
A rendszerben való gondolkodás és a lezserség korántsem összeegyeztethetet-

len, vallja Schreiner István, a paksi atomerőmű létesítményi tűzoltóságának 

tűzoltási és műszaki mentési vezetője.
15. oldal

Fiókjaink az Ön közelében: 
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

BeTéTakció!
30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint számlabetét esetén 

új betétre maximum 180 napos periódusra:

•  lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,6%

• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori  

jegybanki alapkamat, EBKM: 2,1%
Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon, érdeklődjön fiókjainkban.  

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Süli János 
Paks új 
polgármestere

3-4. oldal
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Mindent vitt 
a Néppárt
7082 szavazat 2022 ellenében – 
ilyen arányban győzött a polgár-
mesteri székért induló Süli János 
(Néppárt.hu) Kozmann György 
(Fidesz-MPP) ellenében. A nyolc 
egyéni körzetben is kivétel nél-
kül a Néppárt jelöltjei nyertek az 
országos átlaghoz és a korábbi 
évekhez képest is magasnak szá-
mító 57%-os részvétel mellett.
– Nem a rang számít, hanem 
a munka – mondta Süli János 
nem sokkal azután, hogy kide-
rült, elsöprő győzelmet aratott 
és a következő öt évben ő tölti 
be a polgármesteri tisztséget 
Pakson. – Ekkora arányú győze-
lemre nem számítottam – árul-
ta el a TelePaks élő választási 
műsorában. A magas részvételi 
arány és a cunamiszerű győze-
lem azt jelzi, hogy Paks kinyil-
vánította, hogy mi szeretnénk 
dönteni a sorsunkról – fogalma-
zott hozzáfűzve:  – Én ugyanaz 
maradok, aki voltam, ahogyan 
ezt eddig minden beosztásban 
sikerült megtartanom.
A TelePaks vendégeként Bor-
dács József, a Fidesz paksi szer-
vezetének elnöke gratulált a 
győztesnek, és jó munkát kívánt 
az eljövendő időszakra. Mint 
fogalmazott, az eredmények 
alapján nem sikerült elfogadtat-
ni a paksiakkal a programot és 
azt a jelöltet sem, akivel a város 
vezetését elképzelték. Bordács 
József szerint bármilyen testület 

álljon is föl, a városért kell dol-
gozzon. Heringes Anita ország-
gyűlési képviselő szerint meg-
lepő ez a fölény, az MSZP helyi 
elnöke szorosabb versenyt várt. 
A Jobbik szervezetének elnöke, 
Horváth Zoltán úgy gondolja, 
a város lakossága egyértelműen 
kifejezte akaratát, és azt is, hogy 
az a fajta kampány, ami itt zaj-
lott, idegen a paksiaktól.
Süli János 77%-os és a Néppárt 
képviselőinek totális győzelme 
magát a szervezetet is meglep-
te. Korábban a Paksi Hírnök 
blogon a hetes körzetben induló 
Tell Edit úgy nyilatkozott, hogy 
a jelölőszervezet öt mandátu-
mot szerez majd, a polgármes-
terjelöltek között pedig 56-44%-
os voksarányt jósolt.
A kompenzációs listán a Jobbik, 
a Paksi Lokálpatrióták Egyesü-
lete és a Fidesz egy-egy képvi-
selője jutott be a képviselő-tes-
tületbe, információink szerint 
Horváth Zoltán, Kovács Sándor 
és Kozmann György lesz a há-
rom listás képviselő. Paks város 
új önkormányzati képviselő-tes-
tületének tagjai lapzártánk után, 
október 16-án veszik át megbí-
zólevelüket.
A Tolna Megyei Közgyűlésben 
ketten is képviselik majd Paks 
érdekeit. A Jobbik listáján Hor-
váth Zoltán, a Néppártén pedig 
Hajdú János jutott be a megyei 
testületbe.

Nem-hivatalos körzeti eredmények

1. körzet
Girst Ádám (NP) 365 30,12%
Molnár József Péter (PLE) 345 28,47%
Osztermayer László (Fidesz) 266 21,95%
Hunyadi László (Jobbik) 160 13,2%
Ványi Lajos János (DK-MSZP) 76 6,27%

2. körzet
Magyarné Nagy Edina Mária (NP) 495 38,14%
Ulbert Sándor (Fidesz) 483 37,21%
Váci Györgyné (Jobbik) 126 9,71%
Horányi György (DK-MSZP) 117 9,01%
Ujszászy József (PLE) 77 5,93%

3. körzet
Dr. Rujder Mária Judit (NP) 517 43,45%
Bordács József (Fidesz) 352 29,58%
Gáspár Viktor (Jobbik) 168 14,12%
Podrogya Istvánné (DK-MSZP) 75 6,3%
Hornyánszki János (PLE) 61 5,13%
Szarka Sándor (Munkáspárt) 17 1,43%

4. körzet
Bagdy László Vilmos (NP) 691 50,88%
Kern József (Fidesz) 257 18,92%
Mezősi Árpád György (DK-MSZP) 187 13,77%
Horváth Zoltán (Jobbik) 151 11,12%
Schmidt Mária (PLE) 72 5,3%

5. körzet
Bana János (NP) 488 48,13%
Csajági Sándor (Fidesz) 269 26,53%
Kiss Mária Magdolna (DK-MSZP) 114 11,24%
Radóczi Martin (Jobbik) 73 7,2%
Reményi János (PLE) 70 6,9%

6. körzet
Barnabás István (NP) 509 46,27%
Enyedi Csaba (Fidesz) 223 20,27%
Szabó Péter (PLE) 185 16,82%
Árki Emese Erzsébet (Jobbik) 93 8,45%
Baranyai Rudolf (DK-MSZP) 90 8,18%

7. körzet
Tell Edit (NP) 479 43,08%
Leber Ferenc (Fidesz) 371 33,36%
Wahl Jánosné (PLE) 142 12,77%
Fodor Norbert (DK-MSZP) 76 6,83%
Bogdán Ferenc (Jobbik) 44 3,96%

8. körzet
Spiesz József (NP) 463 60,52%
Kovács Sándor (PLE) 186 24,31%
Forster György (Fidesz) 63 8,24%
Rák Sándor István (Jobbik) 39 5,1%
Gyarmat Mihály (DK-MSZP) 14 1,83% 
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A választások éjszakáján a Paksi 
Hírnök blog számára nyilatko-
zott Süli János, Paks új polgár-
mestere.
– Hogyan értékeli a fölényes győ-
zelmet, mit prognosztizált?
– A „súgásbúgásból” követ-
keztettem rá, hogy nyerünk, de 
hogy ilyen arányban, azt nem 
gondoltam. A polgármesteri 
posztot illetően 56-44 százalék-
ra számítottam. Valamikor volt 
egy felmérés, ami 70-30 száza-
lékot mutatott, de ahogy telt az 
idő, az ember elbizonytalano-
dott, hogy mi marad ebből.
– Minek tulajdonítja ezt az el-
söprő sikert?
– Annak, amit igyekeztünk 
kommunikálni, hogy a paksiak 
döntsenek a paksi ügyekben. 
Ez az eredmények szerint „át-
jött”. Szerencsétlen volt, hogy 
előbb bejelentette Hirt Ferenc, 
hogy Kozmann György a Fi-

desz jelöltje, mielőtt helyben 
erről tárgyaltak volna. A paksi-
ak az átlagnál jobban figyelnek, 
úgy vették, hogy megmondják 
nekik Pestről, hogy mit tegye-
nek. Úgy gondolom, hogy dac 
is van az eredményben. Nem 
is értettem, miért mondták 
korábban a fideszesek, hogy 
volt adok-kapok pro és kont-
ra, mert mi egy rossz szót sem 
szóltunk senkiről. Bántották 
végig a volt polgármester urat, 
alpolgármester asszonyt, végig 
azt akarták beállítani, hogy én 
az ő bábjuk vagyok. A kam-
pány részben ellenük irányult. 
Engem pedig teljesen balra tol-
tak, azt sugallva, hogy tőlem 
félteni kell az erőművet, meg 
Paksot. Sorra jelentek meg az 
engem negatív színben feltün-
tető szórólapok. Ez szerintem 
nagyon rosszul sült el. Köszö-
nöm még egyszer mindenki-

nek, a barátoknak, a családom-
nak. Nekik sem volt egyszerű! 
Amikor elindultam, nem is 
tapsoltak egyértelműen. Nekik 
is ki kellett bírni: olvasni a szó-
rólapokat, a hozzászólásokat az 
interneten.
– Túl van a nehezén, vagy az 
még csak most következik?
– Érdekes feladat lesz. Amikor 
az erőműben dolgoztam, ott is 
kerültem sokszor új helyzetbe, 
akkor is voltak nehézségeim. 
Ilyenkor azt szoktam idézni, 
amit Pónya Józseftől kaptam 
útravalónak. Ő azt mondta, 
ha az erőmű érdekében fogok 
döntéseket hozni, bármilyen 
nehéz helyzetben is vagyok, 
az mindig jó döntés lesz. Azt 
gondolom, hogy jó lesz, ha 
ugyanezt a szabályt alkalma-
zom a város érdekében is. Azt 
hiszem, kevésbé tudunk hibás 
döntéseket hozni, ha kikérem 

a kollégáim véleményét, cél-
zott fórumokon meghallgatjuk 
a lakosság javaslatát, egy értel-
miségi klubot működtetve meg 
tudjuk magunkat támogatni.
– Milyen időszak következik a 
város életében?
– Szerintem nyugodt, kon-
szolidált. Engem mindenütt 
úgy ismertek a kollégáim, ahol 
vezető voltam, hogy dolgozni 
kellett, de nyugodt, kiszámít-
ható légkörben, nem kapkodva. 
Hibázni is lehetett, és azt meg 
lehetett beszélni, a hibákat ki 
lehetett javítani és utána újból 
lehetett hibamentesen dolgoz-
ni. Ezt ígérem mindenkinek: 
ha mindenki végzi a dolgát be-
csülettel, akkor semmilyen baja 
nem lehet. Mi is így akarjuk: 
végezni a munkánkat becsü-
lettel és akkor nekünk se lehet 
semmi bajunk.

Vida Tünde

A Paksi Hírnök blog stábja a választások éjszakáján mind az öt jelölőszervezet főhadiszállásán járt, és tudósított az ott történtekről. Képünk 
azt a pillanatot örökíti meg, amikor Süli János támogatói körében meghallgatja a TelePaks Kistérségi Televízió bejelentését, miszerint ő Paks 
új polgármestere.

Süli János: nyugodt, konszolidált 
időszak következik Paks életében
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Megnyílt a Kereszt utcai ellátóház
Ünnepélyesen is megnyitotta 
kapuit az Idősek és Fogyatéko-
sok Klubja a Kereszt utcában. 
A nappali ellátást biztosító köz-
pont 104 millió forintból készült, 
a beruházás költségeihez a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány húszmillió forinttal 
járult hozzá. A Paks Kistérsé-
gi Szociális Központ új intéz-
ményegységének ünnepélyes 
avatását október 3-án tartották. 
Ide költözött az idősek klubja 
is a Templom utca 6. szám alól. 

A klub húsz fő számára nyitott, 
jelenleg 80%-os kihasználtságú. 
A felújított épület akadálymen-
tesen megközelíthető. Az in-
tézmény három, fogyatékkal 
élők számára nyitott csoportra 
kapott működési engedélyt, így 
az idősek klubja mellett az igé-
nyekhez igazítottan alakíthatók 
ki a legfeljebb nyolcfős csopor-
tok a mozgás-, érzékszervi és ér-
telmi fogyatékkal élők számára. 
A korábbi, felnőttekből álló au-
tista csoport már birtokba vette 

új helyét, a másik két csoportba 
megtörtént az igényfelmérés, a 
további jelentkezésekről egyez-
tetések zajlanak. 
A Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont alkalmazásában dolgozik 
majd a tervek szerint egy utcai 
szociális munkás, aki a paksi 
hajléktalanokról gondosko-
dik. Badics Istvánné, az önkor-
mányzat szociális osztályának 
vezetője arról is tájékoztatott, 
hogy a tavasszal bezárt hajlékta-
lanszállón élők közül mindenki 

családhoz költözött, a főként a 
lakótelepen előforduló hajlék-
talanok nem közülük kerültek 
ki, ők önként választották ezt az 
életformát. Ha beköszönt a rossz 
idő, az utcai szociális munkás 
gondoskodik majd róluk meleg 
teával, takarókkal, élelemmel. 
A klubok után érdeklődni a Ke-
reszt utcai intézményben vagy 
a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont székhelyén, az Ifjúság út 
1/a alatt lehet. 

-dal-

Napokon belül elindul az a 
beruházás, amelynek köszön-
hetően várhatóan teljesen 
megszűnik a belvízi veszélyez-
tetettség az Alvégen. A mint-
egy 500 millió forintos költ-
ségű program 90 százalékos 
európai uniós pályázati támo-
gatással valósul meg. 

Jó pár évvel ezelőtt nagyobb 
esőzés idején még úszott az 
Alvég. Az azóta megvalósult 
fejlesztéseknek köszönhetően a 
probléma már jelentősen csök-
kent, a most elindított újabb 
beruházással pedig nagy az 
esély arra, hogy szinte teljesen 
megszűnik a belvízi veszélyez-

tetettség a területen. – Komoly 
lépések történtek: automatizál-
tunk két, a Kosár utca magassá-
gában lévő zsilipet, folyamato-
san karbantartjuk a Hidegvölgy 
utcai záportározót, idén készült 
el egy új záportározó a Hala-
dás utca végén, tervezés alatt 
van egy harmadik záportározó, 
amelyik a Dunakömlődi út vé-
gén vezeti majd el a csapadék-
vizet, a most aláírt szerződés 
alapján pedig a Páli-ároknál 
lévő csapadékvíz-elvezetési 
rendszer korszerűsödik – tá-
jékoztatott Hajdú János, Paks 
leköszönő polgármestere. A 
vízvédelmi beruházás euró-
pai uniós támogatással valósul 

meg, közel 400 millió forintot 
nyert az önkormányzat. 
A programnak két nagy eleme 
van. Az első a Páli-árok felső 
szakaszán található záportározó 
átépítése, fejlesztése. A közel 30 
ezer köbméteres záportározó 
több évtizede részben elkészült, 
de nem fejezték be. Ennek kis-
mértékű átalakításával, azaz egy 
új zsiliptábla beépítésével a kül-
területekről lezúduló csapadékot 
meg tudják fogni és szabályozot-
tan le tudják vezetni, ha a Páli-
árok teljes hosszán levonultak 
a belterületen összegyülekező 
vizek, csökkentve a belterület 
leterheltségét. A projekt másik 
fontos eleme a Paksi Vak Boty-

tyán Gimnáziumtól a Dunáig 
tartó 535 méter hosszú csapa-
dékcsatorna kiépítése, ami a 
meglévő Páli-árok tehermentesí-
tő szakasza lesz. Ehhez egyebek 
mellett zsilipműtárgy, szivattyúk 
telepítése is tartozik, amiket a 
6-os főút alatti töltés védett olda-
lán alakítanak ki, hogy ameny-
nyiben a folyó magas vízállása 
szükségessé teszi a zsiliptáblák 
leengedését, a belvizet át tudják 
emelni a folyóba. Az új zsilipbe 
két darab 1,6 m3/s teljesítményű 
szivattyú kerül, ezek legyártása 
5-6 hónapot vesz igénybe, így 
a határidő kissé szűkös, tudtuk 
meg a kivitelezéssel megbízott 
Geotechnika ’84 Víz- és Csa-
tornaépítő Kft. ügyvezetőjétől. 
Szűcs József arról is tájékozta-
tott, hogy a munkálatok jellem-
zően ipari területen haladnak, 
így a lakosság mindennapjait 
csupán átmenetileg nehezíti a 
beruházás, amikor útszakaszo-
kat zárnak le a Tesco felé vezető 
úton. Ez idő alatt kerülő úton 
lehet majd megközelíteni a be-
vásárlóközpontot. 
Az elmúlt hét évben 75 európai 
uniós pályázatot nyert el Paks, 
ezáltal mintegy 6 milliárd forint 
fejlesztés valósulhatott meg a 
városban. 

Dallos Szilvia

Négyszázmilliós uniós támogatás
az Alvég belvízvédelmére
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A Deák-ház és a régi postaál-
lomás felújításával elindul a 
„Paksi Metszet Örökségköz-
pont/Klímacentrum és Lát-
ványtár” elnevezésű projekt. 
Az első ütem 316 millió forint-
ból valósul meg, szerződés sze-
rint kétszáz nap alatt. A teljes 
beruházás, melynek keretében 
elkészül a hazai és nemzetközi 
szinten is újdonságnak számí-
tó klímatörténeti múzeum is, 
európai uniós támogatással 
mintegy 900 millió forintból 
készül el. 

A Deák-ház felújítására évek 
óta kereste a pályázati forrást 
az önkormányzat. Az állag-
megóvás érdekében néhány éve 
alulról szigetelték az épületet és 
megtörtént a felújításhoz szük-
séges régészeti feltáró munka 
is. A pályázat többszöri átdol-
gozást követően mintegy 400 
millió forint támogatást nyert 

az Európai Uniótól. A projekt 
összköltsége 900 millió forint, 
a megvalósításhoz szükséges, 
fennmaradó 500 millió forintot 
a város biztosítja. A beruházás 
megvalósulása kultúrtörténeti 
és városépítészeti szempontból 
is jelentős állomás Paks életé-
ben – mondta el az ünnepélyes 
szerződéskötésen Hajdú János. 
Paks leköszönő polgármesteré-
nek véleménye szerint a helyi 
turizmusnak olyan látványele-
me lesz az új intézmény, mely 
egyrészt sok látogatót vonzhat 
a városba, másrészt összefűzve 
a látnivalókat, jelentősebb tu-
risztikai kínálatot biztosíthat. 
Fontos abból a szempontból is 
– tette hozzá – hogy a tárlat a 
város helytörténeti és természeti 
értékeit is bemutatja. Emellett 
az épületegyüttes megújulásával 
a régi főtér – különösen a Dózsa 
György út felújításának befe-
jezésével – visszakaphatja régi 

fényét, és új, gazdag funkciókkal 
lehet megtölteni az egykori fő-
teret. A megújuló Deák-házban 
a Szeniczey család hagyatéká-
nak és Deák Ferenc emlékének 
felhasználásával egy kiegyezés 
korabeli lakásbelsőt, szalont, 
szobát, illetve konyhát is kiala-
kítanak. A padlásra, az eme-
leti kiállítótérbe kerül a Duna 
témáját és Paks mezővárosi 
történetét bemutató kiállítás, a 
jelenlegi gazdasági épületben 
római kori terem lesz. Itt mu-
tatják be a világörökség címre 
jelölt Lussonium római erőd 
és a paksi régió nemzetközileg 
is jegyzett régészeti leleteit. A 
régi postaállomás épületében a 
Paksi Városi Múzeum időszaki 
kiállításai számára alakítanak ki 
helyet. 
A második ütem részeként klí-
macentrum is épül: a tervek 
szerint a modern, futurisztikus 
épülettömeg a hagyományos 

paksi városképben egy új, erő-
sen meghatározó épülettömb 
lesz, a 100 méter magasságú 
paksi löszfalon megmutatkozó 
elmúlt évszázadok klímatör-
ténet vonultatja fel rendhagyó 
interaktív foglalkozásokkal. Té-
matartalma hazai és nemzetközi 
szinten is újdonságnak számít. 
Az egykori Mádi-kúriában, 
a Paksi Városi Múzeum mai 
épületében pedig Látványrak-
tár néven örökségraktárt és tu-
dásbázist alakítanak ki. Az első 
ütem kivitelezése napokon belül 
elindul, szerződés szerint 2015. 
április 10-ig fejeződik be a beru-
házás – tájékoztatott a munká-
latokkal megbízott Aktív Ipari, 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezetője, Hévizi János. A 
környék közlekedésében nem 
okoz majd fennakadást a beru-
házás, a munkaterületet bizton-
ságosan elkerítik.

-dallos-

Tavaszra megújul a Deák-ház

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és az államigazgatási eljárás ügyfelei számára
a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 21-33 kamrák létesítési
engedélye tárgyú, OAH-2014-00796/2014 ügyszámú hatósági eljárásban.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn
kívül a létesítmény biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó
jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
(1995. évi LIII. törvény) 98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2014. november 4 (kedd) 14 óra
A közmeghallgatás helyszíne:  Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
                                                                       (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról és a KKÁT 21-33 kamrák létesítési engedélyének megújításával
kapcsolatban végzett tevékenységről készített közérthető összefoglalók 2014. október 17-től megtekinthetők Paks Város
Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján 
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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Herczeg József és Faller Dezső személyében kétfős paksi delegáció adta át Visken a Hajdú János aláírásával ellátott testvérvárosi 
szerződést a közelmúltban. Szajkó Károly polgármester elmondta: nagy öröm számukra, hogy a többéves barátságot ezzel a megállapodással 
megerősítették és bízik abban, hogy még tovább mélyül a partnerség, illetve, hogy a jövő városvezetői is fontosnak tartják majd és tovább 
ápolják. A küldöttség a viski szüreti napok idejére esett látogatás alkalmával nagyon kedves fogadtatásban részesült, a polgármester mellett 
a képviselő-testület tagjaival is találkoztak. Vendéglátóik meginvitálták őket a szüreti programokra, valamint több településre ellátogattak. 
Az úti célok között volt Huszt, Szerednye, Ungvár és Munkács. Herczeg József, aki 1986 óta részese a partner- és testvérvárosi kapcsolatok 
létrehozásának és működtetésének, elmondta, hogy Visk és Paks barátságának kezdete 1995-re datálódik. Kőváry László volt paksi reformá-
tus lelkész meghívást kapott Kárpátaljára, a Visken élő református lelkész, Józan Lajos ünnepélyes beiktatására, ahova mások mellett Herczeg 
József is elkísérte. Az ott töltött néhány nap alatt találkoztak a település vezetőivel, és a kölcsönös szimpátia elindította azt a folyamatot, 
amelynek a mai napig tartó, egyre szélesebb körű partnerség lett az eredménye. Az 1998-as árvíz idején a paksi önkormányzat és a lakosság 
segítséget nyújtott a viskieknek, de a magyar óvoda megépítésének támogatása is sok paksi lakosnak és a városvezetésnek is szívügye. Az eltelt 
közel húsz esztendő alatt jó kapcsolat alakult ki civilszervezetek és intézmények között, a viski diákok pedig számos, Pakson rendezett verseny 
résztvevői. Jelenleg évente 8-10 alkalommal találkoznak egymással a két település polgárai. 

A Magyar Államkincstár min-
den hatodik Tolna megyei ügy-
fele Pakson, illetve környékén 
lakik, megtakarításuk közel két-
milliárd forint, mondta Fehér 
János, az Államkincstár Tolna 

megyei igazgatója abból az al-
kalomból, hogy állampapír-ér-
tékesítési pont nyílt Pakson a 
Rosthy utca 3. szám alatt. Az 
intézmény idén mintegy 24 új 
értékesítési hellyel bővíti háló-

zatát, a megyében városunkban 
ötödikként. Fehér János szavai 
szerint Tolnában a lakosság ál-
tal birtokolt állomány értéke 12 
milliárd forintot tesz ki, az euró 
alapú kötvényeké pedig közel 
másfél milliót. Dancsó József, a 
Magyar Államkincstár elnöke a 
paksi megnyitó előtt elmondta, 
az értékpapírok népszerűsége 
nem véletlen, hiszen az állam 
száz százalékos garanciát vál-
lal rájuk, emellett az állam-
kincstár befektetései magasan 
az infláció fölötti reálhozamot 
biztosítanak, ráadásul nincse-
nek bújtatott költségek. A paksi 
iroda a Rosthy utca 3. szám alatt 
működik, hétfőn, szerdán és 
csütörtökön 8 és 16 óra között 
van ügyfélfogadás. Berczik Ábel 
Kincstárért felelős helyettes ál-
lamtitkár arról tájékoztatott, 
hogy az új értékesítési ponton 
a befektetők már helyben is 
megvásárolhatják valamennyi 
állampapírtípust. A három-, 
illetve ötéves lekötésű Prémi-
um Magyar Államkötvény és 

a Prémium Euró Magyar Ál-
lamkötvény mellett a rendkívül 
sikeres Bónusz Államkötvény 
is jegyezhető. Emellett Start-ér-
tékpapírszámlát is lehet nyitni, 
amelyre Babakötvényt vásárolva 
alapozhatják meg a szülők gyer-
mekeik jövőjét. Berczik Ábel 
hangsúlyozta: a kormány célja, 
hogy minél több magyar vegyen 
hazai értékpapírt, hiszen ennek 
révén a saját piacokról lehet fi-
nanszírozni az államadósságot 
és a befektetések jövedelme a 
magyar háztartásokban marad. 
Hozzátette, a program rendkí-
vül sikeres, ugyanis a lakossági 
befektetések száma a két évvel 
ezelőttihez képest idén nyárra 
ötszörösére nőtt, ezzel megha-
ladja a 2200 milliárd forintot. 
A Pakson nyílt értékesítési pon-
ton az ügyfelek WebKincstár és 
TeleKincstár kiegészítő szerző-
déseket is köthetnek, így a be-
fektetések tranzakcióit otthon-
ról kényelmesen, az interneten 
is megköthetik és figyelemmel 
kísérhetik.                                  MD

Állampapír-értékesítő pont Pakson
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Atomerőmű

Második generációs fűtőanyag Pakson

Elkezdték az új, második gene-
rációs fűtőanyagok berakását a 
paksi atomerőmű 3-as blokk-
ján. Az új kazettáknak köszön-
hetően a két főjavítás közötti 
időszak 15 hónapra nyúlik. Új-
donság, hogy első ízben érke-
zett Magyarországra légi úton 
az atomerőművi fűtőanyag.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
stratégiájának fontos eleme, hogy 
a biztonság megőrzése mellett 
javítson a működés hatékony-
ságán. Ezen a téren a legjelentő-
sebb lépés a teljesítménynövelés 
volt, de – miként Hamvas István 
vezérigazgató mondta – kollégái 
sok ötlettel állnak elő, mindent 
megtesznek azért, hogy ezen a 
téren eredményt érjenek el. Cél a 
főjavítási időszak csökkentése, a 
rendelkezésre állási mutató javí-
tása racionálisabb karbantartás-
szervezéssel, a minőségi munka 
javításával.  Ennek a törekvésnek 
már vannak kézzelfogható ered-
ményei is, hiszen az elmúlt évek-
ben többször termelési rekordot 
értek el.  Egy újabb, jelentős lépés 
a második generációs fűtőelem 
használatára való áttérés. A most 
megvalósítási szakaszba ért, 
C15 névre keresztelt projektet 

Hamvas István jelentős, a telje-
sítménynöveléssel összemérhető 
hatékonyságjavítást hozó prog-
ramnak nevezte, aminek lényege, 
hogy a jövőben ritkábban kerül 
sor az üzemanyag átrakására, és 
az azzal egy időben zajló főjaví-
tásra.  Az ezt lehetővé tévő új tí-
pusú fűtőanyag folyamatos üzem 
mellett 15 hónapon át biztosítja 
a termeléshez szükséges ener-
giaforrást, így nem lesz szükség 
évenkénti átrakásra, ami azt je-
lenti, hogy csupán négyévenként 
lesz évi négy nagy karbantartás, 

a közbeeső időszakban 3-3, vá-
zolta a vezérigazgató hozzátéve, 
hogy ez 25 naptári nap üzemé-
nek megfelelő hatékonyságja-
vulást jelent, ami milliárdokban 
mérhető tiszta haszonnal fog 
járni. Évi 3-4 milliárd forint 
eredménynövekedéssel számol-
nak, de Hamvas István még en-
nél is többre számít. – Az újítás 
gazdasági hatását két-három év 
múlva érzékelni fogjuk – fűzte 
hozzá a vezérigazgató, aki arra is 
kitért, hogy a jövőben használa-
tos üzemanyag kifejlesztésében 
a paksi erőmű fizikusai is részt 
vettek a fűtőelemeket gyártó 
TVEL szakembereivel együtt. A 
3-as blokkban, amelynek főja-
vítása most zajlik, a következő 
évben 12 kazettát tesztelnek. Ez 
alatt kell igazolni mind a ma-
guk, mind a nukleáris hatóság 
számára, amely ehhez előzetesen 
engedélyt adott, hogy valóban 
azokkal a jellemzőkkel rendel-
kezik az új fűtőelem, amelyek-
kel az előzetes számítások során 
kalkuláltak. Amennyiben ez így 
lesz, a jövő évtől folyamatosan 
átállnak a második generációs 
üzemanyagra, de felhasználják a 
készleten lévő kazettákat is.  
Pjotr Lavrenyuk, a TVEL ve-
zérigazgató-helyettese Pakson 
jártakor lapunknak elmondta, 
hogy az üzemanyag kifejlesztése 

folyamatos konzultációk, vissza-
csatolások közepette, öt-hét éve 
zajlik. A TVEL minden fejlesz-
tésnél, így most is oroszországi 
atomerőműben teszteli az újdon-
ságot, mielőtt más országoknak 
felajánlaná. A fűtőelemek új ge-
nerációjának előnye, hogy meg-
választható a kampány hossza. 
Magyarország a helyi igények 
és körülmények figyelembe-
vételével döntött a 15 hónapos 
kampány mellett, ennek során 
425 napig lehet üzemeltetni a 
zónát. A Dukovany erőműben 
is átállnak a második generációs 
fűtőanyagra, ott 18 hónapos lesz 
a kampány, tájékoztatott a nuk-
leáris fűtőanyagokat előállító cég 
vezérigazgató-helyettese. Arról is 
beszámolt, hogy Oroszországban 
zajlik már a harmadik generációs 
üzemanyag kifejlesztése is, sőt a 
Kola Atomerőműben már teszte-
lik, és szép eredményeket értek el.
– Függetlenül attól, hogy a VVR 
440-es reaktorok üzemanyagpia-
cán jelenleg semmilyen konku-
rencia nincs, mi folyamatosan 
úgy viselkedünk, mintha ver-
senykörülmények között kellene 
dolgoznunk, azaz folyamatosan 
fejlesztjük egyrészt az üzemanyag 
mutatóit, másrészt a biztonsági 
jellemzőit – húzta alá. Hangsú-
lyozta, hogy mindezen fejleszté-
sek célja, hogy gazdaságosabban, 
biztonságosan tudják tovább 
üzemeltetni a reaktorokat. El-
mondta, hogy a paksi atomerő-
művel a cég megalakulása, azaz 
1997 óta kifejezetten jó a kap-
csolat, ami egyes időszakokban 
nemcsak az üzemanyagellátásra, 
hanem például a mérnöki mun-
kára is kiterjedt. 
– Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy a paksi atomerőmű blokk-
jai különböző tényezők figyelem-
bevételével az elmúlt években 
a világ legjobbjai közé kerültek 
– mondta. Hangot adott annak 
a reményének is, hogy ez a jövő-
ben is így lesz mind a meglévő, 
mind a leendő paksi blokkok 
esetében.                                 -vida-

Első ízben érkezett légi úton szállított friss atomerőművi 
fűtőanyag Magyarországra. Az Országos Atomenergia Hivatal 
honlapján számolt be arról, hogy szigorú nemzetközi előírások 
és ajánlások figyelembevételével engedélyezte a repülővel történő 
szállítást. Ez – mint írták – fontos mérföldkövet jelent hazánk 
számára, mivel a gyakorlatban is alkalmazható alternatíva meg-
oldást kínál a vasúti szállítás mellett, növelve a paksi atomerőmű 
üzemanyag-ellátásának megbízhatóságát. A légi fűtőanyag-szállí-
tás nem új keletű, hasonló történt már szlovák és román atomerő-
műveknél is. Hazánk esetében az orosz–ukrán konfliktus miatt 
vált szükségessé alternatív útvonal, hiszen korábban Ukrajnán 
keresztül érkezett Magyarországra az üzemanyag-szállítmány.  
A repülőgépen történő szállítást a hatósági engedélyezést is 
magába foglaló több hónapos előkészítő munka előzte meg. Az 
Országos Atomenergia Hivatal vizsgálta a szállítás fizikai védelmi, 
valamint nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervét és a kárfe-
lelősségi biztosítás meglétét is. 
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Pap Béla Sándornét köszöntöt-
ték a város nevében kilencve-
nedik születésnapja alkalmából 
az ünnepelt Táncsics Mihály 
utcai otthonában. Magdi néni 
a Csongrád megyei Nagymágo-
cson született. Egészen nyugál-
lományba vonulásáig Oroshá-
zán dolgozott, volt tisztviselő a 
járási tanácsnál, a helyi könyv-
tár munkatársa, illetve orvos-
írnok a kórházban. Miután 
párja hazatért a hadifogságból, 
1947 májusában összekötötték 
az életüket. Férje, aki agronó-
mus volt, 1969-ben hunyt el. 
Két gyermekük született: Ka-
talin Németországban, Péter 
pedig évtizedek óta Pakson él. 
Magdi néni tíz esztendővel ez-
előtt lett városunk lakója, mint 
mondja, szereti Paksot, nagyon 
szép helyen él, ha kinéz az ab-
lakon, olyan érzése van, mintha 

erdőben lakna. Délelőttönként 
gondozónő segítségével végzi 
el a házimunkát, öt óra tájban 
mindennap tesz egy sétát, de 
keresztrejtvényt fejteni, televí-
ziót nézni is szeret, és imádja 
a macskákat, így amikor vasár-
naponként ellátogat a fiáékhoz, 
bőven kijut babusgatásból a 
család cicusának. Örül szerettei 
közelségének, fia két-három na-
ponként látogatja, segít ügyeit 
intézni és lányáék is igyekeznek 
gyakran hazalátogatni. Magda 
mama életét két gyermeke mel-
lett öt unokája és hat déduno-
kája aranyozza be. Akadnak, 
akik az egészséges táplálkozás-
ban, a káros szenvedélyektől 
mentes életvitelben, esetleg a 
jó génekben látják a hosszú élet 
titkát, Magdi néni meggyőző-
dése szerint viszont a kulcs a 
nyugalom.                       -gyöngy-

A nyugalom a kulcs a hosszú élethez

Legendás időket idéztek

Hangulatos múltidézésben volt részük 
mindazoknak, akik elfogadták az Atom-
energetikai Múzeum meghívását péntek 
estére. Miután a Múzeumok őszi fesztiváljá-
hoz csatlakozva először tanárok számára kí-
náltak programot, főként pedagógusok töl-
tötték meg a sorokat, de akadtak bőven „civil” 
érdeklődők. Szabó Péter, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium történelemtanára állította össze 

az úti tervet a Pónya Józseffel, Kováts Balázs-
zsal közös időutazáshoz. Az atomerőmű első, 
leghosszabb ideig regnáló vezérigazgatója, 
illetve az egyes és kettes blokk tudományos 
indításvezető-helyettese, az ESZI alapító 
igazgatója egy-egy gondolatot, történetet 
fűzött a kivetítőn megjelenő régi képekhez, 
dokumentumokhoz. Előkerültek az erőmű 
építésének idejére vonatkozó ötéves tervek 

ugyanúgy, mint az építés időszakát meg-
örökítő filmek és az atomtudósok paksi lá-
togatását dokumentáló fotók. A látogatók 
megtudhattak egy sor kulisszatitkot, megis-
merhettek jó néhány legendát. A két vendég 
arról is gondoskodott, hogy mindezt jó han-
gulatban tegyék, nem fukarkodtak a mosoly-
ra fakasztó részletekkel. Kováts Balázs fel-
idézte, hogy a legenda szerint az atomerőmű 
helyének kiválasztása előtt még utoljára le-
jött egy delegáció Budapestről, hogy eldönt-
se, Bogyiszlón vagy Paks mellett épüljenek-e 
meg a blokkok. Hatalmas eső után érkeztek 
meg az elvtársak Bogyiszlóra, amikor a ko-
csiból kiszálltak, bokáig merültek a sárba, 
agyagba, mindenki vakarta a sarat a cipőjé-
ről. Ezután utaztak át Paksra, a Brinyóhoz, 
ahol a homok elszívta a vizet. Azt mondták, 
ez fantasztikus hely, itt lesz az erőmű, me-
sélte Kováts Balázs. Arról is beszélt, hogy 
milyen kalandos volt az atomerőmű alapkö-
vének sorsa, hiszen két ízben is „elveszett”. 
Pónya Józseftől sokat megtudhatott a hall-
gatóság arról, hogy hogyan dőlt el az, mikor 
és milyen blokkok kerülnek Paksra, és arról 
is, hogy milyen ember volt Wigner Jenő és 
Teller Ede, akiknek érkezésekor még egy 
atomerőmű vezérigazgatójának is remegett 
a térde.                                            Vida Tünde
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Népes közönség gyűlt össze 
péntek este a Sörpatikában, 
ahol jótékonysági koncertet 
szerveztek a viski magyar óvo-
da javára. Bese Dóra és barátai, 
a Jack-ki, valamint Gál Gábor és 
zenekara önkéntes alapon szol-
gáltatta a jó hangulatot, míg az 
egybegyűltek tombola megvál-
tásával járulhattak hozzá a test-
vérvárosi intézmény építésének 
befejezéséhez. A rendezvény 
fővédnöke Keresztes Pál, Süli 
János és Benkó Sándor voltak, 
akik értékes relikviák felaján-
lásával maguk is hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez. Ezek 
között volt a Pekingben olimpi-
ai bajnok vízilabda-válogatott 
aláírt zászlója, a paksi labdarú-
gócsapat focilabdája, illetve ér-
tékes lemezek is. Mint a rendez-
vény egyik fővédnökétől, Süli 
Jánostól megtudtuk, az értékes 
tombolatárgyakat nyerteseik az 
adományozott összeg mellett 

szintén Visk számára ajánlják 
fel, így azok a jövőben is jóté-
kony célt szolgálhatnak. Ke-
resztes Pál katolikus plébános 
az eseményen emlékeztetett: a 
jelenlegi orosz–ukrán konflik-
tusra tekintettel a magyarok-
nak nem is lehet más válasza, 
mint a szolidaritás. Jenei Károly 
viski lelkész a rendezvényen el-
mondta, az épület most szer-
kezetkész, festése, hideg-meleg 
burkolása megtörtént, csak a 
bútorok, felszerelések beszer-
zése van hátra, ez nagyban a 
paksi segítségnek köszönhető. 
A tavalyi adományok például öt 
munkás éves bérét fedezték. Az 
intézmény beindítása az ukrán 
helyzet miatt bizonytalan, jövő 
ősszel várható. Gárdai György 
szervező hozzátette, a paksi 
adományok egy része ezúttal a 
viski magyar iskola téli fűtését 
is támogatni fogja. 

Matus Dóra

Svéd kezdeményezés mintájára 
nyit adományházat napokon 
belül a Paksi Pünkösdi Gyü-
lekezet: az erre a célra kijelölt 
Kereszt utcai épületbe, az Ado-
mányszigetre, október 11-én 
érkezett meg az első szállít-
mány a paksi szervezet svéd-
országi testvérgyülekezetétől, 
amely már évtizedek óta üze-
meltet hasonlót saját városá-
ban. Az első eladományozható 
berendezéseket, többek között 
háztartási gépeket, lakástexti-
leket, főzőedényeket a svédek 
ajánlják fel. A kezdő készletet 
a paksi gyülekezet saját forrá-
saival egészíti ki, és november 
7-én nyit meg a ház a Kereszt 
utca 26. szám alatt. A folyama-
tosan frissülő, bővülő készlet 
eladásából származó bevéte-
leket karitatív célokra, misszi-
ós projektekre fordítja a Paksi 
Pünkösdi Gyülekezet, mondta 
el Nagy Tamás lelkipásztor. Az 
Adományszigetben nemcsak 

vásárolni lehet, itt bárki a kö-
zösbe adhatja megunt, de jó 
állapotban lévő holmijait, ame-
lyeket aztán a szervezet tovább-
értékesíthet azzal a céllal, hogy 
forrást teremtsen jótékonysági 
akcióihoz. Mint Nagy Tamás 
elmondta, a svéd testvérgyü-
lekezetnél látott minta nagyon 
nagy sikernek örvend, ugyanis 
a több mint húsz éve üzemel-
tetett adományház hatszáznál 
is több tagot számláló bolt-
hálózattá nőtt. A svédországi 
ismeretség nyolc évre tekint 
vissza, azóta rendszeres a kap-
csolattartás és viszontlátogatás, 
egy szerbiai missziós szolgálat 
megszervezésében is közösen 
vettek részt. A lelkipásztor ki-
emelte, a paksi adományházba 
kisebb részben ruhaneműket, 
nagyobb részben háztartási be-
rendezéseket, lakástextileket, 
szerszámgépeket, kisebb búto-
rokat, főzőedényeket várnak és 
kínálnak. 

Jövő év nyarán fogadhatja az 
első látogatókat az Aktív Ener-
gia Egyesület bemutatóterme 
Pakson, az elkerülő út mellett. 
Az úgynevezett zéró energiaigé-
nyű ház a passzívház-technoló-
giánál is korszerűbb építészeti és 
épületgépészeti megoldásokkal 
épül fel. Hármas tagolású lesz, 
az egyik épületrész alapanyaga 
vályog, a másiké üveg, mindez 
kiegészül egy szalmabála alapú, 
mozgatható többfunkciós „bur-
kolattal”, ami télen hőszigetelést, 
nyáron árnyékolást biztosíthat, 
de fedett teraszként is megállja 
a helyét. Már maga az épület is 
felvonultat számos innovációt, 
de az a cél, hogy a belső kiállí-
tóterekben is ilyenekkel talál-
kozzon a közönség, mondta el 

az egyesület elnöke, Kozmann 
György. A környezetvédelem, a 
megújuló energia a lakosság, de 
akár a vállalkozások számára is 
alkalmazható, legújabb vívmá-
nyait a bemutatóközpontban és 
más helyszínekre kitelepülve is 
szeretnék bemutatni. A prog-
ram szerves része egy szemlélet-
formáló kampány is.
Az előkészületek 2010-ben kez-
dődtek, az első kapavágás már 
megtörtént, az ütemezés szerint 
2015 júliusában megnyílhat a 
központ, amelynek megépíté-
sére mintegy 150 millió forint 
uniós és kormányzati támo-
gatást nyert el az egyesület. A 
projekt bruttó értéke 200 millió 
forint – hangzott el a projektet 
bemutató sajtótájékoztatón.

A viski óvodának gyűjtöttek

Adománysziget Jövő év nyarán 
nyílik meg 
a Paksi Energiaház
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„165 éve ezen a napon, Aradon 
kivégeztek 13 magyar honvéd-
tisztet és Pesten Batthyány Lajos 
miniszterelnököt. Az volt a bű-
nük, hogy harcoltak a magyar 
szabadságért az osztrák császári, 
meg az orosz cári sereg ellen. A 
kivégzettek hőssé nemesedtek 
az idők folyamán, a nemzet sze-
rető emlékezetébe fogadta őket. 

Mert egy nemzetnek lelke is 
van, nemcsak kormányzása.” – 
ezekkel a gondolatokkal kezdte 
emlékező beszédét Tell Edit, a 
2010–2014-es ciklus alpolgár-
mestere október 6-án a nemze-
ti összetartozás emlékművénél 
rendezett városi megemlékezé-
sen. Rámutatott: az a legfonto-
sabb egy nemzet életében, hogy 

ebből a tragédiából levonja a 
mindenkori, jelenre vonatkozó 
következtetéseket, amelyeket 
figyelembe vehetünk, felhasz-
nálhatunk. Mindenekelőtt azt, 
hogy egy nemzet csak akkor 
maradhat fenn, ha van lelke, 
vannak eszméi, értékei, jellemző 
szokásai, ha becsüli önmagát, 
ha képes arra, hogy megkülön-

böztesse magát másoktól. Egy 
nemzet akkor lehet életre való 
és sikeres, ha nemcsak dolgozni, 
hanem szervezni is képes az éle-
tét, ha saját működési szabályait 
maga alkotja, és azok mentén 
akar és tud élni. Egy nemzetet 
akkor becsülnek és tisztelnek, ha 
képes áldozatokat is hozni. Ha 
vannak olyan tagjai, akik nem-
csak küzdeni képesek, de tudá-
sukat, vagyonukat, vagy akár 
életüket is képesek a nemzet 
érdekében odaadni, feláldozni. 
Akiknek a példája nem csak rö-
vid szalmaláng-fellobbanásokra 
lelkesít, hanem tartós jelzőtűz-
ként világítja be a nemzedékek 
előtt a követendő utat. Kiemel-
te, hogy a mi egyik legnagyobb 
közös örökségünk és értékünk 
a gazdag történelmünk. Ismer-
nünk kell, tanulni, erőt meríteni 
belőle. Addig van remény az or-
szág, a nemzet fennmaradására, 
amíg sokunk együttes élménye 
lehet egy nemzeti ünnep, amíg 
van eszme, melynek parazsánál, 
melegénél összegyűlhetünk, s 
amíg van kivel összegyűlnünk. 
A beszédet követően az esten 
megjelentek meggyújtották az 
emlékezés, a tisztelet és a hála 
lángjait.                   

Kohl Gyöngyi

„Hegedűs János munkájának köszönhetően 
rövidesen elkészül a Dunakömlőd történelmi 
múltjával foglalkozó monográfia” –  írta meg 
a Paksi Hírnök még 2005 áprilisában. A Du-
nakömlődért Egyesület több szerzőt kért fel 
a munkára, ám Hegedűs János végül egyedül 
maradt a feladattal. Időközben megszűnt a ci-
vilszervezet, így az elkészített terjedelmes kéz-
irat a fiókban pihent, míg a paksi önkormány-
zat támogatásával idén októberben végre 
megjelent az ebből összeállított Fejezetek Du-
nakömlőd történetéből című kötet. A Duna-
kömlődi Faluházban tartott könyvbemutatón 
elhangzott: a szerző történelem iránti érdeklő-
dése már gyermekkorában megmutatkozott, 

az iskolában kedvenc tantárgya volt, később 
amatőr régészként is kutatott. A település tör-
ténetének kutatása számára akkor kezdődött, 
amikor először olvasott Schilling Rogertől, s 
az idő múlásával egyre inkább mélyült érdek-
lődése. A nyugdíjas erdész elmondta, hogy a 
dunakömlődiekben sok kérdés felmerülhet te-
lepülésük történetével kapcsolatban, amelyek-
re immár megtalálhatják a válaszokat a közel 
kétszáz oldalas könyvben. Hozzátette, hogy 
középiskolás kora óta jelennek meg versei, 
novellái újságokban, de könyvet még nem írt, 
így a legnagyobb öröm, ami csak érhette, hogy 
a Fejezetek Dunakömlőd történetéből című 
könyvet a kezében tarthatja.                  -gyöngy-

Az aradi tizenhármakra emlékeztek
a Duna partján

Fejezetek Dunakömlőd történetéből
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Immár 17. alkalommal mutat-
kozhatnak be a lemezszerző-
déssel nem rendelkező amatőr 
zenekarok az Országos Amatőr 
Pop-Rock-Jazz Fesztiválon. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan értékes 
hangszervásárlási utalványok, 
fellépési lehetőségek, rádiós be-
mutatkozási lehetőség és egyéb 
értékes díjak találnak gazdára 
az egész napos rendezvényen. A 
zsűri elnöke Berki Tamás, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
dzsessz tanszakának énektanára 
lesz. Jelentkezni november 7-ig 
lehet. A fesztivál célja egyrészt 
színvonalas zenei programot 
biztosítani a paksi és környékbeli 
fiatalok számára, másrészt lehe-
tőséget adni tehetséges amatőr 
zenekaroknak a nagyközönség, 
illetve értő, kritikus bírálók előt-
ti megmérettetésre, tapasztalat-
szerzésre. További információ: 
paksipoprockjazz.hu.

Az országos könyvtári napok előhírnökeként, a többnapos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
tartott Kínáról szóló fényképes úti beszámolót Juhász Sándor a Pákolitz könyvtárban. Szintén ennek a 
programsorozatnak a keretében ismerhették meg az olvasók Pápay Eszter, a paksi televízió korábbi mun-
katársa most megjelent kiadványát a kulturális központ könyvtárában. A szerző író-olvasó találkozón 
mutatta be A magányos dervis tánca című könyvét, és mesélt egyperces lélekmeséiről a közönségnek. 

Amatőr zené-
szeket várnak
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Másodszor is Közép-Európa 
Kupát nyert Ledneczki Lász-
ló. Míg tavaly super horse ka-
tegóriában hozta el a kupát, 
addig idén western ridingban. 
Ebben az évben a csehorszá-
gi Celadnában rendezték a 
western szakág közép-euró-
pai seregszemléjét. A Csámpai 
Lovássport Egyesületet ezúttal 
hárman képviselték: Ledneczki 
László mellett Ledneczki Ve-
ronika és Polányi Máté. Vera 
immár a felnőttek között in-
dult trailben, horsemanship és 
pleasure versenyszámokban, 
míg Máté trailben, ahol a más-
fél tucatnyi versenyző közül ha-
todik helyen végzett.
A csámpai versenyzők az elmúlt 
csütörtökön indultak útnak 
a körülbelül 600 km-re lévő 
Celadnába, pénteken, szom-
baton és vasárnap zajlott maga 
a verseny, amelyen ezúttal is a 
szokásos nemzetek – cseh, szlo-

vák, lengyel, magyar – legjobb 
western lovasai vettek részt.

Laci hatéves quarter horse cső-
döre, TB Jhones nyergében állt 
rajthoz. Jhones kiváló, vagy 
– ahogyan gazdája mondja – 
szuper ló, nagyon jól helytállt 
idén is. A western ridingban 
ugrásváltásokat kell végrehajta-
ni a tízméterenként elhelyezett 
bóják között szlalomban. Ah-
hoz, hogy a ló a pálya megfelelő 
pontján, megfelelő ritmusban, 
mindenféle ellenszegülés nélkül 
hajtsa végre ezt, nagyon nagy 
összhangra van szükség ló és 
lovas között. Ez remekül ösz-
szejött ezen a versenyen, per-
sze nem véletlenül, hiszen Laci 
tudatosan és kitartóan tanítja 
Jhonest kétéves csikókora óta. 
Mint mondta, nagyon készsé-
ges állat, és ez a fajta kifejezetten 
alkalmas az ilyen típusú felada-
tokra, hiszen nyugodt, kiegyen-
súlyozott, ami könnyebbé teszi 
a lovas dolgát. Meglepő módon 
a kancákkal nehezebb, mert 
„hisztisek”, a csődörök viszont 
sokáig nem „veszik fel a kesz-
tyűt”. Jhones háromévesen már 
magyar bajnok volt.
A csámpai csapat kiválósága, 
Ledneczki László a mostani 
Közép-Európa Kupán is indult 
a westernlovaglás csúcsát je-

lentő super horse-ban és haj-
szál híján azt is megnyerte, de 
– mint mesélte – lovának egy 
reakcióját, helytelenül, ellensze-
gülésnek ítélte a cseh bíró és 15 
pont levonásával büntette. Ha 
ez nem történik meg, négypon-
tos előnnyel a dobogó legfelső 
fokán végez. A super horse na-
gyon összetett feladatsor teljesí-
tését követeli meg, hiszen ötvözi 
a többi versenyszám elemeit.
A Csámpai Lovassport Egyesü-
let versenyzői szeretnének jövő-
re is részt venni a KEK-en, ami 
valószínűleg nem lesz egyszerű, 
hiszen Lengyelországban ren-
dezik a kupát, ami fárasztóbb 
utazást, több költséget jelent. 
Laci azt mondta, tervezi, hogy 
másik európai szintű bajnok-
ságon is megméreti magát. A 
legkézenfekvőbb az Americana 
elnevezésű versenyen való in-
dulás volna, hiszen itt mérik 
össze tudásukat a kontinens 
legjobb westernlovasai. A csám-
pai Fenyves tanyán azonban 
most még nem emiatt vannak 
tele várakozással, hanem azért, 
mert új útra, a tenyésztés útjá-
ra „tévedtek”: hónapokon be-
lül világra jön a kiváló csődör, 
Jhones két utóda.     Vida Tünde

Közép-Európa Kupát nyert

Pakson, a Hegyalja utcában 63 m2-
es egyedi és villanyfűtéses családi 
ház pincével, tárolóval, 130 m2-es 
területen eladó. Irányár: 5,9 M Ft.

Németkér központjában 1546 m2-es 
területen 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses, családi 
ház, melléképülettel, garázzsal, szu-
terénnal eladó. Irányár: 10,5 M Ft 

Pakson, a városközpontban, a Rá-
kóczi utcában 4 szoba összkomfor-
tos, gáz és villanyfűtéses családi ház 
garázzsal, szőlővel, pincével eladó, 
2 szobás, garázsos lakást I. emeletig 
beszámítunk. Irányár: 18,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában tető-
tér-beépítéses, felújított 86 m2-es, 3 
szoba, nappali, konyhás, 45 m2-es 
melléképület, 1000 m2-es telken el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában 5 és félszo-
bás összkomfortos családi ház szute-
rén, földszint, tetőtér, garázzsal+ ön-
álló kis házzal eladó. Irányár: 32 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás, 765 
m2-es kerttel eladó. Irányár: lakás 
16,5 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 14,5 M Ft

Pakson, a Kurcsatov út mellett 20 
m2-es, szerelőaknás garázs eladó. 
Irányár: 2,1 M Ft.

Paks csendes, hangulatos részén, 
a József Attila utcában 4 szoba 
összkomfortos, családi ház, 544 
m2 telekterületen, 122 m2 hasznos 
alapterülettel,nagy terasszal, 60 
m2-es melléképülettel, garázzsal, 
pincével, gázfűtéses megoldással 
eladó. Irányár 34 M Ft.

Pakson az Ősz utcában, jó állapotú, 
70 m2-es, 1907-ben épült, présház, 15 
m-es pincével eladó. Irányár: 3,1 M Ft.

Pakson a Dorogi u és a 6-os főút kö-
zötti részen 2754 m2-es zártkert sző-
lővel, gyümölcsössel, lakókocsival, víz- 
villany ellátással eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:

Fonyó Lajos 
ingatlan-, vagyonértékelő 

és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Ingatlan-, vagyonértékelés, ingatlanközvetítés
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Új szennyvíztisztító épül 
Szedres és Medina számára
Az Európai Unió támogatásával többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett Szedres és Medina közös szennyvíztisztítójának 
fejlesztése: október 3-án 10 órakor az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődik a beruházás kivitelezési szakasza.

Az önkormányzat még 2010-ben nyújtotta be első fordulós pályázati anyagát, amelyben a beruházás előkészítésére 6.111.500 forint 
összegben nyert forrást a Környezet és Energia Operatív Programban. A második fordulós pályázati dokumentáció elkészítésével be-
fejeződött a tervezői munka, kezdődhet a beruházás kivitelezési szakasza. A fejlesztés célja, hogy a tisztítótelep tisztított szennyvize 
határérték alatt legyen bevezethető a befogadóba és, hogy a telep fajlagos tisztítási teljesítménye javuljon. A projekt összköltsége 
331.109.200 forint, kivitelezője a Techno-Gáz Kft. A beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszíro-
zásával valósul meg, az elnyert támogatás összege 308.122.219 forint. 

A pályázatnak köszönhetően a települések szennyvízkezelő rendszere korszerű és terhelhetőség szempontjából hatékony műkö-
désű lesz, hosszú távon megalapozva az itt élőknek az egészséges élethez és a környezethez való jogát, tovább növelve a település 
lakossági és gazdasági vonzerejét.

A szellemi tulajdon védelme 
egyre fontosabb szerepet játszik 
a vállalkozások versenyképessé-
gének fejlesztésében és fenntar-
tásában, amit egyre szélesebb 
vállalkozói réteg alkalmaz tu-
datosan, mondta Vass László, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának jogi ügyintézője 
az innovációs tevékenység kap-
csán szervezett fórumon a paksi 
inkubátorházban. Az október-
ben induló pályázati kiírások-
ban az eddigieknél jelentősen 
nagyobb szerephez fog jutni a 
kutatás és fejlesztés támogatása, 
éppen ezért került napirendre a 
téma, tájékoztatott dr. Sztruhár 
Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. 
ügyvezetője. A szakember hoz-
zátette, Pakson jelenleg kevés 
az innovációs tevékenységben 
versenyképes vállalkozás, mivel 
a cégek alacsony számban vesz-
nek részt kutatásban. Ennek el-
lenére itt sem rendkívüli, hogy 

egy-egy vállalkozás forradalmi 
újdonsággal álljon elő a piacon. 
A paksi BioEkoTech Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatója, Ba-
logh István egy lengyel munka-
társával és egy volt kollégájával 
összefogva többéves kísérlete-
zés és kutatómunka után fej-
lesztett ki olyan technológiát, 
amellyel áttörést értek el az 
építőipar eddig megszokott és 
hagyományos elemeiben. Noha 
laikusok számára nehezen ér-
telmezhető, az újítás lényege ab-
ban rejlik, hogy a szakemberek 
hitvallása szerint fizikai folya-
matokat alapvetően meg lehet 
változtatni. Az így kifejlesztett 
Oxydtron betonadalékszer a 
friss betont vízhatlanná teszi. 
Ez annak köszönhető, hogy a 
betonban a mikrokristályok 
elérhetik a 100%-ot, míg a ha-
gyományos betonban ez 30%. 
Saját gyártású vakolatuk pedig 
teljesen vízzáróvá varázsolja a 

falszerkezeteket. Balogh István 
elmondta, az ipar részéről je-
lentős érdeklődés mutatkozik 
a fejlesztések iránt, a vízhatlan 
betonadalékból például száz-
milliós nagyságrendben adnak 
el országszerte és külföldön. Az 
ötlet szabadalmaztatása már fo-
lyamatban van, de az újítóknak 
nincs könnyű dolga, tette hoz-
zá a szakember. A BioEkoTech 
ügyvezető igazgatója szerint 
a tudományos világ és a kon-
kurens piaci szereplők is két-
kedve, illetve érdekellentétek 
miatt elutasítóan fogadják az 
új találmányokat. Ráadásul a 
pályázati kiírások sem segítik 
a gyakorlati munkát, mivel a 
K+F támogatások több kutató-
mérnök alkalmazását írják elő. 
Vass László, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatalának jogi 
ügyintézője a paksi fórumon 
elmondta, a már készülő új 
európai szabadalmi rendszer 

pár éven belül egységesebb, ol-
csóbb és egyszerűbb kereteket 
nyújt majd a pályázók számára. 
Kocsis Tamás, a Dél-dunántúli 
Regionális Innovációs Ügy-
nökség igazgatója hozzátette, 
a jelenlegi adótörvények azzal 
kedveznek a vállalkozóknak, 
hogy leírhatják az adójukból 
azt, amit kutatás-fejlesztésre 
fordítanak.  Az inkubátorház-
ban tartott eseményen az atom-
erőmű tervezett bővítéséről is 
szó esett. Ezzel kapcsolatban 
Sztruhár Sándor megjegyezte, 
a paksi vállalkozásoknak reális 
célokat kell kitűznie, számba 
véve, hogy milyen lehetőségek 
adódnak a bővítés kapcsán, és 
ehhez milyen forrásokat tud-
nak lehívni. Véleménye szerint 
nagy versenyre kell számíta-
ni, hiszen az M6-os autópálya 
megépítésével Paks bármely 
cég számára elérhető közelség-
be került.                  Matus Dóra

Az innováció volt a középpontban
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Jó napot, mi újság?

Schreiner István
Állategészségügyi szakközépiskolába járt, 
agrármérnöki diplomát szerzett, majd Ma-
docsán, a termelőszövetkezetnél kezdte pá-
lyafutását. Hirtelen ötlet nyomán választotta 
ezt a hivatást, hiszen műszaki beállítottságú 
volt, eredetileg műszerésznek készült. Hogy 
mégis az állattenyésztésben kötött ki, az an-
nak egyenes következménye volt, hogy ami-
kor barátjával, Kovács Ferivel kiment a ter-
melőszövetkezetbe és lóra ült, az nem dobta 
le. Ettől azt hitték, hogy tudnak lovagolni 
és mindenképpen olyan iskolába akartak 
menni, ahol erre lehetőségük lesz. Biztosan 
sokak számára okoz meglepetést, hogy ez a 
történet Schreiner Istvánról, a paksi atom-
erőmű létesítményi tűzoltóságának tűzoltási 
és műszaki mentési vezetőjéről szól. Róla kis 
túlzással azt gondolná az ember, hogy tűz-
oltóként, de legalábbis tűzoltónak született. 
S ha már a születésről van szó: paksi család 
harmadik fiúgyermekeként született éppen 
ötven évvel ezelőtt. Az ominózus egyenru-
hát 1992-ben öltötte magára, és cseppet sem 
tiltakozik annak hallatán, hogy valószínű-
leg egy életre. Az agrárszakmát nem azért 
hagyta maga mögött, mert rossz választás 
volt, hanem azért, mert a rendszerváltás 
miatt megszűnt a szövetkezet, ahol dolgo-
zott. Ez ösztönözte arra, hogy jelentkezzen 
az Atomerőmű Tűzoltóság álláshirdetésére 
szolgálatparancsnok-helyettesi munkakör-

be.  – Amikor bekerültem, nem gondoltam, 
hogy egy tűzoltónak ilyen nagy lehetőségei 
vannak. Nálunk sokkal több mindent kell 
tudni, mint amit az emberek elképzelnek a 
tűzoltókról. Meg kell felelni fizikailag, „ott 
kell lenni” mentálisan, különösen vészhely-
zetekben és folyamatosan lépést kell tartani 
a fejlődéssel – fejtegeti. 
A fejlődés számos vonatkozásban tetten ér-
hető: amikor felszerelt, az atomerőmű mo-
bil tűzvédelme és a hozzá tartozó műszaki 
mentési tevékenység volt a feladatuk, ma 
pedig ezen túl egy sor más is, az üzemza-
var-elhárítástól az egészségügyig. A jelenle-
gi elnevezés nem is fedi a valóságot, hiszen 
– ahogy fogalmaz – az övék több mint tűz-
oltóság. Mint mondja, azért szereti a mun-
káját, mert változatos és lehetőséget nyújt 
az önmegvalósításra.  – Alkotni minden-
ki szeret – jegyzi meg. A kérdésre, hogy ő 
e téren mire a legbüszkébb, csípőből vágja 
rá, hogy a családjára, majd kiegészíti azzal, 
hogy sok egyéb között a cégüknél működ-
tetett teljesítményértékelési rendszerre is, 
aminek bevezetésében neki is szerepe volt. 
Tűzoltóságuknál a rendszerekben való gon-
dolkodás, működés evidencia. Azonnal 
több példát is hoz, a legkézenfekvőbb a mi-
nőségirányítási rendszer, ami kiemelt figyel-
met élvez, olyannyira, hogy minden tisztnek 
minőségirányítási szakmérnöki diplomával 

is kell rendelkeznie. De ugyanide sorolható 
akár az információbiztonsági rendszer, akár 
az e-learning, azaz az elektronikus képzési 
rendszer is. 
Ugyan a rendszerben gondolkodás létele-
me, és otthon is alkalmazza, tévedés volna 
azt hinni, hogy a lazaság, lezserség távol áll 
tőle. Beszédes példa a kislányával és bará-
taival közösen alapított Rózsaszín Párduc 
cserkészcsapat. A gyerekekkel kirándulni, 
csónakázni, pizzázni és persze bohóckodni 
is szoktak. – Gergő fiam 23 éves, informa-
tikus lesz, Dorottyánk a Balogh Antal kato-
likus gimnáziumban ötödikes, szerelmem, 
Kata, szintén az Atomix Kft.-nél dolgozik – 
mutatja be családját. Három éve költöztek 
a lakótelepről családi házba, ami – különö-
sen a kertje – szabadidejük jelentős részét 
leköti és szemmel láthatóan mindannyiuk 
számára nagyon kedves. Akár a közös 
bringatúrák. István hetente három-négy 
alkalommal leteker húsz kilométert. Azért 
esett a választása a kerékpározásra, mert 
azt közösen is űzhetik, s ez összekovácsolja 
a családot. Ha idejük engedi, hosszabb tú-
rákra mennek a környéken, de megkerül-
ték már a Balatont is. Szeretnék bejárni az 
országot két keréken. István másik terve, 
hogy folyékonyan megtanul angolul, mert 
úgy gondolja, ez ma már nélkülözhetetlen.                    

Vida Tünde
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Meczker András:
elégedett vagyok a lányokkal
Kiválóan szerepeltek az ASE női 
kajakosai a szeptemberi nemzet-
közi versenyeken. Kiszli Vanda 
az oklahomai maraton világbaj-
nokságon az U23-as korosztály 
K1 22,5 km-s versenyszámában 
állhatott fel a dobogó tetejére. 
A női ifjúságiak K2 18,75 km-
es távján Pupp Noémi a győri 
Takács Tamarával ezüstérmet 
nyert. A világbajnokság előtt a 
szlovákiai Pöstyénben a kajak-
kenu Európai Olimpiai Remény-
ségek Versenyén ültek hajóba a 
paksi versenyzők. Pupp Noémi 
a 16 évesek mezőnyében K1 500 
és K1 1000 m-en, valamint a 15-
17 évesek korosztályában K4 500 
m-es számban aranyérmes lett, 
míg Fritz Anett a 17 éves korosz-
tályban K1 1000 m-en állhatott 
fel a dobogó második fokára. Ve-
lük és edzőjükkel, Meczker And-
rással beszélgettünk.

Kiszli Vanda: Sokat készül-
tem a világbajnokságra, már a 
válogató előtt két hetet Győr-
ben edzettem. Miután sikerült 
megszereznem a helyet a vb-re, 
továbbra is Győrben edzettem a 
válogatott kerettel három héten 
keresztül. Odafelé Amszterda-
mon és Minneapolison keresz-
tül repültünk Oklahomába, 
négy napom volt az időelto-
lódás miatti átállásra. Nagyon 
szép volt a pálya, a hotel, a kör-
nyezet, olyan volt minden, mint 

a filmekben, „tiszta Amerika”. 
A versenyen végig öten men-
tünk egy bolyban, senkit sem 
sikerült leszakítani. Az utolsó 
körben a futás jól sikerült, s így 
jól tudtam helyezkedni, de vé-
gül a finis döntött, az első négy 
hajó pár másodpercen belül ért 
célba. Hosszú és fárasztó volt a 
felkészülés, de az aranyért meg-
érte. Most tanulás következik, 
harmadikéves vagyok a szegedi 
egyetemen, lesz mit bepótol-
nom.

Pupp Noémi: Az oklahomai 
döntőben jó volt a rajtunk, rög-
tön beálltunk az első bolyba. 
A másik magyar egységgel is 
összedolgoztunk, így sikerült 
többek között a dánokat lesza-
kítani. A második körben (a 
verseny öt evezős, és közte négy 
futószakaszból állt – a szerk.) el-
romlott a pumpánk, nem tud-
tuk eltávolítani a vizet a hajó-
ból evezés közben. Ez futáskor 
is nagyon zavaró volt, de nem 
tudom, ezen múlott-e az arany-
érem. A célba érés után csaló-
dottak voltunk, mivel a válo-
gatóversenyen több mint két 
perccel vertük a bennünket le-
győző másik magyar egységet. 
Az idő múlásával azonban már 
tudom értékelni, tudok örülni 
az ezüstnek is. A világbajnok-
ság előtt az EORV-n két egyéni 
és egy csapataranyat nyertem. 

Nem gondoltam, hogy ilyen jól 
fog sikerülni a síkvízi szereplés 
a maraton válogató után. Az 
1000 m-ben bíztam, de az 500 
méter és a K4-es arany is meg-
lepetésnek mondható. Mozgal-
mas hónapok voltak, jól fog 
jönni a pihenés.  

Fritz Anett: Az EORV-n az el-
lenfelek ismeretlenek voltak, 
csak a másik magyar lányt 
ismertem. Nehéz volt, mint 
ahogy az 1000 m-es táv nehéz 
szokott lenni, de nem volt sűrű: 
a győztes magyar lány elment 
az elején, a mögöttem harma-
dikként célba érő versenyző 
pedig nem volt szorosan mö-
göttem. Nem szeretem az 1000 
m-es távot, inkább az 500 mé-
tert, de most ezen sikerült ki-
harcolnom a szereplést, amin 
igazából meg is lepődtem. Úgy 
érzem, jó év volt a 2014-es, 
megtérült a befektetett munka, 
az EORV-ezüst, az országos 
versenyeken elért eredmények 
ezt mutatják. Kijutottam a 
maraton Eb-re is, igaz, az nem 
úgy sikerült, ahogy szerettük 
volna. Jövőre is célom a nem-
zetközi szereplés, de most a ta-
nulás következik. Év végén an-
gol nyelvvizsgát szeretnék tenni 
és esetleg előrehozott érettségit.
Meczker András edző: Július 
végén Noémi a serdülő, egy 
héttel később az ifi magyar baj-

nokságon pedig Anett harcolta 
ki a jogot az EORV-n való in-
dulásra. A megszokottól eltérő-
en ezért nem kaptak pihenőt, 
hanem folytatódott a felkészü-
lés. A három lány közül Anett 
síkvízi, Noémi és Vanda pedig 
maratoni edzésprogrammal 
folytatta a munkát. A pöstyé-
ni verseny nagyon jól sikerült, 
Noémi háromból hármat be-
húzott. Anett K1 1000 m-en 
nagyon szépen versenyzett, de 
a K2 500 méter negyedik helye 
miatt csalódott volt. Szerin-

tem ott is jól mentek, elégedett 
voltam a teljesítményével. A 
világbajnokságon Vanda felül-
emelkedett önmagán, a vé-
gén okosan és jól versenyzett. 
Noémiék második helyével 
nem vagyok elégedetlen a kö-
rülmények miatt. Egy verseny-
hajó 12 kg, és ők a rossz pum-
pa miatt plusz 5-10 liter vízzel 
– ami ugyanannyi kilót jelent 
– megterhelve szerezték meg az 
ezüstérmet. Elégedett vagyok a 
lányokkal!              Kovács József

Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos utcában 834 m2-es 

építési telek eladó. 
Irányár: 2,95 millió Ft.

Tel: 20/973-1444
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Elkezdődött a férfi kosárlabda 
NB I/A csoportjának 2014/15-
ös bajnoki idénye. Az Atomerő-
mű SE csapata idegenben lépett 
pályára, és óriási izgalmak köze-
pette, az utolsó másodpercek-
ben szerzett találattal nyert egy 
ponttal a pécsi Lauber Dezső 
Sportcsarnokban. A mérkőzés 
első negyedében kevés talá-
lat esett, de tíz perc játék után 
még két ponttal a paksi csapat 
vezetett. A második felvonás-
ban nem jött össze semmi a 
Dzunics-legényeknek, sokszor 
percekig nem sikerült a pécsi 
gyűrűbe találni, a vendéglátók 
viszont szorgalmasan termelték 
a pontokat, és a nagyszünetre 
15 pontos előnyre tettek szert. 
A harmadik negyedben sokáig 
nem sikerült faragni a hátrány-
ból, akadozott a gépezet, és csak 
a játékrész végén sikerült csök-
kenteni a hátrányt. Az utolsó tíz 
perc nem is indulhatott volna 
rosszabbul, Szabó Zsolt bő egy 

perc alatt összeszedett két sport-
szerűtlent, így mehetett is zu-
hanyozni. Ezután hosszú hajrát 
indított az ASE és megkezdte a 
felzárkózást, az utolsó percek-
ben a vezetést is sikerült átvenni. 

Nem adta meg azonban köny-
nyen magát a vendéglátó, és az 
utolsó percben újra a pécsieknél 
volt az előny. Másodpercekkel a 
vége előtt Eilingsfeld János talált 
a pécsi gyűrűbe, megszerezve 
a győzelmet a piros-kékeknek. 
PVSK-Panthers–ASE: 75-76. 

A 2014/15-ös bajnokságban az 
új szisztéma szerint 13 csapat 
vágott neki az alapszakasz küz-
delmeinek, így fordulónként 
egy csapat mindig szabadna-
pos. Az alapszakasz helyezése-

iért a csapatok körmérkőzéses 
rendszerben játszanak, pálya-
választói joggal, oda-visszavá-
gó alapon. Az alapszakasz után 
a középszakasz következik, a 
tizenhárom csapathoz csat-
lakozik a Szolnoki Olaj KK, 
az alapszakasz-győztes után a 

második helyen. A 14 csapatot 
ezután felsőházra, középházra 
és alsóházra osztják szét. Mind 
a három csoportban körmérkő-
zéses rendszerben játszanak. A 
rájátszásban a 6., 7., 8. helyen 
csatlakozik a felsőházhoz a kö-
zépház 1., 2., 3. helyén végzett 
csapata. Ezután már a megszo-
kott lebonyolítási forma szerint 
zajlanak a küzdelmek: a közép-
szakaszban elért eredmények 
alapján az 1-8., 2-7,, 3-6., 4-5., 
helyen végzett csapatok az 
egyik fél harmadik győzelméig 
játszanak egymással. Ezután az 
elődöntők, majd a döntő kö-
vetkezik. A kiesés a 13. és 14. 
helyen végzett csapatok között 
két mérkőzésen dől el. Ez utóbbi 
azonban még közel sem biztos, 
mivel az MKOSZ 2014/15-ös 
bajnokság kiírásában a 2015/16 
-os bajnoki évben az NB I/A 
csoportjában 12, 13, és 14 csapa-
tos lebonyolítással is számolnak.                             

-kj-

Nagyon jól szerepeltek az 
Atomerőmű SE dzsúdósai a 
közelmúlt nemzetközi, olimpi-
ai kvalifikációs versenyein. A 
kazahsztáni Asztanában ren-
dezett Grand Prix-viadalon két 
paksi versenyző is felállhatott 
a dobogóra: Bor Barna a +100 
kg-os mezőnyben először a tö-
rök Yazzici ellen intésekkel és 
vazarival győzött, a negyeddön-
tőben pedig a vb-bronzérmes 
egyiptomi Iszlam el-Sehabit 
verte ipponnal. Az elődöntőben 
egy újabb ippongyőzelem kö-
vetkezett az ellen az izraeli Or 
Sasson ellen, akitől egy hónap-

pal ezelőtt a zágrábi GP-n a har-
madik helyért vívott harcban 
vereséget szenvedett. A döntő-
ben az Európa-bajnoki ezüstér-
mes kirgiz Krakoveckijjel mér-
kőzött, aki a tavalyi moszkvai 
Grand Slam-tornán győzött 
ellene, Asztanában azonban 
Bor „Batman” Barna nyert 
ipponnal.
Cirjenics Miklós a 100 kg-osok 
között az első meccsén a kazah 
Gyemjanyenkót, majd a ne-
gyeddöntőben a svéd Pacekot 
is ipponnal verte. Az elődön-
tőben a német Peters megál-
lította, de a bronzmérkőzésen 

az orosz Bityijev ellen ismét 
ipponnal győzött. 
A felnőttek között lépett sző-
nyegre a skóciai Glasgow-ban 
Pupp Réka, az ASE junior Eu-
rópa-bajnoki bronzérmese. 
Az European Open-viadalon 
először a belga Jura ellen nyert 
vazarival, majd a negyeddön-
tőben a 2011-es U23-as Euró-
pa-bajnok  német Kraust verte 
jukóval. Az elődöntőben a fran-
cia Clementtel szemben maradt 
alul, a bronzmeccsen pedig a 
szintén francia Climence volt 
jobb nála, így az ötödik helyen 
végzett.                                 -joko-

Makovinyi Dorottya 2. helyezést 
ért el serdülő női kategóriában, 
az elmúlt hétvégén megrendezett 
Országos Normáltávú Tájfutó 
Bajnokságon. A kétnapos viadal 
első napján kilencedikként jutott 
az „A” döntőbe, ahol mindösz-
sze 53 másodperccel maradt le a 
dobogó legfelső fokáról. A junior 
lányoknál Lénárt Viktória 17., a 
serdülő fiúknál Weisz Pál a 19. 
helyezett lett az „A” döntőben. 
A terep jellegzetes alföldi terület 
volt Kiskunhalas környékén, zö-
mében jól futható fenyvesekkel 
és nagyobb nyílt területekkel ta-
golva. 

Az Atomerőmű SE csapata nem sokat változott az előző bajnoki 
szezonhoz képest, Braniszlav Dzunics erős játékoskerettel vág-
hat neki a 2014/15-ös pontvadászatnak. 
Érkezett: Henry Dugat (Phoenix Hagen), John Roberson 
(Sodertalje Kings).
Maradt: Tóth Ádám, Kovács Ákos, Körtélyesi Gergely, 
Eilingsfeld János, Illés Máté,  Antóni Csanád, Szabó Zsolt, 
Jarrod Jones, Luka Markovics, Baki Gergely.
Távozott: Kerpel-Fronius Balázs (JKSE), Rodney McGruder 
(Boston Celtics), Deonta Vaughn (Anwil Wloclawek), Justin 
Robinson (?).

Győzelemmel startolt az Atomerőmű

Bor: arany, Cirjenics: bronz Tájfutás
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Hosszú idő után elváltak a paksi 
labdarúgás és Heizler János út-
jai. Komi – így ismeri minden-
ki – 1975-ben lett a klub igazolt 
játékosa, amit akkor még Paksi 
Kinizsinek hívtak. Játékos-pá-
lyafutása után is maradt a Paksi 
SE-nél: volt szertáros, masszőr, 
gyúró és kapusedző is. 270 NB 
II-III-as mérkőzés és 240 NB 
I-es meccs áll mögötte. Edzői 
ideje alatt Kovács Attilát az Év 
kapusának választották, Po-

korni Péter U20 vb-bronzér-
met nyert, Csernyánszki Nor-
bert válogatott kerettag volt. 
A tíz évig működő Heizler-
kapusiskolában megfordult 
többek közt Dibusz Dénes, 
aki ma már a Ferencváros, és 
Megyeri Balázs, aki a görög 
Olimpiakosz Pireusz hálóőre. 
Heizler Jánossal beszélgettünk. 
– Milyen érzések vannak ben-
ned?
– Mint amikor a kisgyermektől 
elveszik a játékát. Ha a klubból 
találkozom valakivel és beszél-
getünk a csapatról, összerándul 
a gyomrom, amit nem is tudok 
leplezni. 
– Június 30-án járt le a szerző-
désed.
– Így van, minden szezonra 
határozott idejű szerződésem 
volt, ami az adott idény végén 
lejárt. Mint korábban mindig, 
pár héttel az adott dátum előtt 
idén is felmentem a székházba 
Haraszti Zsolt ügyvezetőhöz, 
aki azt mondta, még nem tudja 
mi lesz a jövőmmel kapcsolat-

ban, de nyugodtan menjek el 
nyaralni, ha visszajövök, be-
szélünk a szerződésemről. Ha-
zajöttem és Zsolt közölte, hogy 
Csertői Aurél nem akar velem 
tovább dolgozni. Az indoklás 
szerint már több edzővel ösz-
szeférhetetlen voltam, és ilyen 
légkörben nem lehet tovább 
dolgozni. Én úgy érzem, a 
munkámat mindig becsülettel 
elvégeztem.
– Más munkakörben sem ma-
radhattál a klubnál?
– A városban azt hallani, hogy 
én nem fogadtam el a felaján-
lott utánpótlásmunkát. A fe-
jemben már régóta összeállt 
egy koncepció, ami alapján 
össze lehetett volna fogni a fi-
atal paksi kapusok munkáját. 
Ennek én lettem volna a fele-
lőse, a koordinátora, és emel-
lett az egyik korosztálynál dol-
goztam volna. Ezt elmondtam 
Zsoltnak, aki azt válaszolta: 
„Csinálhatod az utánpótlást.” 
Nem azt, hogy „Csináld!” 
Ebből és a hanglejtésből úgy 

döntöttem, hogy ez a törté-
net itt számomra véget ért. Én 
mindig a munkámra koncent-
ráltam, az FC-vel keltem és 
feküdtem, aki ismer, tudja, mi-
ről beszélek. Persze hallottam 
egy-két pletykát, volt néhány 
intő jel, de elvártam volna, 
hogy ne a hátam mögött dönt-
senek a sorsomról.
– Jelenleg a Szekszárdi UFC-nél 
dolgozol. Hogyan kerültél az NB 
III-as csapathoz?
– A Paks korábbi játékosa, 
Fehér Attila invitált a megye-
székhelyre. Decemberig adtam 
időt magamnak arra, hogy a 
futballban dolgozzak-e tovább 
vagy sem. Ha nem jött volna ez 
a lehetőség, akkor már biztosan 
nem maradtam volna a labda-
rúgásban. Lehet, hogy így sem.
– Ha Haraszti Zsolt megkeres-
ne, hogy ismét dolgozz a Paksi 
FC-nél, vállalnád? 
– A klubnál szívesen dolgoz-
nék, de nem a jelenlegi vezető-
séggel.

Faller Gábor

A regnáló bajnok Debreceni 
VSC elleni 2-1-es történelmi 
Fehérvári úti sikert követően el-
szenvedte első vereségét az OTP 
Bank Ligában az MVM-Paks 
labdarúgócsapata a 2014/15-ös 
idényben. A zöld-fehérek ellen 

a 10. fordulóban hazai pályán 
a Kecskemét 3-2-re diadalmas-
kodott, a paksi gólokat Kovács 
Gábor és Haraszti Zsolt szerez-
te. Csertői Aurél alakulata jelen-
leg a 4. helyen áll a táblázaton.  
– Hazai pályán három gólt kap-

ni több mint sok, kivéve, ha né-
gyet rúgunk. Az ellenfél majd-
nem 100%-osan kihasználta a 
lehetőségeit. Mi nem játszot-
tunk nagyon jól, de három-négy 
olyan gólszerzési lehetőségünk 
is volt, amit az ellenfél bravúr-

ral hárított, jól védett a rivális 
kapusa. A védekezésünkbe ez a 
betli nem fér bele. Egy-két játé-
kostól több szerénységet és jobb 
teljesítményt várok – értékelt 
a meccs lefújása után Csertői 
Aurél vezetőedző. Az MVM-
Paks a következő fordulóban a 
Budapest Honvéd otthonában 
vendégszerepel október 18-án 
18 órakor. A Sport Televízióban 
élőben közvetített összecsapást 
a TelePaks Kistérségi Televízió-
ban hétfőn 17.30-tól felvételről 
láthatják.                                      efgé

Heizler: mindig a munkára koncentráltam

Első vereség a bajnokságban
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

OrtOpédiai 
magánrendelés 

Pakson!

dr. domán istván phd
osztályvezető főorvos

Rendelés: 
hétfőnként 16 órától
Paks, Váci Mihály utca 1. 
(háziorvosi rendelő)

Bejelentkezés: 
+36-20-922-7030

Az Atomerőmű Sportegyesület sakkcsapa-
tai az Erzsébet Nagy Szállodában kezdték a 
2014/15-ös bajnokságot. A nyitó forduló-
ban az NB I-ben a tavalyi második piros-
kékek a harmadik helyezett Pénzügyőrt 
fogadták. Az ASE együttesében a koráb-
biakhoz képest nagy változás nem történt. 
– A decsiek éltáblása, Nikola Vahl hozzánk 
szerződött, de ő csak alkalmanként fog 
játszani, a csapat a régi maradt, a fiatalok 
egyenletes teljesítményére támaszkodva 
szeretnénk minél jobb eredményt elérni. 
Ez azt jelenti, hogy megtartanánk az utób-
bi években megszerzett ezüstérmes pozí-

ciónkat – fogalmazott Gosztola István, az 
ASE sakk szakosztályának elnöke. A rivális 
Pénzügyőr a nyáron meggyengült, aminek 
elsősorban anyagi oka van. Varga Balázs, a 
Pénzügyőr szakosztályvezetője elmondta: 
a dobogóért valószínűleg idén nem lesz-
nek harcban, de az első háromba igyekvők 
ellen minél több pontot szereznének. A 
mérkőzésen végül papírforma-eredmény 
született: a vendéggárda csak megnehezí-
teni tudta az ASE dolgát, a végeredmény 
7,5-4,5 lett. 
Az NB I/B-ben szereplő ASE II. ebben a 
szezonban is a fiatalokra épít, a feljutásra a 

versenykiírás értelmében nincs remény, de a 
tavalyi ezüstérmet ez a gárda is megtartaná. 
– Olyan ambiciózus fiatalokból áll a csapat, 
akik feljövőben vannak. Ha megnézzük az 
összetételt, látni, hogy a társaság több mint 
fele húszéves vagy még fiatalabb. Úgy érzem, 
a dobogó idén is áll nekik – összegzett Gosz-
tola István. Az NB I/B-ben is paksi győzelem 
született, a Biatorbágy 6,5-5,5 arányú vere-
séggel távozott. A részletes eredményekről 
a www.chess.hu honlapon olvashatnak. Az 
Atomerőmű SE sakkcsapatai legközelebb 
november 16-án Makón, illetve Győrben 
vendégszerepelnek.                                     röné

Sakk: reális cél az ezüstérem
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Tudomány határok nélkül

…de hogy kerül a pizza a nyomtatóba?

Napjainkban, amikor a NASA űrprog-
ramjának keretein belül nyomtatóval 
készült pizzát is fogyaszthatnak az 
asztronauták, az élet számos területére 
beszivárog a 3D technológiával készült 
termékek kínálata. Az eljárás lényege 
abban rejlik, hogy a számítógépbe táp-

lált adatok és a beállított paraméterek 
alapján a nyomtató megalkotja a kívánt 
háromdimenziós terméket. Ma már 
nyomtatnak csokoládét, marhasültet, 
sminkkészletet, hangszereket, cipőt, 
gázturbinát, sőt egy nemzetközi cég 
10 családi házat képes előállítani 3D-s 
nyomtatással 24 óra leforgása alatt. 
Ki hitte volna akár pár éve, hogy ilyes-
mi lehetséges? Ez a technológia olyan 
elképesztő lehetőségek sorát kínálja, 
mely alapjaiban változtatja meg a ter-
melésről alkotott elképzeléseinket. 
Ez már nem is a távoli jövő eszméje, a 
3D-s technológia itt kopogtat az ajtón-
kon. Pár éven belül jelenlétük ugyan-
olyan természetessé válik, mint a maga 
idejében szintén óriási újdonságnak 
számító mobiltelefonok, vagy az inter-
net. És ezek nem is voltak olyan régen, 
hiszen sokan emlékszünk még a mobil- 
és számítógépmentes időkre. 
A 3D nyomtatás egyik különleges fajtá-
ja a hallókészülékek terén szolgál szá-

mos újdonsággal. Az így megalkotott 
formák tökéletesen személyre szabot-
tak. Ezek az eszközök diszkrét megol-
dást nyújtanak használóiknak, legyen 
szó akár kisebb, akár súlyosabb fokú 
halláscsökkenésről. A fülbe rejthető kis 
készülékek pontosan a fül formájának 
megfelelően jönnek létre, így viseletük 
nagyon kényelmes. 
A 3D LED technológia ilyen célú alkal-
mazása Magyarországon egyedülálló-
an a Victofon Kft. hallásgondozóiban 
érhető el. Az eljárás nagyszerűsége és 
különlegessége abban rejlik, hogy a 
nyomtatóból kikerült pici hallásjavító 
eszköz háza pontosan illeszkedik, töké-
letesen belesimul a fülbe. A 3D-s tech-
nológiával nyomatott készülékek kiseb-
bek, esztétikusabbak, komfortosabbak 
és szinte észrevétlenek. 

Victofon Kft.
több mint 20 éve 

a hallás szolgálatában 
(X)

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA

          a üzletében

Jelentkezzen ingyenes látásvizsgálatra !

Komplett egyfókuszú szemüvegek 

már 9900 Ft-ért.

Multifokális szemüveglencsék 

40% kedvezménnyel.

Kontaktlencse akció!                    Ajándék kuponok

A részletekről érdeklődjön üzletünkben:
Paks, Dózsa György 35.   Telefon: 75/511-246, 30/842-3330


