is rendelkezésre áll a szakrendelésen, amely országos szinten sem
sok helyen található meg. Ezen
módszerekkel a kilélegzett leve-

gő elemzésével képesek vagyunk
bizonyos betegségek igazolására, illetve követésére, magyarázta. A főorvos arról is tájékoztatott, hogy napi szinten 15-20
pácienst tudnak jó minőségben
ellátni, az előjegyzési idő egykét hét, ahogy körülbelül ennyit
kell várni műszeres vizsgálatra
is. Dr. Bodnár Imre hozzátette,
hogy a gasztroenterológia addig
fog működni a jelenlegi helyén,
amíg megvalósul a Paksi Gyógyászati Központ harmadik ütemű
fejlesztése, akkor az egynapos
sebészetet át fogják költöztetni
az új szárnyba, helyére pedig a
gasztroenterológia kerül.
Kohl Gy.
Szakács Szilveszter kellemes benyomásokat szerzett az első véradásán, így nem volt kérdés számára, hogy legközelebb is megy.
Ma már túl van az ötvenedik alkalmon. Azt mondja, jó érzés,
hogy ezzel segít másoknak, de
szerinte azért is érdemes vért
adni, mert utána frissebbnek érzi
magát az ember.
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Karácsony ünnepére várva
Fotók: Babai István/archív

Mintha csak tegnap lett volna, hogy lebontottuk a fát és elfogyott az utolsó szaloncukor is, mégis hamarosan újra érkezik a karácsony. Pakson már megszokott, hogy az ünnep közeledtével adventi udvarba hívják a
lakosságot, ami idén sincs másként. A történelmi egyházakkal és a Paksi Kertbarátok Egyesületével, az önkormányzat szervezésében, de-cember 3-án 17 órakor gyújtják
meg az első gyertyát a város adventi koszorúján a Városháza előtti téren, ahova egészen
december 15-ig várják az érdeklődőket kézművesek vásárával, illetve különböző műsorokkal – tudtuk meg Csapó Ágnestől. A hivatal rendezvényszervező és külkapcsolati
referense arról is tájékoztatott, hogy faházakban és sátrakban kínálják portékáikat az árusok, vannak, amelyekben ugyanazok érhetők el a program teljes ideje alatt, és olyanok
is, amelyekben többen váltják egymást a két
hét alatt. A kínálatban lesznek többek között
mézek, ékszerek, méhviaszból készített termékek, édességek, aszalt gyümölcsök, karácsonyi díszek és textiltermékek, úgyhogy
mindenki találhat olyan ajándékot, amivel
meglepheti családtagjait a szeretet ünnepén.
Az udvar nyitásától a zárásáig szinte minden délután lesz valamilyen színpadi produkció. Ennek a programnak a szervezésekor is hangsúlyt helyezett az önkormányzat
arra, hogy lehetőséget adjon a szereplésre helyi csoportoknak, intézményeknek, így fellépnek a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola népzenét tanuló növendékei, a helyi református kórus, a Csillag Show-tánc Egyesület,
a Paksi Városi Vegyeskar, Cseke Klára és a
Kvint Stúdió növendékei, valamint a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Ebben az esztendőben vendégelőadókat is hívtak, december 4-én 17 órakor

Ebben az esztendőben is karácsonyi
ajándékkal kedveskedik a paksi önkormányzat az alacsony jövedelemből élő
nyugdíjasoknak, mégpedig főként édességekből és tartós élelmiszerekből öszszeállított ajándékcsomaggal. Az igényeket november 30-ig lehetett jelezni,
a kiszállítás december 9. és 16. között
lesz. Ha valakit nem találnak otthon, ismételten megpróbálkoznak a kiszállítással, akár többször is. Ha ennek ellenére mégsem sikerül elérni valakit a kiszállítási időn belül, azt követően vegye
fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szociális osztályával.
a Szironta Csengettyű Együttes zenél majd, a
Four Father's énekegyüttes december 10-én
érkezik, december 15-én Pál Dénes lép fel,
Luca napján pedig 17 órától fényfestéssel teszik még hangulatosabbá az adventi udvart,
ahol különböző finomságokat is kínálnak,
például sült kolbászt, kürtőskalácsot, forralt
bort és egy új, gesztenyés italt is meg lehet
kóstolni. A programok sorában szerepel nagy
adventi versmondás dr. Fűzfa Balázs és Jordán Tamás vezetésével, kiállítás, Mikulás-na-

pi kakaóparti a Kincskereső Gyermekkönyvtárral, jönnek a „motoros mikulások”, lesz
kézműves, játékos délután a városi múzeum
munkatársaival, Paksi Harmadik Kor Egyeteme előadás és jótékonysági süteménykóstoló is. A részletekről a háztartásokba eljuttatott szórólapon tájékozódhatnak, de készített
az önkormányzat egy olyan programfüzetet
is, amely a teljes paksi adventi rendezvénykínálatot tartalmazza.
Kohl Gyöngyi

Az ünnepi díszkivilágítás a DC Dunakom Plusz Kft. feladatai közé tartozik. Advent első
vasárnapján – december 3-án – gyúlnak fel először az ünnep fényei a városban, és egészen vízkeresztig ad a díszítés ünnepi hangulatot. A megszokott módon a villanyoszlopokra világító díszek, a körforgalomban álló és a Városháza előtti fákra fényfüzérek kerülnek, a frekventált, legforgalmasabb városrészeken pedig átfeszítődíszeket is kihelyeznek. Az ünnepi díszkivilágításhoz szükséges forrást az önkormányzat biztosítja.
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Szilárd Leo-díjat Másfél milliárdos
kapott Szőke Larisza pályázati lehetőséget kínál a JETA
Fotó: Vida Tünde

Az üzemanyag-ellátás, a kiégett
üzemanyag kezelése és az erőmű teljesítménynövelése érdekében végzett meghatározó és
kimagasló tevékenységéért Szilárd Leo-díjjal jutalmazta Szőke
Lariszát, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris üzemanyag
osztályának vezetőjét a Magyar
Nukleáris Társaság. Az elismerést
az MNT által szervezett Nukleáris
Technikai Szimpóziumon adták
át Budapesten. A szimpóziumon
egy híján hetven előadás hangzott
el, többek között a díjazott Szőke
Lariszáé az általa vezetett teljesítménynövelési projektről. Lehetett
volna a téma más is, hiszen sok
szép, eredményes projektben vett
részt, és sok ilyet vezetett. A teljesítménynövelés – mint mondta –
azért nagyjelentőségű, mert igen
sikeres gazdasági eredményeket
hozott amellett, hogy az összes átalakítás, amit végeztek, az üzembiztonságot, a hatékonyságot növelte, tehát nem ment szembe az
erőmű általános elveivel. Hatalmas, összetett munka volt, sikeréért nemcsak az egész erőmű, hanem majdnem az összes hazai intézmény, sok-sok vállalkozó, de
külföldi kutatóintézetek is dolgoztak. A megvalósításra vonatkozó döntés 2001-ben született
meg, és 2010 volt az első esztendő,
amikor már mind a négy blokk
emelt teljesítményen működött.
Larisza elárulta, hogy gyermekként nem ilyen pályáról álmodott. Kutató szeretett volna len-

ni. Hőfizikusként végzett, de fehér köpeny helyett pufajkát és
gumicsizmát öltött a paksi atomerőműben. – Erős élmény volt –
ahogyan fogalmazott, de már akkor ráébredt, hogy neki való ez a
munka, mert szeret a technológia
közelében lenni. Az erőműben
eltöltött évek során mindig jó, fejlesztésekhez fűződő feladatokkal
„találkozott”, soha nem kellett rutinból dolgoznia, mindig új kihívást jelentő műszaki feladatokkal
foglalkozhatott, mindig valami
újat tanulhatott. – Körülöttem nagyon sok elkötelezett, lelkes ember volt, jó volt érezni ezt a szellemet, szinte átölelte az egész építkezést, utána már könnyű volt a
pályán továbblépni – idézte fel
az első időszakra jellemző szellemiséget. Az, hogy nőként, kétgyermekes édesanyaként, ráadásul külföldiként egy atomerőmű
üzemanyag-ellátásáért felelő osztályt vezet, számára soha nem jelentett terhet. – A családomban
alapelv, hogy keményen kell dolgozni, szinte bűnnek számított, ha
lepihentünk. Azt hiszem, én ezt
viszem tovább. Soha nem éreztem, hogy teher, ha dolgozni kell.
Az ember akkor él, ha dolgozik –
osztotta meg velünk a véleményét
Szőke Larisza, aki azt is elárulta,
hogy ismét nagyon szép feladatban van része, hiszen tagja annak
a csapatnak, amely az erőműbővítés kapcsán a telephely előkészítéséért és átadásáért felel.
Vida Tünde

Hét kategóriában várja a
támogatotti körbe tartozó települések pályázatait a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA). A kuratórium
a Bogyiszlón tartott ülésén tette közzé felhívását. A korábbinál több településnek van lehetősége támogatáshoz jutni, akár
önerő vállalása nélkül is.
A Paksi Atomerőmű által alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány másfél milliárd forintos keretére negyvenhét település nyújthat be
pályázatot 2018. január 31-ig.
Az összeget az előző évekhez
hasonlóan a Miniszterelnökség bocsátotta a JETA rendelkezésére, miután az benyújtotta térségfejlesztési programját.
A támogatási szerződést a Miniszterelnökség részéről Lázár
János és Süli János miniszterek
írták alá.
A korábbiakhoz képest hattal
több településnek van lehetősége pályázni. Dr. Kovács An-

tal elnök azt mondta, az igazság
elve indokolta a bővítést. Nőtt a
benyújtható igények száma is,
így egy település akár öt pályázatot is beadhat önállóan vagy
konzorciumban.
A meghatározott fejlesztési célok a korábbiaknál szorosabban
illeszkednek a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásához,
előnyt élveznek a szolgáltatási
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektek.
Idén is lehet pályázni megvalósítás alatt álló, nagyobb léptékű pályázatok önrészének részleges kiváltására, életminőség
és életbiztonság emelését célzó
programokra, épületek energia-racionalizálására, helyi építészeti értékek megóvására.
Legfeljebb ötmillió forinttal támogatja az alapítvány tanulmánytervek elkészítését, és
maximum egymillió forinttal
közösségi rendezvények szervezését főként kis településeken.
-tünde-

Erőmű látogatáson
járt a TEIT küldöttsége
Az atomerőműben járt, és Hamvas István vezérigazgatóval, illetve dr. Kovács Antal kommunikációs igazgatóval találkozott a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás delegációja. Szinte minden
tagtelepülés vezetője élt a lehetőséggel, és tájékozódott a négyes
blokki karbantartásról, illetve
egyéb aktualitásokról.
A polgármesterekből álló küldöttség a négyes blokk mellett a
Karbantartó Gyakorló Központba is ellátogatott, ahol – mint elmondták – szintén átfogó tájé-

koztatást és minden felmerülő
kérdésükre választ kaptak, sőt
– mivel a környezet inaktív – a
reaktort és annak berendezéseit olyan szemszögből is láthatták,
amire a működő atomerőműben
nincs mód.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás igénye és a Paksi Atomerőmű meghívása találkozott, így jött
létre a látogatás, amely jó alkalmat
adott a napi aktualitások megbeszélésére és a közeljövőbeli tervek, együttműködési lehetőségek
egyeztetésére is.
-vt-
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A beszállítás lehetőségeiről
az Atomex Europe konferencián
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Átlátható beszerzési eljárásokkal keresnek kivitelezőket a paksi atomerőmű két új
blokkjának megépítésére. A magyar részvétel egyes területeken meg is haladhatja az
előirányzott negyven százalékot – mondta
Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatóhelyettese Budapesten, az Atomex Europe
2017 fórumon.
Komoly érdeklődés kísérte a beszállítói fórumot, amelyet azzal a céllal rendeztek,
hogy konkrét információkkal segítsék a
Paks II. beruházás iránt érdeklődő vállalkozásokat.
A rendezvényen Süli János, a paksi atomerőmű új blokkjainak tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter köszöntötte a belföldi és
külföldi cégek vezetőit, az orosz partnereket, a hatóság, valamint a beruházás megvalósításáért felelős Paks II. Atomerőmű
Zrt. vezetőit. A miniszter azt mondta, a pá-

lya nyitva áll, hiszen az orosz fővállalkozó a
munkák 55 százalékát nyílt beszerzés keretében fogja meghirdetni.
Kirill Komarov, a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese beszélt arról, hogy a belföldi beszállítók 40 százalékos részvételét átlátható beszerzési eljárásokkal biztosítják.
A Roszatom vezérigazgató-helyettese szerint bizonyos munkákban, például az építő-szerelőbázis létesítése során a magyar
beszállítói arány jelentősen meghaladhatja az előirányzottat, de a magyar cégek komoly tapasztalattal rendelkeznek az energetikai gépgyártás terén is. 2018 végéig nem
kevesebb, mint 15 jelentős beszerzés kiírása várható, mintegy 2 milliárd euró értékben – tette hozzá. Nemcsak építési-szerelési munkákra keresnek beszállítókat, hanem
berendezések szállítására és szolgáltatások
nyújtására is.

Mivel a fő felelősség a „kulcsrakész” átadást
vállaló orosz fővállalkozóé, a nukleáris minősítés során az ő szempontjait is figyelembe kell venni – hangsúlyozta a konferencián
Horváth Miklós, a Paks II. Zrt. engedélyezésért és felügyeletért felelős vezérigazgató-helyettese. Magát a minősítést csak a magyar fél, azaz a megrendelő adhatja ki, és bizonyos esetekben el is végzi a kívánt auditot,
ugyanakkor az orosz félnek is megvan a jogosultsága arra, hogy a magyarországi követelményeknek való megfelelést is szem előtt
tartva értékelje az általa kiválasztott társaságokat. A paksi atomerőmű új blokkjai minden biztonsági előírásnak, így a fukusimai
erőmű-katasztrófa utáni szigorúbb elvárásoknak is megfelelnek majd – szögezte le Kirill Komarov a tanácskozáson.
Süli János tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, hogy a két új blokk olcsó energiával
biztosítja a fenntartható, hosszú távú gazdasági fejlődést, munkahelyeket teremt a fiatalok számára, és a lakossági áramellátást is
megfizethető áron biztosítja. A négy meglévő blokk teljesítmény-kihasználási mutatója 90 százalék körül van, ami hatékony működést eredményez, és azt, hogy Paks olcsó
villamosenergiát biztosít az országnak. Az
ötös-hatos blokk 18 hónapos ciklussal üzemel majd, a teljesítmény-kihasználás a mostaninál magasabb lesz, és a megújuló energiaforrásokkal együtt stabil ellátást tudnak
biztosítani – vázolta Süli János.
A fórumon szó esett arról is, hogy a beruházás nagy terhet ró majd Paksra és a környező településekre. A cél, hogy a 47 településből álló térség élhető maradjon, hosszabb
távon pedig versenyképesebbé váljon. Ezt a
célt szolgálják többek között a közúti fejlesztések, a Paks–Kalocsa Duna-híd megépítése. A nyáron és ősszel feltárt igények kielégítésére a következő öt évben összesen több
mint 500 projekt valósulhat meg. Az útfejlesztésen túl ezek között lesznek a lakhatást bővítő és az életminőséget javító fejlesztések, az élelmiszer-, az egészségügyi és a
szociális ellátást javító beruházások, de turizmusfejlesztést célzó projektek is. A cél,
hogy a 47 település a jövőben egy „smart cityként”, a legmodernebb technológiákat alkalmazva tudjon működni – hangzott el az
Atomex Europe 2017 fórumon.
Vida Tünde
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– A szakmai zsűri tagjai minden
esztendőben azt mondták, hogy
ez a fesztivál volt eddig a legjobb,
remélem, most is így vélekednek majd – mondta Ruff Ferenc
fesztiváligazgató, az idei ”Öröm
a zene” Paksi Országos Amatőr
Pop-Rock-Jazz Fesztivál kezdetén. A tehetségkutatót huszadik
alkalommal rendezték meg, amivel kapcsolatban Ruff Ferenc úgy
fogalmazott, maga sem gondolta
volna, hogy az egykor egy jó bulinak indult program megéli ezt a
jubileumot, sőt ismert és elismert
fesztivállá válik az országban. Az
első években előfordult, hogy
reggel kilenctől hajnali kettőig
tartott a program, ezért később
bevezették az előválogatót, ahonnan tizenkét zenekarnál többet
nem engednek a fesztivál színpadára. Ezzel nemcsak a rendezvény időtartamát tették "barátságosabbá", hanem emelték nívóját. A Művészetekért Egyesület
szervezésében létrejött esemény
ez alkalommal is így zajlott, csak
a legjobbaknak ítélt zenekarok
kaptak lehetőséget arra, hogy
élőben is bemutatkozzanak a neves zsűri és az érdeklődő közönség előtt a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az idei fesztiválon az első helyezett a Lépjünk
a Holdra (Budapest) lett, második a 1LIFE (Szolnok), a harmadik pedig a StarBugs (Budapest). A legjobb énekes Inczédi
Judit, a Primrose Paradise tagja
(Tatabánya) lett, a legjobb gitáros a Radzeer (Budapest) együttesből Herman Péter, aki egyébként az egyetlen paksi zenész volt

vehette át, a közönség különdíját
pedig Herman Péter. További értékes díjakat is átadtak a fesztiválon. Fellépési lehetőségek: a The
Houdinis zenekar négy koncertjének előzenekaraként és a XXIV.
Peron Alapítvány Tehetségkutató
Fesztiválon – 1LIFE, a XXII. Légrádi Antal Tehetségkutató Fesztiválon – Radzeer, rádiós bemutatkozás a paksi Fortuna Rádió
jóvoltából – Lépjünk a Holdra, Újfalusi Gábor díj – a 1LIFE
basszusgitárosa, a jövő reménysége Jankó Marcell, fellépési lehetőség a paksi Gastroblues Fesztiválon – StarBugs, és Art Major
Session szobaklip és interjú –
Lépjünk a Holdra. Az est sztárfellépője Vörös István (Prognózis) volt. – Színvonalas zenei
programot kínálunk a közönségnek, az amatőr zenekaroknak pedig bemutatkozási lehetőséget,
valamint építő kritikát, iránymutatást – foglalta össze Ruff Ferenc, hogy miben látja a fesztivál értékét. Általános tapasztalat,
hogy a tehetséges fiatal zenekarok mögött nincs elégséges anyagi háttér és szakértő segítség, ami
elengedhetetlen feltétele lenne a
boldogulásuknak, így a legtöbbjük felbomlik, és tehetségek kallódnak el. Az Országos Amatőr
Pop-Rock-Jazz Fesztivál komoly
kiugrási lehetőség számukra, hiszen díjaink komoly muníciót jelenthetnek – mondta, hozzátéve, ezt igazolja, hogy olyan zenekarok kezdték itt, mint például a
Vad Fruttik, a 30Y, a Mizar vagy
a Philadelphia.
Kohl Gyöngyi

Húszéves a paksi zenei fesztivál

Fotók: Molnár Gyula

A fesztivál keretében, a versenynap előestéjén mutatták be a Paksi Pillanathangok vol.1. címet viselő CD-t, amelyen 16 paksi vagy
paksi kötődésű zenekar saját dala szerepel. A kiadványt a szerkesztők, egyben az országos pop-rock-jazz fesztivál szervezői és a paksi PistiEst zenekar tagjai, Feil Gábor és Gyulai István „zenei korrajznak” nevezik. – Verses antológia több is létezik már, de paksi kötődésű zenekarok antológiájáról eddig még nem hallottunk, innen
jött az alapötlet. Mivel a 2016/17-es esztendőben több paksi bandának is megjelent saját lemeze/dala, vagy éppen készülőben van,
így sejtettük, hogy könnyen meglesz a korong – idézte fel a kezdetet
Gyulai István. Újságírói kérdésre arról is tájékoztatott, hogy tervezik
a folytatást, sőt részükről akár közös dal is szóba jöhet. – Szeretjük
a kihívásokat, és megérdemelné a paksi zenei világ, hogy szülessen
egy közös szerzemény, de akár egy lemeznyi anyag is összejöhetne közös dalokból, zenekari fúziókból – fogalmazott. A Paksi Pillanathangok vol.1. című CD-n szereplő zenekarok: Gébert-Ulbert
Project, Hesz Ádám Akusztik, Hungarokarma, Másképp zenekar,
Nu-Line Experiment, Pagony zenekar, Peet Project, Pintér Petra és
Sistrum, Pirkadat zenekar, PistiEst zenekar, SoulFood, Társadalomshop, The Houdinis, The Qbs, The Subrune, Ulbert-Hesz Project.
A kiadvány megjelenését Paks Város Önkormányzata, a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör, a Govern-Soft Informatikai Kft., a Gyafix Kft.
és Siklósi Zoltán vállalkozó támogatta. Az utómunkálatok a kalocsai Delfin Hangstúdióban zajlottak, a hangmérnök Kiss Tibor volt,
a lemezborítót Tóth Gábor készítette. A 68 perces CD elkészítésében 71 zenész működött együtt.
az idei tehetségkutatón, a legjobb
basszusgitáros elismerést Kovács
Áron kapta a Lépjünk a Holdra zenekarból, a legjobb dobos
Papp Orsi lett az OHM MAID-

ből (Budapest), a legjobb hangszeres pedig a Primrose Paradise
tagja, Szénási Annamari, aki
csellón játszott. Az ifjúsági zsűri
különdíját is a Lépjünk a Holdra
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Töretlen az érdeklődés a Ki mit tud? iránt
Rekordszámú résztvevővel zajlott az idei Ki mit tud? A tizenharmadik alkalommal megrendezett tehetségkutató versenyre
összesen százötven nevezés érkezett. A programot a Csengey
Dénes Kulturális Központ szervezte az önkormányzat támogatásával.
A kézdivásáhelyi Porkoláb Tamás egy tréfás mesét adott elő,
amivel a zsűri és a közönség körében is nagy sikert aratott. A
vers- és prózamondás kategóriában arany minősítést elért,
mindössze hét esztendős Tamás
diáktársai-val és tanítójával érkezett Paksra, nem először. Elmondta, hogy sok mesét hallgat
és zsenge kora ellenére számos
versenyen indult már. A középiskolás Lóki Hanna is szép eredményeket ért el, vers- és prózamondásban, valamint énekkönnyűzenei kategóriában is
bronz minősítést nyert. A paksi
Pódium Táncstúdió tagjai arany,
ezüst és bronz minősítést, valamint különdíjat is hazavihettek. A dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes négy versenyszámmal szerepelt, az ifjúsági

csoport rábaközi táncával arany
minősítést kapott. Felkészítőjük Huszárikné Böröcz Zsófia
volt, aki jelentős szerepet vállalt a szekszárdi Bartina Néptánc
Egyesület Fölszállott a páva versenyen nyertes gyermekcsoportjának sikerében is. Ezek az eredmények mind az idei paksi Ki
mit tud?-on születtek, amely rekordszámú résztvevővel zajlott a
Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében. A tizenharmadik alkalommal megrendezett programra 150 nevezés érkezett, de háromszáznál is többen
álltak zsűri elé, mivel a tánc- és
zeneművészeti ágban csoportos
produkciók is voltak. A jelentkezők több településről érkeztek,
határon innen Paks mellett Dunaföldvárról, Bonyhádról, Szekszárdról, Tolnáról, Dunaújvárosból, Tatáról, Bátáról, Dunaszentgyörgyről, Pusztahencséről,
Tengelicről, Gyönkről, Gerjenből
és Nagydorogról, illetve határon
túlról Paks két testvértelepüléséről, Viskről és Kézdivásárhelyről. Tell Edit, a kulturális központ
igazgatója elmondta, a verseny
rangját emeli, hogy a zsűritagok
országosan elismert szakembe-

Fotó: Molnár Gyula

rek, akik között paksiak és paksi kötődésűek is vannak, mint
Csipszer Bettina szabadúszó színész, László Boldizsár operaénekes, vagy Kovács Gábor a
Bartina zenekarból. A versenyprodukciókat a kulturális központ helyiségeiben, illetve a Pro
Artis Alapfokú Művészeti Iskolában mutatták be a versenyzők. Zárásként gálára invitáltak a szervezők, aminek műsorára a versenyprodukciók közül
válogattak, majd kihirdették az
eredményt. Összesen 17 arany,
szintén 17 ezüst, valamint 16

bronz minősítést adtak ki, és 11
különdíj is gazdára talált. Ami
a kategóriákat illeti, a palettán
hangszeres zene, ének-népdal,
vers- és prózamondás alsó tagozatosok, felső tagozatosok és
középiskolások korcsoportban,
tánc, ének-könnyűzenei kategória szerepelt, újdonságként külön kategória lett a mesemondás, amire csak alsó tagozatosok
neveztek, illetve teljesen új volt
a felső tagozatosoknak és középiskolásoknak hirdetett dalszövegek versben-prózában.
Sólya E.

Tálentum: Ocsovay Damján
Ocsovay Damján klasszikus zenét tanult, majd érdeklődése a dzsessz felé
fordult, jelenleg egy felnőtt zenekarban
játszik. A zene iránti szeretetét otthonról hozta.
– Az anyai nagyszüleim is zenészek voltak,
sok koncerten voltam velük. Mivel a szüleim is zenéltek, és úgy gondolták, hogy
én is tegyek egy próbát, beírattak zeneiskolába. Én mindig dobolni szerettem volna, de – bár már nem emlékszem pontosan, hogyan is volt – talán megrémültem
tőle, így végül abban maradtunk a szüleimmel, hogy válasszam a zongorát, amit
aztán nagyon megszerettem. Szekszárdon
jártam zeneiskolába, hét évig klasszikus
zenét tanultam. Két dél-dunántúli regionális versenyen is aranyminősítéssel zártam, illetve bejutottam a Nemzetközi Bar-

Fotó: TelePaks

tók Béla Zongoraverseny döntőjébe, ami
nagy mérföldkő volt számomra. Ezekre
vagyok a legbüszkébb. – Bár mindig szívesen hallgattam dzsesszt, nem igazán fogott

meg, egészen addig, amíg egyszer az édesapám hozott egy Oscar Peterson CD-t. Ez
a lemez keltette fel igazán bennem a vonzalmat a műfaj iránt, és onnantól kezdve minden stílus érdekelt, ami dzsessz.
Ocsovay Damjánról sokan mondták már,
hogy érettebb a koránál. Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy felnőtt zenészekkel
játszhat. – Egyszer amikor szólóban játszottam pár számot a Szekszárdi Jam Session Klubban, utána odajött hozzám dr.
Gál Gábor és megkérdezte, hogy lenne-e
kedvem a Gastroblues Fesztiválon velük
együtt zenélni. Így kezdődött a közös pályafutásunk. A JazzGO után még egy zenekarunk alakult, a Nu-Line Experiment.
Ocsovay Damján azt mondja, hogy soha
nem mond le a zenélésről, mert egy olyan
külön világ amiből nem lehet kiszakadni.
Sólya Emma.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Történetek a ládaﬁából

Győrﬃné Szabó Éva
– Az 1956-os dunai jeges árvíz annyira elöntötte a házunkat, hogy az ablakig ért a víz.
Utána jött a tavaszi zöldár, ami után viszszaköltözhettünk Árvíz utcai otthonunkba
a szüleimmel, húgommal és két ikeröcsémmel. A fiúk a párás levegőtől megbetegedtek, aztán majdnem elvitte őket a szamárköhögés – mesélte Győrffiné Szabó Éva,
akinek még számos emléke van a Dunáról.
– Akkoriban kemény telek voltak. Az emberek a befagyott Dunán mentek át szekérrel a túlsó partra fáért. Jártak még a jégtörő
hajók, és volt, hogy robbantották is a jeget.
Mivel a házunknál nem volt kút, az édesanyám a szomszédhoz járt vízért a főzéshez. Ha viszont mosáshoz, takarításhoz kellett, akkor a Dunáról hozott télen, nyáron
– idézte fel emlékeit. Mivel áramunk nem
volt, negyedik osztályos koromig petróleumlámpa fényénél tanultam. Mindig is szerettem olvasni. Volt rá példa, hogy elcsentem az édesapám elemlámpáját, és két éjszaka alatt kiolvastam egy könyvet a dunna
alá rejtőzve. Szorgalmasan jártam könyvtárba, aminek a hangulata rabul ejtett. A pálya-

választás közeledtével úgy éreztem, hogy az
egészségügy vagy a fodrászat érdekelne, de
aztán néhány személyes élmény nyomán ez
megváltozott. Amikor már volt áramunk, az
édesapám vásárolt egy rádiót, ami egy napon elromlott, én pedig nekiálltam megjavítani, de nem húztam ki a konnektorból.
Amikor édesapám ezt meglátta, lekevert egy
nagy pofont. Se előtte, se utána soha nem
bántott. Bár rám parancsolt, hogy ne nyúljak hozzá, én csak szétszedtem és megjavítottam, aztán a vasalónkat is. Ekkor döntöttem el, hogy olyan helyen dolgoznék
szívesen, ahol ezzel foglalkozhatok. Elektroműszerész szerettem volna lenni, és matematika tanárom, Tuba János bíztatására – a
szüleim tudta nélkül – be is adtam a jelentkezésemet, és fel is vettek, de nem engedtek továbbtanulni. Az iskola befejezése után
a konzervgyárban kezdtem dolgozni. Amikor nagykorú lettem, jelentkeztem egy targoncavezető tanfolymra, amire végül rábólintottak. Aztán férjhez mentem, két gyermekünk született. Amikor visszamentem a
GYES-ről, elvégeztem egy adminisztrációs

gépírótanfolyamot, és a vendéglátóiparban
helyezkedtem el. Először a Lepkében, aztán
pedig a Paksi Halászcsárdában dolgoztam.
Ekkor jelentkeztem Szekszárdra a kereskedelmi szakközépiskolába, de mivel már kétgyermekes családanya voltam, a férjem pedig nem támogatott, abba kellett hagynom.
Egy év múlva jelentkeztem egy hároméves
melegkonyhás üzletvezető képzésre, amit
jeles eredménnyel végeztem el. Amikor az
üzletet kiadták, otthagytam a csárdát, és az
atomerőmű rendészeti osztályán dolgoztam tovább a portaszolgálaton, majd a beléptetésnél. Közben elvégeztem az alapfokú rendészeti képzést és négy számítógépes
tanfolyamot. Az atomerőműből vonultam
nyugállományba. Az első férjemmel akkor
váltunk el, amikor a gyermekeink már önállóak voltak. A második férjemmel tizenhat
boldog évet töltöttünk együtt, aztán végső
búcsút kellett vennem tőle. A fiam asztalosmester lett, a lányom pedig az egészségügyben helyezkedett el. Akkor vagyok boldog,
ha őket annak látom.
Weller P. Hanna
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A hosszú házasság titka a megértés
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szűk családi körben megünnepelt gyémántlakodalomra
volt hivatalos a Paksi Hírnök a
minap az Erzsébet Nagy Szállodába. Érkezésünk a család
ajándéka volt Jantner Jánosnak és feleségének, Bözsi néninek, akik a meglepetésből felocsúdva szívesen meséltek az
életükről és arról, hogy szerintük mi tartja őket együtt immáron 60 esztendeje.
Egy év ismeretség után, Szent
Mihály napján állt választottja,
Weisz Erzsébet elé Jantner János,
hogy feleségül kérje. A jegyesek

1957. november 17-én házasodtak össze. – Özvegy édesanyám
egyedül nevelt fel, és mivel szegények voltunk, nem tanulhattam tovább – mesélte Bözsi néni. Az elemi iskola után a
konzervgyárba ment dolgozni,
és több mint negyven év után
onnan is vonult nyugállományba. Párja, János bácsi is szorgos munkával töltötte az életét,
termelőszövetkezetben dolgozott, 1990 óta nyugdíjas. – Nem
volt fenékig tejfel az élet, de leküzdöttük a nehézségeket, mindig csak olyan célokat tűztünk
ki magunk elé, amiről úgy gon-
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doltuk, hogy kitartó munkával,
együtt el tudjuk érni, és ha valami mégsem sikerült, azt is átvészeltük – fejtegették. Amikor
arra terelődött a beszélgetés,
hogy vajon mi a hosszú házasság titka, két szó hangzott el: elfogadás, megértés. Azért Erzsi
néni nevetve megjegyezte: ha a
párom esetleg „kínlódott” volna mellettem, hát Istenem, akkor vessen magára, hiszen ő járt
utánam. Mire János bácsi mosolyogva: nálunk mindig az aszszonynak van igaza. Leszögezhetjük tehát, hogy az említettek mellett a humor sem utolsó

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

szempont, ha a hosszú házasság titkáról van szó. Komolyra
fordítva a szót, arról is beszéltek, hogy a legnagyobb ajándék
a fiuk, János születése volt. Számukra a legnagyobb érték, az
élet értelme a család, és hálásak
a sorsnak, hogy az övék egy igazán összetartó família. Fiuk és
menyük, Ili a szomszédban laknak, és mindenben segítenek, de
két unokájukra, Jánosra és Kálmánra is számíthatnak. Mindkettő informatikus mérnök, az
egyik Budapesten, a másik Szegeden él, de a család hívó szavára Paks felé veszik az irányt.
Bár Erzsi néni már 80, János bácsi pedig 87 esztendős, minden
ház körüli munkát elvégeznek,
a kertjük a legnagyobb forróságban is olyan, mint egy oázis.
Kerül onnan a család asztalára zöldség, gyümölcs, a töltött
káposztát saját készítésű savanyú káposztából főzik, a pörköltet és a halászlét is saját termésből őrölt fűszerpaprika teszi ízletessé, égőpirossá. Baromfit is
tartanak, így tojásnak, húsnak
sincsen híján a család. Amúgy
pedig a maguk által kialakított
rendben és tempóban élik az
életüket. Ha családtagjaik valamit siettetnének, a papa csak
annyit mond, hogy csak nyugodtan, a jövő hétből még nem
múlt el egy nap sem. Azért egyvalami van, amit ők maguk sürgetnének, merthogy igen vágynak már rá: nagyon szeretnének
dédunokát.
-gyöngy-

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu
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Harmincöt éves a Munkácsy utcai óvoda
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Harmincöt esztendővel ezelőtt
nyitották meg a mai Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai
tagóvodájának kapuit. Az évforduló alkalmából születésnapi rendezvényt tartottak, amelyre
az intézmény egykori dolgozóit,
óvodásait is várták. Az alkalomra kiállítást rendeztek régi óvodai tárgyi emlékekből, dokumentumokból, közöttük például az
első csoportnaplóval a megnyitás évéből, az egyik teremben a
mai óvoda életképeiből ment vetítés, egy másikban pedig egykori óvodások adtak zenés ünnepi
műsort – mondta el Bachmanné
Németh Tünde tagóvodavezető.
A találkozón felidézték az elmúlt
évek történetét. Hirczi Józsefné,
aki 1982-től 2006-os nyugdíjazásáig vezette az intézményt, érdeklődésünkre elmondta, hogy sok
minden változott az eltelt évek
alatt, így például a helyi óvodák
szervezeti struktúrája és a nevelési program. Kiemelte, hogy különösen szívesen emlékszik viszsza a kirándulásokra, a szakmai
látogatásokra és azokra a szülőket, munkatársakat érintő kötetlenebb programokra, amelyek
a közösségépítést célozták, erre
nagy hangsúlyt fektetett. Míg a
délutáni rendezvény nyitott program volt, a megelőző hét, illetve

az aznap délelőtt a mai óvodásoké, számukra a szülők készültek
műsorral. A gyermekintézményt
1982 szeptemberében nyitották meg, és mivel nemcsak az induláskor, hanem a rákövetkező
években is sok gyermek volt a városban, 1993-ban a három mellé
egy negyedik csoportot is indítottak az épület bővítésével. Később
a felső udvar mellé megkapták az
alsó területet is, amelyet az önkormányzat és az óvoda alapítványának támogatásával szépen
belaktak, vásároltak udvari játékokat és a felső udvarban kialakítottak egy KRESZ-pályát, aminek felújítását már a harmincéves
jubileum idején tervezték. Az elképzelés megvalósult, hiszen a
Munkácsy utcai tagóvoda az előző nevelési évben sikeresen pályázott a „Biztonságos Óvoda”
címre, aminek eredményeként
idén októberben két jelzőlámpát és tizenöt kresztáblát vehettek
át. Ilyen KRESZ-pálya csak ebben az óvodában van Pakson, és
igen hasznos, hiszen a gyerekek
játszva, biztonságos körülmények
között sajátíthatnak el megannyi
közlekedési szabályt, például a
zebrán való átkelést. A gyermeklétszám csökkenésével 2007-ben
ismét háromcsoportos óvoda lett
a Munkácsy utcai, a 2013/2014-es

nevelési évet pedig kettővel kezdték, majd a 2015/2016-os nevelési évtől ismét három csoporttal
működnek. Az egyik csoport német nemzetiségi, az oda járó gyerekek megismerkednek a nyelvvel, a szokásokkal, természetesen
az életkoruknak megfelelő módon. Az óvodába jelenleg összesen hatvannégy gyermek jár, rá-

juk hat óvónő és három dajka, illetve egy pedagógiai asszisztens
vigyáz. Míg az 1990-es éveket
megelőzően országosan egységes program keretében, azt követően saját kidolgozású nevelési programjuk mentén foglalkoztak a gyerekekkel, a Napsugár
Óvoda létrehozását követően pedig a tagintézményekéből „összedolgozott” nevelési program lett
az irányadó. A 2014/2015 –ös nevelési évtől saját arculata van az
óvodának, az „Egészséges életmódra nevelés mozgásfejlesztéssel” című pedagógiai program
mentén dolgoznak. Az elnevezésből adódik a két kiemelt terület, alkalmazzák a csoportjaikban a mozgáskotta módszert. A
tagóvodában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására, sokéves múltja van például a
télkergető kiszebábu-úsztatásnak
vagy a szüreti programnak. Csodálatos környezetben működik a
gyermekintézmény, aránylag közel a Dunához, pár percnyi sétára a városi múzeumtól és a Bezerédj általános iskolától, valamint
a Pákolitz István Városi Könyvtár
sincsen messze.
Kohl Gyöngyi

Egy doboznyi
szeretet gyerekeknek
Paks Város Önkormányzata csatlakozik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által – idén a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat javára – elindított jótékonysági ajándékcsomag-gyűjtéshez. Aki csatlakozni szeretne az akcióhoz, annak nincs más
dolga, mint megtölteni egy vagy
több cipősdobozt ajándékkal, ráírni, hogy milyen korú és nemű
gyermeknek szánják, majd eljuttatni valamelyik gyűjtőpontra. A
már nem használt, de jó állapotú
játékok mellé kerüljön a csomagba egy kis édesség és az életkornak megfelelő tisztálkodószerek,
például tusfürdő, fogkrém. A jó-

tékonysági akcióban összegyűlt
karácsonyi ajándékcsomagokat
december 15-ig lehet leadni a
Városházán, a Tourinform irodában és Agricum üzletben, a
Csengey Dénes Kulturális Központban, valamint a Forraltbor
és Kolbászünnepen, ami december 9-én lesz a Sárgödör téren.
Az összegyűjtött ajándékcsomagokat a Katolikus Karitász paksi
csoportja, a Segítők Háza, a Paks
Kistérségi Szociális Központ Fogyatékosok Nappali Ellátója, valamint a Paksi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat juttatja
el a rászoruló gyermekekhez.
-gyöngy-
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Fotó: Babai István

Jó napot, mi újság?

Sztankevics Ljudmila
Amikor gyerek volt, nem biciklit vagy babát kért, hanem
– egyke lévén – testvért. Ez nem
adatott meg neki, Pakson a református gyülekezetben azonban szerető testvérekre talált.
Sztankevics Mila sokáig azt gondolta, hogy mázlista, mert amire vágyott – moszkvai egyetem,
szerető férj, nagy család, érdekes
munka – mindent megkapott.
Ma ezt már nem a szerencsének
tulajdonítja, hanem Isten gazdagon mért áldásának. Habár egy
Volga-deltában fekvő dél-orosz
városban, Asztrahanyban született, ma már Paksot tartja az otthonának. Majd’ harminc éve él
itt, de honvágya nem szűnt meg,
sőt mostanában inkább erősebb.
Szőlőhegy utcai otthonuk a Paksi Oroszklub bölcsője: barátnőivel gondolták úgy, hogy létrehoznak egy ilyen szervezetet,
ahol ápolni tudják az orosz nyel-

vet, kultúrát, és meg tudják mutatni, milyen az igazi Oroszország azzal szemben, amit a sajtó, a politika mutat. A szerelem
hozta 1988-ban Paksra. Férjével,
Bor Imrével egy moszkvai építőtáborban ismerkedtek meg.
Mila előtte a közlekedésmérnöki egyetemen műszaki kibernetikát tanult, majd Magyarországon külkereskedelmi főiskolát
végzett, de tolmácsként-fordítóként dolgozik. Ezt cseppet sem
bánja, nagyon szereti a munkáját, mert változatos és sokat lehet emberek között. Amikor Alexander 1989-ban megszületett, úgy döntöttek, hogy
az anyaságra koncentrál. Nehéz volt elfogadnia, hogy „nyak
felett” nem kell dolgoznia, és
néha úgy gondolta, hogy az otthon töltött 15 év miatt sokat
veszített, ma viszont már tudja, hogy jól döntöttek, mert lát-

ják az eredményét. A legfrissebb
megerősítés, hogy Julcsi lányuk
a londoni Imperial College végzőseként az összes díjat elhozta: a legjobb csoportos és legjobb egyéni projektért járó díj
mellé a legjobb diáknak járót is
ő kapta. Előzőleg Budapesten,
az ELTE-n tanult elméleti matematikát. Alexander – immár egy
csodálatos négyhónapos kislány, Liza édesapjaként – Dániában él, az Aarhus-i egyetem végzős Phd hallgatója, sikeres kutató, neves lapokban publikál.
– A menyem, Anna újságíró,
nagyon tehetséges, szeretem az
írásait – fűzi hozzá Mila, majd
a legkisebb lányt, Annamáriát
is bemutatja: Panni – ahogy ők
szólítják – elsőéves a pécsi református gimnáziumban, az angol van a jövőjét illető gondolatok fókuszában, de újabban az
írás és a fotózás iránt érdeklő-

dik. Mila picit szomorú, amiért
távol vannak a gyerekei. – A legnagyobb álmom, hogy legalább
az egyikük hazajöjjön Paksra –
árulja el. Paksot szemmel láthatóan imádja barátságos, kisvárosi légköre miatt. A magyar
nyelvről is hasonlóan nyilatkozik. – Nem volt egyszerű megtanulni, de rabul ejtett a lágysága
és dallamossága. Nagyon becsülöm és szeretem a magyar kultúrát, József Attilát, Pilinszkyt, hálás vagyok, hogy idevezérelt az
Isten – fogalmaz. Úgy érzi, azzal, hogy itt találkozott Jézussal, értelmet nyert, hogy magyar
férfi lett a szerelme. Azt mondja, számára az a fontos, hogy egy
férfi legyen becsületes, szorgalmas és bátor. Imrében ezt megtalálta. Mint mondja, nem tudja
megítélni, hogy polgármesterként mennyire volt eredményes,
de nagyon büszke volt rá, és azt
is tudja, hogy rengeteget dolgozott. Számukra nagyon nehéz
volt ez az időszak, amit jól mutat a következő történet: egyik
este a szokottnál korábban érkezett haza a férje. Az akkor kétéves Alexander még nem aludt,
ő nyitott ajtót, majd befutott és
azt mondta az édesanyjának,
hogy „jött egy bácsi” – mert akkor már vagy két hete nem találkozott az apjával és nem ismerte meg. Imre ma vállalkozó, egy
szállodát és konferenciaközpontot vezet Balatonszárszón, tagja
a református zsinatnak és presbiter. – Én tértem meg először,
aztán vezettem magam után Imrét és a lányokat – mondja Mila,
aki tizenkét éve a paksi református gyülekezet presbitere.
– Itt kezdődött a keresztény
utam, fantasztikus emberekkel, határtalan szeretettel találkoztam – fogalmaz. Hozzáteszi, megtérése hátterében
hála van. – Hálás vagyok azért
a sok mindenért, amit kaptam.
Azért, mert van szeretett férjem, vannak szeretett gyerekeim, akik nagyszerű emberek,
van szeretett munkám, barátaim, a gyülekezet és egy ilyen
város, ahol élek. Ezt valamilyen
módon szeretném meghálálni
– mondta.
Vida Tünde
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Amikor Marx György professzor hírét
vette, hogy látogatóközpont építésébe fogtak az atomerőműnél, felvetette, hogy meg
kellene emlékezni a világhírű magyar tudósokról is. Kováts Balázs, az akkori Tájékoztatási Iroda vezetője elfogadta a javaslatot és felkérte Farkas Pál szekszárdi
szobrászművészt egy emléktáblaterv elkészítésére. Marx György később módosította ötletét, miszerint egy emléktáblánál sokkal méltóbb emléket kellene állítani. Így született meg a Disputa szoborpark
ötlete, amin áthaladva némi ismeretet
kaphatnak a természettudományok világhírű magyar művelőiről a látogatók. Marx
György professzor javaslatát figyelembe
véve Hevesy György Nobel-díjas vegyész,
Neumann János matematikus, Szilárd Leo
fizikus, Teller Ede atomfizikus és Wigner
Jenő Nobel-díjas fizikus mellszobra került a parkba, az alkotásokat a látogatóközpont 1995. szeptember 28-i megnyitásakor leplezték le. Teller Ede betegsége
miatt nem tudott eljönni az eseményre,
viszont 1996. október 21-én az atomerőműbe látogatott és megtekintette saját
szobrát. A szoborpark folyamatosan bő-

Fotó: Bodajki Ákos

Mozaik
vült, azóta itt „diskurál” tudóstársaival az
ötletgazda Marx György, Kármán Tódor,
Lévai András és egy politikus, Habsburg
Ottó is. Magyarország 1996-ban világkiállítást tervezett rendezni, aminek kihelyezett rendezvényközpontja lett volna a

Tárgy/
történet

Tájékoztató és Látogatóközpont, ugyanis pályázaton elnyerte az „EXPO ’96 hivatalos résztvevője” címet. Erre az eseményre elkészíttették az öt tudós szobrainak
kicsinyített másait. A világkiállítás elmaradt, helyette megrendezték a Naturexpo

nemzetközi környezetvédelmi kiállítást
1996. augusztus 15. és szeptember 8. között. A kiállításon az atomerőmű önálló
standon mutatkozott be, ahol a kicsinyített szobormásolatok is ott voltak a stand
installáció-jának részeként. A fogadópult
mögött az ESZI menedzserasszisztens tanulólányai – 21 fő – álltak, közöttük a múzeum mostani vezetője. Wigner Jenő lánya,
Martha Wigner Upton, először 1996. december 10-én látogatott az atomerőműbe
és helyezte el virágcsokrát édesapja szobránál. Másodszor 1999. június 30-án járt a
szoborparkban, akkor Wigner Jenő unokájával együtt. Wigner Jenő születésének 115.
évfordulója alkalmából november 17-én
volt az MTA székházában akadémiai emlékülés. Az előadók között szerepelt Mester Sándor, a volt Wigner-brigád vezetője, akinek meghívására a névadó 1983.
augusztus 31-én Paksra látogatott. Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum
vezetője a múzeumot mutatta be az emlékülésen, kiemelve az ott őrzött Wigner-emlékeket. Cserháti András műszaki főszakértő a Paksi Atomerőmű tevékenységéről
beszélt.
Beregnyei Miklós
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Történelmet írt győzelmével a TEK
csapata az orlandói versenyen
Fotók: a TEK felvételei

Az akarat, az elszántság, a rengeteg munka meghozta gyümölcsét: a magyar Terrorelhárítási
Központ csapata nyerte idén az
Amerikai Egyesült Államokbeli Orlandóban rendezett SWAT
Round-Up versenyt, ami a világ egyik legrangosabb, kizárólag műveleti, terrorelhárító vagy
speciális rendvédelmi egységeknek szervezett megmérettetése.
Több hasonló tematikájú versenyt
is rendeznek szerte a világban, de
egyiknek sincs olyan múltja, mint
a SWAT Round-Upnak, amely-

ből az idei volt a 35. Járai Antal, a
csapat felkészítője emlékeztetett
rá, hogy a magyarok rendre jól
szerepeltek, a paksiak többször
megnyerték az akadálypályát,
és az elmúlt hét évben, amióta
a TEK működik, az összes versenyszámban voltak már elsők,
összetettben pedig mindig az élmezőnyben végeztek, ezért hitt
abban, hogy a siker utóbbiban is
el fog jönni. Járai Antal 2003 óta
minden évben ott volt Orlandóban, hol versenyzőként, hol felkészítőként, hol mindkét sze-

repben. – Szerénytelenség nélkül mondom, hogy nem az volt
a kérdés, hogy megnyerjük-e, hanem az, hogy mikor, mert a csapatunk megérett a győzelemre – fogalmazott. Azt is elmondta, hogy évről évre 55-60 csapat
áll rajthoz. Egy-egy versenyszám
megnyerése kevés a sikerhez,
összetettben csak annak van esélye, aki minden számban az élén
végez. Azzal, hogy a TEK bajnok lett, történelmet írt, hiszen
eddig kizárólag amerikai csapatok nyertek. – A csapat összeállítását célzó kiválasztás hatalmas
próbatétel – mondta a felkészítő, hozzátéve, hogy a magas szintű követelmények nehezen teljesíthetők. A magyar válogatott
tagjai nem átlagos képességűek,
hanem gyakorlott, speciális tudással rendelkező kommandósok, testőrök. A nyolcfős legénység két tagja mesterlövő, és hat
rohamcsoporos. Utóbbiak egyike Bernáth Zoltán, Járai Antalhoz hasonlóan, a TEK paksi különítményének tagja. Zoltán idén
másodszor került be, és megszol-

gálta a bizalmat: az öt feladatból
három megoldásában szerepet
kapott, de egyetlenegy mellélövése sem volt. – Gyors és nagyon
pontos – mondta róla a csapat
felkészítője. Természetesen nem
szeretnék a magyar kommandósok a csúcson abba hagyni. Két
év múlva Németországban rendezik a SWAT olimpiát, szeretnének ott lenni és előkelő helyen
végezni, illetve ha lehetőséget
kapnak rá, megvédeni bajnoki
címüket Orlandóban.
Vida T.

Paksi sikerek a felhúzó versenyen
A paksi kategóriával kezdődött az a felhúzó verseny, amelyre az ország minden
pontjáról érkeztek erős emberek, összesen
96-an, nők és férfiak egyaránt. A megmérettetésen profik és amatőrök is részt vehettek. – Elég jó a mezőny, erős versenyzők jöttek el. Az „elit” kategóriában lesznek a legnagyobb súlyok és a legnagyobb
csaták, de szerintem mindegyikben kiélezett küzdelemre lehet számítani. Látványos verseny elé nézünk – fogalmazott Tumpek Róbert főszervező, a Paksi Powerlifting Club vezetője kezdés előtt.
A szabályrendszert Jobbágy István László,
a Magyar Professzionális Erőemelő Liga
bírója ismertette. – A mozdulatsor a következő: a versenyző odaáll a súlyhoz, felveszi a pozícióját, lehajol, megfogja a súlyzót és felemeli. A lábnak nem szabad elmozdulnia, és az egyensúlya sem billenhet

meg, továbbá a súlyzó nem érhet a testéhez felhúzás közben. Ha valami a felsoroltak közül nem teljesül, a gyakorlat érvénytelen, ha befejezi a versenyző, akkor a „le” vezényszóra leteheti a súlyzót,
de nem szabad eldobnia, hanem végig
uralnia, kísérnie kell. Mivel amatőr versenyen vagyunk, és azt szeretnénk, hogy
minél többen megszeressék ezt a sportot,
ezért most a szabályrendszert nem veszszük annyira szigorúan – tette hozzá. A
hazai tehetségkutató kategóriában kilencen emelték a különböző súlyokat. Mindenkit háromszor szólítottak pódiumra, és az összteljesítmény alapján hirdettek eredményt. A női mezőnyben Heizler
Lotti, míg a férfiak -85 kilogrammos csoportjában Menyhei Dávid diadalmaskodott. – A második súlyomnak, a 100 kilónak örülök, a 110-nél pedig nagyot emel-

tem, ezért nem lett meg, emiatt egy kicsit
csalódott vagyok, de ez volt az első ilyen
versenyem – mondta el Heizler Lotti. – Az
egyéni csúcsomat megdöntöttem, aminek
nagyon örülök, azért pedig külön is, mert
úgy sikerült elérnem ezt az eredményt,
hogy nem sokat tudtam készülni – összegzett Menyhei Dávid. A paksit a nyílt és az
elit kategória követte. Ahogy a főszervező, Tumpek Róbert is említette, itt komoly
múlttal rendelkező versenyzők nagy súlyokat emeltek. A helyiek közül Adorján
Ádám és Hosszú Balázs kategóriájuk első
helyén zártak, emellett egy ezüst- és egy
bronzérem is jutott a paksiaknak. A tervek szerint a felhúzó versenyt jövőre ismét az atomvárosban rendezik, a következő megmérettetés pedig a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa lesz 2018
tavaszán.
Faller G.
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A harcművészet sok mindenre megtanít
Fotó: Molnár Gyula

Az Atomerőmű SE szabadidő
szakosztályának egyik szakcsoportja a kyokushin karate. A
kyokushinkai magyarul azt jelenti, hogy találkozás a végső igazsággal. Az ASE berkeiben 1987 óta működő szakcsoport vezetője szenszei Krasznai
Tamás.
– Mikor és hogyan kezdődött a
szakcsoport története?
– A madocsai művelődési házban kezdtünk edzeni, hogy pontosan mikor arra már nem emlékszem. Az ASE harminc éve
vett át bennünket, én pedig pár

hónapra rá a csoport vezetését.
Akkor 30-40 körül volt a létszámunk, most körülbelül 25 fővel dolgozunk, a 6 évestől az 50es korosztályig vannak tagjaink.
Azóta sok minden változott, többek között az edzésmetódus, és
előtérbe került a versenyzés. Ami
változatlan, hogy egy családias, a
sportot és a harcművészetet előtérbe helyező csoport vagyunk.
– Milyen versenyeken vesztek
részt?
– A sportágunkban egyre inkább számít a versenyeredmény,
amihez alkalmazkodva többször

megmérettetjük magunkat. Az
országos bajnokság nagyon pénzigényes lenne, erre nincsen lehetőségünk, így alapvetően meghívásos versenyeken veszünk rész.
Nálunk mindenki munka mellett karatézik, nem vagyunk profik, ennek megfelelően tudunk
versenyekre járni. A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában tartunk edzést
hétfőn, szerdán és pénteken este
hattól fél kilencig. Egy óra futás,
egy óra technikai gyakorlás és fél
óra küzdelem van.
– Mi a fő jellemzője a kyokushinkai
karaténak?
– Teljes erőből, védőfelszerelés
nélkül megy a küzdelem, ezt úgy
hívják, hogy knock down (kiütő,
leütő – a szerk.). Kézzel nem lehet
fejre dolgozni, viszont rúgni teljes
erőből szabad. Ha valakit úgy találnak el, hogy 3-5 másodpercen
belül vissza tud állni a küzdelembe, azért fél pont jár, és egy pont,
ha nem tudja folytatni.
– Különböző színű övek árulkodnak arról, hogy mennyit tud a
karatéka. Hogyan lehet eljutni a fekete övig?

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
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– Tíz tanuló és tíz mesterfokozat
létezik, a fekete öv az első mesterfokozat. A fokozatok között
kivárás van, minimum fél évnek el kell telnie. A legrövidebb
idő a fekete övig – ha a csillagok
együttállása is kedvező – négy és
fél, öt év. Nagyon ritka, hogy valaki ennyi idő alatt eljusson idáig.
Én tíz év alatt jutottam el az első
mester fokig.
– Ki, mikor és hogyan vizsgáztat
nálatok?
– Az edzéseket ketten vezetjük, a
segítőm Varga Szabolcs, aki barna öves. Rendszeresen tartunk
övvizsgát, évente akár többször
is. Én első kyuig vizsgáztathatok,
dan fokozatot csak a dan kollégium adhat. Szabolcs már dan várományos, tudása, hozzáállása
alapján úgy gondolom, hogy rövidesen mester lesz.
– Miért ajánlanád a karatét a fiataloknak?
– A harcművészet megtanít a küzdelemre, a magunkért való kiállásra, önfegyelemre, problémamegoldásra. Ezek miatt javaslom
mindenkinek, arról nem is beszélve, hogy folyamatosan próbára tesszük az edzéseken a tűrőképességünket, ami az élet számos területén hasznos lehet. A
kyokushinkai karate több, mint
egy sport, sokkal többet ad annál.
Úgy vélem, hogy nekem mindent
ez adott, amitől Krasznai Tamássá
váltam. Ez egy életforma: ha valaki rendesen akarja csinálni, élethosszig tartó tanulási folyamat.
Aki jól csinálja ráérez, és nem fogja abbahagyni. Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy ha
csak annyit elérnek, hogy egészséges, tisztelettudó, határozott emberekké válnak, az nekem elég,
nem akarok ennél többet.
Kovács József
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Nem bírt a bajnokkal az Atomerőmű SE
Fotó: Molnár Gyula

A tavalyi bajnok Alba Fehérvár együttesét fogadta az ASE
férfi kosárlabdacsapata a Gesztenyés úton. A Sopron elleni
győzelem után bizakodó hangulatban várta Teo Čizmić legénysége a mérkőzést.
Jól kezdett az Atom, Hinds és
Allen egyaránt közelről volt
eredményes. A vendégek hamar
rendezték soraikat, és egy 7-0-s
sorozattal a vezetést is átvették.

Ezután felváltva estek a kosarak,
de nem sikerült befogni a kékfehéreket, sőt az utolsó percekben az Alba egy 6-0-s szériával
tovább növelte előnyét.
A második negyedben feljavult
a paksiak játéka, szigorítottak a
védekezésen, és Eilingsfeld vezetésével megkezdték a felzárkózást. Hinds közelije után 2930-at mutatott az eredményjelző, utána azonban megtört a

lendület, és a végjáték megint
a vendégeknek sikerült jobban.
A nagyszünet után bent maradt
az öltözőben az ASE, 10-0-val
kezdett az Alba. A paksi csapat
nagyon pontatlanul játszott, a
vendég pedig tovább növelte
előnyét a negyed második felében, ekkor 36-53-at mutatott az eredményjelző. Szerencsére Allen „belőtte” magát, és
egy 11-0-s rohammal visszajött
a meccsbe az Atom.
Az utolsó felvonás elején ott folytatták a piros-kékek, ahol percekkel előtte abbahagyták, a 33.
percben Ogunyemi közelije után
55-55 lett az állás. Sajnos a következő támadásokból nem tudta átvenni a vezetést a Paks, az
Alba viszont rövidesen összekapta magát és egy 7-0-s rohammal
ismét elhúzott. A hátralévő időben már biztosan őrizte előnyét a
bajnok, és egy küzdelmes mérkőzés után győztesen távozott.
ASE – Alba Fehérvár 60-67

(12-20, 19-17, 16-16, 13-14)
– Az Alba az elejétől kezdve
kiválóan védekezett, így nem
volt könnyű dolgunk. A mi védekezésünkkel sem volt komoly gond, viszont ha győzni
akarunk, nem lehet ennyi tiszta dobást kihagyni. Többször
is eltüntettük a különbséget,
ott voltunk az Alba nyakán, de
mindig kihagytuk a dobásokat, így pedig nem lehet mérkőzést nyerni, támadásban is
jobbat kell nyújtani – értékelt
Teo Čizmić, az ASE vezetőedzője.
A magyar válogatott Lengyelország és Koszovó elleni vb selejtező mérkőzései, valamint a
Kelet-Nyugat All-Star-gála miatt hosszabb szünet következik
a bajnokságban. Az ASE legközelebb Jászberényben lép pályára december 9-én, hazai pályán
pedig december 16-án a MAFC
ellen.
-joko-

Jól kezdett az ASE Két meccs mérlegen
NB I-es sakkcsapata
Mindkét mérkőzését megnyerte
az Atomerőmű SE NB I-es sakkcsapata a szezonnyitó hétvégén.
Az első két fordulót immár hagyományosan Budapesten rendezték. Az ASE együttese a helyi
Hüsi SC-vel, majd a szintén fővárosi Aquaréna Kőbánya SC-vel
mérkőzött. Az első játéknap szoros 6,5–5,5 arányú paksi sikerrel zárult. Parligras, Ács, Kaczúr
és Krstulovic egyaránt diadalmaskodott, míg Lupulescu, Berkes, Szabó, Grószpéter és Lá-

zárné Vajda Szidónia döntetlent
ért el. A második összecsapást
8,5–3,5-re nyerték az Atomosok: Berkes, Parligras, Papp,
Ács, Lizák és Krstulovic győzött,
Lupulescu, Szabó, Grószpéter,
Kaczúr és Vidéki remizett. Az
Atomerőmű SE első csapata jelenleg a táblázat harmadik helyén áll. A következő fordulóban, december 3-án vasárnap,
az ASE a Pénzügyőrt fogadja az
Erzsébet Nagy Szállodában.
Faller G.

Az előző két fordulóban egyaránt 2:0-s vereséget szenvedett
a Paksi FC labdarúgó csapata az
OTP Bank Ligában. A 15. játéknapon hazai pályán a Ferencvárosi TC múlta felül a paksi zöld-fehéreket, míg legutóbb
a Videoton FC győzte le ilyen
arányban Csertői Aurél tanítványait Felcsúton. Mezőnyben
ugyan jól futballozott a PFC a
bajnoki aranyéremért küzdő
együttesek ellen, de az ellenfél kapujára nem sok veszélyt
jelentett. – A Videoton ellen az
iksz is bravúr lett volna, de még
ez sem sikerült. Az ellenfelünk

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

jó csapat, nehéz ellenük játszani, ami azért úgy-ahogy, de sikerült. Igaz, amikor megszerezték a
vezetést, utána csak focizgattak,
majd a végén ismét betaláltak.
Azt kell mondanom, hogy elég
simán nyertek. Mi az ellenfeleink
tizenhatosáig rendre eljutunk, ott
azonban nem olyan döntéseket
hozunk, amelyek eredményessé
tennék a játékunkat. Ebben még
nagyon sokat kell fejlődnünk –
értékelt a paksi szakvezető a székesfehérvári klubtól elszenvedett vereség után. A PFC ebben
a naptári évben még két bajnokit játszik.
-fg-

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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PA R TN E R

2018
NYÁR
2018 februárjától térítésmentes, keresztféléves szakokat indítunk esti és levelező képzésrendben.
A résztvevők a 2. év végén szakképzési végbizonyítványt szerezhetnek, és OKJ vizsgát tehetnek.

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Mechatronikai technikus (esti képzés)
Informatikai rendszerüzemeltető (levelező képzés)

AKÁR

125/FŐ FIRST MINUTE KEDVEZMÉNY!

*

BULGÁRIA, NAPOSPART - SMARTLINE MERIDIAN f

1 hét repülővel, 4 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.19.
€ (116.771 Ft)/fő ártól1

372,-

ZAKYNTHOS - ZANTE VILLAGE e

1 hét repülővel, 4 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.14.
€ (131.524 Ft)/fő ártól1

Általános jellemzők:

419,-



Kezdete: 2018. február



Időtartam: 2 év



Tanórák: hétköznap délutánonként



Térítési díj: térítésmentes



Előfeltétel: érettségi vizsga



Jelentkezési határidő: 2017.

december 22.

Részletes információk: www.eszi.hu

TÖRÖK RIVIÉRA - SMARTLINE SUNLIGHT GARDEN d

1 hét repülővel, 4 ágyas szobában, All Inclusive ellátással. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.09.24.
€ (137.174 Ft)/fő ártól1

437,-

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Villany u. 2. (a piactérnél) • Tel: (30)566-9229
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
*Akár 100€/fő First Minute kedvezmény (HUN NAH és HUN FAX csomagajánlatokra) + 25 €/fő kedvezmény a Neckermann saját márkás szállodáira egyes 2018 nyári Neckermann repülős csomagajánlatokra 2017.12.31-ig történő új szerződéskötés esetén. Árfolyamakció 2017.11.17-től visszavonásig a 2018 nyári
ajánlatokra. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket
és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. A fenti forint árak 1 EUR=313,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann
érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási
árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás
Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

Ünnepeljen velünk!
25 éves a Lens Optika

25% kedvezmény mindenre
25 napon keresztül
Akció időtartama: 2017. december 1 – december 31.
A kedvezmény a számla végösszegéből kerül levonásra.
A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel össze nem vonható.
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GAZDASÁGI
ÁG

ATHOS
TÁRSA

NÉMET
VÁROS
HAJÓFÜLKE

FINOM

TASZÍT

SZAPPAN
MÁRKA

PARKING

MEGVÉNÜL

FÉRFINÉV

A ...
ROBUR
(VERNE)

JÓZSEF
ATTILA
VERSE

OROSZ TÓ

K

1
LASSAN
HALADÓ

FÉRFINÉV
JÓSZÍVŰ

NŐI NÉV
... ANNA DALSZÖVEGÍRÓ
MATEMATIK.
V. LEONHARD
FIZIKUS
VOLT
(KÁROLY)

BÁNYA
ANGOLUL

BOKSZOLÓ
(GYÖRGY)

AUTONÓM
TERÜLET

2

OKOS

ANEKDOTA

DÉL-KOREAI
VÁROS
HONDURAS
PÉNZNEME

FOSZFOR
ATTAK

Megfejtésével az önkormányzat és a Paksi Hírnök közös
ajándékcsomagját nyerheti meg.
KÖNNYEZIK

ERDEI
GYÜMÖLCS
VÉS

FENTRŐL
NYÚJTÓ
FRANCIA
VÁROS

JELENLEG
VASI
HELYSÉG
MIÓTA
TÁJSZÓVAL

PATINÁS
ABLAKKERET!

NÉVELŐ

SZÁNDÉK

SEMMI
LATINUL

GYŐRI
FOCICSAP.

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

TAGADÓ
SZÓ

NANO

ÉN, ..., Ő
ZENEI
VÁLTOZAT

ÁLLÓVÍZ
GRAMM

OXIGÉN
VÁRMARADVÁNY

SZERELEM
OLASZUL
ÓEGYIPTOMI
ISTEN

... DOBLE

NÉVTELEN

CERUZA

ANNO
IDŐMÉRŐ

FÜL
ANGOLUL
KÖLTŐI MUTATÓSZÓ
... PAZ

CHARLES ...
KAMERUNI
POLITIKUS
VOLT

RÓNAI ...
MŰSORVEZETŐ

A PAKSI GYÓGYFÜRDŐ A FAGYOS TÉLI NAPOKON IS GONDOL ÖNRE!
Töltődjön fel nálunk immunerősítő, relaxáló, kényeztető
kádfürdőszolgáltatásunk bármelyikével, melyhez válaszszon vitalizáló, relaxáló, talp-,
fogyasztó, méregtelenítő vagy
fiatalító masszázst.

A megfejtés a Paksi Hírnök egyik kiadványának
címe. A megfejtéseket december 8-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: Schmidt Jánosné.
Gratulálunk!

PAKSI
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS

RÉSZLEG
Nyitvatartás:
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/ 830-830
www.paksigyogyfurdo.hu

Számos száraz-, illetve víz
alatti gyógytorna, nyugdíjas-,
kismama-, alakformáló torna segíthet az izomzat erősítésében, az izomerő, a karcsúság megtartásában, az
állóképesség növelésében, a
stresszoldásban.
Gyermek tartásjavító tornaprogram keretében a mozgásterápia segít a gyermekeknek
elsajátítani a helyes testtartásért felelős izomcsoportok
erősítését, az életkori sajátosságok figyelembevételével.

OMSZK
FOLYÓJA
ILLAT
LATINUL

GALLIUM
KIEJTETT
BETŰ

KUKUCSKÁL

FÖLDET
FORGAT

FRANCIA
FESTŐ
VOLT

Válasszon ajándékkártyáink
közül!

AJÁNDÉKOZZON
EGÉSZSÉGET
SZERETTEINEK
KARÁCSONYRA!

Az Ön igénye szerint állítjuk össze az ajándék tartalmát. Kiválaszthatja, milyen
kényeztető, pihentető szolgáltatással szeretne kedveskedni, és azt mi egy ajándékkártyába öntjük Önnek,
hogy Örömet tudjon szerezni Velünk!
Mi egészséget és pihenést
adunk!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OTP Bank 7030 Paks, Kishegyi utca 44/a
szám alatti bankfiókjának átalakítási munkálatai befejeződtek, 2017.
november 27-től megújult fióki belső térrel várjuk Önöket.
Fiókunk nyitva tartása:
Hétfő: 9:00-16:30, Kedd – Csütörtök: 9:00-15:30
Péntek: 9:00 – 13:00 Ebédidő: 12:00 – 12:30 (péntek kivételével)
Üdvözlettel: OTP Bank

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

