
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott munkája elismeréseként Kakasy Olivér, 

az Országos Atomenergia Hivatal Paksi Kirendeltségének vezetője. 

15. oldal

BETÉT AKCIÓ! TUDD JOBBAT?  EBKM 3% 
Lakossági 90 napos egyszeri új forint betétszámlán 

történő lekötés esetén. 
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön � ókjainkban!

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

A � ók elérhetősége: 
75/511-240

paks@mecsektakarek.hu

Részvételi rekord 
az Atomfutáson

19. oldal

Fotó: Mészáros Virág
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Szeptember 23-án végre Paksra 
is elérkezik az országos nép-
szerűségnek örvendő Nyitott 
Akadémia sorozat, melynek 
keretében Dr. Vekerdy Tamással 
találkozhatunk a Csengey Dé-
nes Művelődési Központban. 
Az előadást az ország minden 
pontján vastapssal köszöni meg 
a közönség, hiszen igazi kincses-
bányát jelent a szülők, pedagó-

gusok, lélektan iránt érdeklődők 
számára. A nevelés számos terü-
letét érinti, a Tanár Úrtól meg-
szokott bölcsességgel, széleskö-
rű tájékozottsággal, lebilincselő 
stílussal és fergeteges humor-
ral. Középpontjában azonban 
egyetlen alapkérdés áll: miként 
tudnánk igazán jól szeretni? 
Az előadás interaktív, tehát bő-
ven lesz lehetőség véleményt, 
tanácsot is kérni Vekerdy Ta-
mástól. Érdemes élni az alka-
lommal!
A Nyitott Akadémia standján 
pszichológiai témájú könyvek bő 
választéka várja az érdeklődőket 
kedvezményes áron – köztük 
Vekerdy Tamás művei, melyeket 
a szerző szívesen dedikál is. 
Az előadásra jegyek kaphatók a 
Csengey Dénes Központban és 
online, a www.nyitottakademia.hu 
oldalon.                                         (X)

Süveges Zoltán rácáfol arra a sztereotípiára, 
hogy a kőfaragó mesterek mind aggastyánok 
és mindig kőportól piszkos ruhában járnak. A 
PakSírkő Kft. ügyvezetője céges logóval ellátott 
pólóban, laptoppal a kezében érkezik, s, ha arra 
van igény, azonnal mutatja a referenciamun-
kákat. Sőt az üzlet helyben meg is köttethet 
akár vidéken is, ahova időpont-egyeztetés 
után helybe mennek, nincs szükség arra, hogy 
a paksi, Fehérvári úti telephelyre utazzon a 
megrendelő. A cégvezető � atal, de két évtizedes 
tapasztalata van már a szakmában. A PakSírkő 
Kft., amelyet 2010 júniusában egy másik i� ú, 
de tapasztalt szakemberrel, Walter Józse� el 
hozott létre, mára már rangot vívott ki magá-
nak, jó presztízsű vállalkozásként beszélnek 
róla. A kezdet persze nem volt könnyű, meg 
kellett vívniuk az elkerülhetetlen és többnyire 
értelmetlen csatákat a konkurenciával. Mos-
tanra – mint mondja – mindenki elfoglalta 
a neki járó piaci pozíciót. Az eleinte érkező 
megrendeléseket még az újdonság erejének 
tulajdonítja, mára viszont megszolgálták a 
bizalmat és munkájuk eredményeként elérték, 
hogy jól cseng a PakSírkő név. – Úgy érzem, az 
emberek igyekeznek több oldalról megvizsgál-

va, körültekintően választani, amihez mi part-
nerek vagyunk – fogalmazott. Elmondta, arra 
törekszenek, hogy a megrendelők elképzeléseit 
a legmesszebbmenőkig megvalósítsák, legyen 
szó egy egyszerű betűvésésről vagy egy egyedi 
síremlék elkészítéséről. Számukra a kis megren-
delés is ugyanolyan fontos. Süveges Zoltán úgy 
tapasztalja, hogy sokan nem vagy csak nehezen 
vállalnak el kisebb munkákat, ők viszont nem 
mondanak nemet, mert azt vallják és tapasz-
talják, hogy egy-egy ilyen feladat újabb, jelen-

tősebb megrendeléseket hoz. Nemcsak mint 
munkadarab tekint egy síremlékre, hanem egy 
bizalmon és elégedettségen nyugvó kapcsolat 
alapja. Mivel munkájuk során olyan emberekkel 
kerülnek kapcsolatba, akik fájdalmas, nehéz 
időszakot élnek át, komoly jelentősége van az 
empátiának. A segítőkészség, közvetlenség és 
alázat elengedhetetlen tulajdonság egy ilyen 
hivatás űzőinél, hiszen fontos, hogy ne nehe-
zítsék, hanem lehetőleg könnyítsék a gyászolók 
terhét. Süveges Zoltán kiemelte, hogy akár 72 

órán belül elkészítenek egy komplett kriptát 
síremlékkel, felirattal, idézettel a megrendelő 
minden igényét � gyelembe véve. Amilyen rövid 
a kivitelezési, annyira hosszú a garanciális idő: a 
gránit sírkőre húsz év garanciát vállal a PakSírkő 
Kft. Miután egy sírkővel éveken, évtizedeken 
keresztül „találkoznak” a hozzátartozók, Süve-
ges Zoltánék soha nem arra törekedtek, hogy 
megnyerjenek egy árversenyt. Sokkal inkább az 
a vezérelv, hogy hosszú távra szóló, magas mi-
nőségű munkát végezzenek. Az ügyvezető egy 
kedves ismerőstől hallott régi mondását idézve 
támasztja alá az ár-érték arány fontosságát: 
túl szegény vagyok ahhoz, hogy olcsón vásá-
roljak. Tapasztalata az, hogy a megrendelők a 
tartósság, minőség és megbízhatóság mellett 
teszik le a voksukat és nem hagyják akár 10-15 
százalékkal alacsonyabb árért sem a gyengébb 
minőséget választani. Süveges Zoltán azt 
mondja, a jó mesterek mellett érdemes jó alap-
anyagot – akár gránitot – választani, hiszen egy 
jól elkészült síremlék hosszú időn át lesz méltó 
nyughelye az elhunytaknak.
PakSírkő Kft.  Paks, Fehérvári út (katolikus 
temető mellett)  Telefon:  30/322-1510  
e-mail: paksirko@invitel.hu            (X)

Jól szeretni – Tudod-e, hogy milyen a gyereked? 

Dr. Vekerdy Tamás 
előadása Pakson!

Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról, mint 
• az unokák első szavai, 
• barátok és a család legjobb történetei, 
• a közös programok?

Vegyen részt díjmentes hallásszűré-
sünkön, melyet ajándék italhűtővel 
jutalmazunk.*

Hallókészülék elem
Ft/db**
49 

*  Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 1 db 
0,5 l-es üveg hűtésére alkalmas. Az ajándékra 
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak. A 
részvételhez hozza magával ezt a hirdetést.

**  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. szeptem-
ber 18-ig vagy a készlet erejéig tart.

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.  
I. emelet

Bejelentkezés: 06-30/234-2572

WWW.VICTOFON.HU

PakSírkő: tapasztalat, minőség, garancia
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RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks  Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130

Mobil 30/603-7420  •   info@ritaliatravel.hu  •  www.ritaliatravel.hu   •  Engsz.: U-001312

Őszi non stop utak! Autóbusszal, 
idegenvezetővel, paksi indulással!

Közkívánatra újra! Auschwitz, Krakkó
október   2-4.                               15.990 Ft/fő+belépőjegy

EGY NAP DÉLVIDÉKEN
Zenta–Csantavér–Törökbecse–Aracsi pusztatemplom
október 6-án                  5.800 Ft/fő + belépőjegy

Plitvicei Nemzeti Park
október 10-én             10.990 Ft/fő+belépőjegy

Medve-szurdok
október 17-én            10.990 Ft/fő+belépőjegy

Bledi-tó és a Vintga-szurdok
október 17-én          10.990 Ft/fő + belépőjegy

ŐSZI SZÜNET ! Városlátogatások repülővel!
Párizs  5 nap 94.900Ft/fő+illetéktől

Isztambul 4 nap 75.900 Ft/fő+illetéktől
BELFÖLDI WELLNESS-KUPONOK 

OUTLETÁRAKON
Hívja non stop hívható telefonszámunkat, 

és kérjen ajánlatot: 30/603-7420!
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

Folyamatos akciók, kedvezményes 
utazási ajánlatok !

Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET 
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!

Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!

Modellértékű, fenntartható 
fejlesztésben gondolkodnak

Az atomerőmű új blokkjainak tervezése, elő-
készítése ütem szerint halad, folynak a Du-
na-híd építéséhez kapcsolódó előkészületek 
is – hangzott el a Paksi Társadalmi Tanács 
második ülésén, az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban. Mint a tanácskozást követő sajtótájékoz-
tatón Süli János polgármester, a tanács társ-
elnöke beszámolt róla, Lázár János miniszter 
megerősítette, hogy a kormányzat fontos-
nak tartja a térség fejlesztését. Szavai szerint 
a jövő évtől két elkülönített � nanszírozási 
csatorna lesz: marad a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány keretében, az eddig 
bevált metódus szerint az önkormányzatok 
általános feladatainak támogatása egy, még 
pontosan meg nem határozott forrásból, il-
letve lesz egy keret, ami a térség felkészítését 
szolgálja az új blokkok építésével összefüggő 

feladatokra. Ez komolyabb forrásokat igé-
nyel, amihez minden kínálkozó lehetőséget 
szeretnének kiaknázni, beleértve az uniós pá-
lyázatokat is. Mint Süli János hangsúlyozta, a 
tanácsban összehangolják az igényeket, mert 
modellértékű, fenntartható fejlesztéseket sze-
retnének megvalósítani, s elkerülni azt, hogy 
koordinálatlanul folyjanak a beruházások.
– Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a 
tanács létrejöttének, mert itt a települések 
maguk tudják megfogalmazni az igényeiket, 
el tudják mondani, milyen fejlesztéseket sze-
retnének, tudják koordinálni ezeket annak 
érdekében, hogy az építkezés környéke a le-
hető leghatékonyabban tudjon fejlődni a kö-
vetkező időszakban – fogalmazott dr. Aszódi 
Attila kormánybiztos. Kiemelte, hogy a ta-
nács a kormány és az erőmű térsége közötti 

kétoldalú információáramlást hivatott előse-
gíteni, illetve azt, hogy a régiós fejlesztések 
minél inkább illeszkedjenek a beruházáshoz.
Arról is beszélt, hogy a blokkok létesítésének 
előkészítéséről a jövőben a kormány mellett 
a Paksi Társadalmi Tanácsnak, rajta keresztül 
a régióban élőknek is be fognak számolni. A 
mostani ülésen arról adott tájékoztatást, hogy 
az év eddig eltelt részében a törvényalkotás 
terén tettek lépéseket, elkezdődött a földtani 
kutatási program, ami az erőmű telephelye 
körüli vizsgálatot jelenti, ezzel párhuzamo-
san az atomerőmű területén az orosz fél mér-
nökgeológiai vizsgálatokat végez, amelyek az 
alapozáshoz szükséges geo� zikai adatokat 
határozzák meg. Kitért arra, hogy a környe-
zetvédelmi engedélyezés keretében lakossági 
fórumsorozatot tartottak. A következő két 
hónapban ez folytatódik, de immár az ország 
határain túl, tizenegy országban kerül sor 
szakmai konzultációra, lakossági fórumokra.
Szó esett a tervezett Duna-hídról is. Ezzel 
kapcsolatban dr. Aszódi Attila azt mondta, 
erre nem az erőműépítés miatt van szükség, 
hanem azért, hogy a kalocsai régió is bekap-
csolódhasson a beruházásba. Az ülésen el-
hangzott tájékoztató szerint három nyomvo-
nal és öt hídtípus jött eddig szóba, előbbinél 
legvalószínűbb a Foktő magasságában kijelölt 
pont. Süli János polgármester hangsúlyozta, 
hogy a híd hosszú távra szolgálja a kalocsai 
térség jövőjét, hiszen közvetlen csatlakozást 
jelent majd nemcsak az erőműhöz, hanem az 
M6-oshoz is. Legkorábban 2018-ra készülhet 
el az átkelő, de ehhez nagyon feszített ütem-
ben kell megvalósítani a tervezést, az építést. 
Az biztos, hogy kerékpárút lesz a hídon, de az 
nem, hogy vasúti átkelésre is lehetőséget ad-
e. Utóbbi opciót még vizsgálják.            Vida T.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Már csak a növényekre 
vár a Duna utca

Delegáció 
járt Kézdi-
vásárhelyen

Elkészült a Duna utca út- és 
közműfelújítása, már csak a 
kertészeti munka van hátra. Az 
óvárosi utca felújítását az út-
burkolat, a vízvezetékek rossz 
állapota indokolta. A tervezési 
munka és az engedélyeztetés 
már korábban lezajlott, majd 
idén májusban megkezdődött a 
rekonstrukció. Az új térkő bur-
kolatú járda és út megépítése, 
valamint az ivóvízhálózat felújí-
tása az eredeti, szeptember 1-jei 

határidőre elkészült, és föld alá 
került minden légkábel is. Az 
utolsó simításokat, vagyis a ker-
tészeti munkát a növényültetés-
nek kedvező időben, várhatóan 
október végén, november elején 
végzik el, a kivitelezés határideje 
ennek megfelelően november 
15-re módosult. 
Az építkezés ideje alatt az au-
tókat kitiltották az utcából, a 
gyalogosközlekedést azonban 
minden körülmények között 

biztosítania kellett a generálkivi-
telező DC Dunakom Plusz K� .-
nek. Folyamatos volt az egyez-
tetés az önkormányzat műszaki 
osztálya, a beruházás műszaki 
ellenőre és a kivitelező között, 
illetve igyekeztek � gyelembe 
venni a felmerülő lakossági ké-
réseket. A felújítás értéke nettó 
62 millió forint, amit költség-
vetéséből biztosított az önkor-
mányzat.                                    

-kgy-

Bontással kezdődött augusztus végén a Vörösmarty utca felújítása. Ezt követően azonnal elindult a 
közműrendszerek átépítése: föld alá kerülnek a kábeltévé, a távközlés és a villamos hálózat vezeté-
kei, a beruházás keretében kiváltják a vízvezetékeket is. A házi bekötések átépítése a lakókkal való 
folyamatos egyeztetés mellett történik, de számítani kell az időleges korlátozásokra és útlezárásokra 
is. A gyalogosforgalom zavartalan marad, ígérte a kivitelező DC Dunakom Plusz K� . vezetője. Pus-
kás János arról tájékoztatott, hogy az építés a járda kialakításával kezdődik meg először az egyik, 
majd a másik oldalon úgy, hogy a járdatest elbontása után már készítik az új burkolatot, így az 
egyik oldal mindig járható lesz. A beruházást az önkormányzat � nanszírozza. A nettó 133,5 milliós 
komplex utcafelújítást, melynek keretében térkő burkolatot kap a járda és az úttest, és zöldfelü-
let-rendezés is szerepel a tervekben, a DC Dunakom Plusz K� . végzi várhatóan december elejéig. 
Akkor új forgalmi rend bevezetését tervezik: az egyirányúsítás után csak felfelé lehet majd haladni 
a Vörösmarty utcában. 
A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra és teljes útlezárásra is számítani kell, ezért kérik a la-
kosságot, hogy a megadott időszakban a járműközlekedést szíveskedjenek minimálisra csökkenteni 
az ingatlanokra tervezett szállításokkal együtt.

Tell Edit alpolgármester és 
Spiesz József, a településrészi ön-
kormányzat elnöke vezetésével 
nemrégiben öttagú küldöttség 
utazott Paks erdélyi testvértele-
pülésére, ahol a Kézdivásárhe-
lyi Őszi Sokadalom keretében 
sok más mellett gasztronómiai 
rendezvényen is képviselték 
városunkat. Itt a versenyzők-
nek alapanyagként pityókát 
használva kellett bográcsban 
főzniük. A hagyományos re-
ceptek alapján készített ételeket 
az értékelés után a látogatók 
is megkóstolhatták. A paksiak 
Sárgödör téri bort is kínáltak az 
elkészített csülökpörkölt mellé. 
A küldöttség programjában ta-
lálkozók is szerepeltek, többek 
között a település vezetőivel és 
a helyi kórház igazgatójával. A 
delegáció tagjai megtekintették 
a Kézdivásárhelyen zajló fejlesz-
téseket, beruházásokat is. Jártak 
az új szennyvíztisztító telepen, a 
rekultivált hulladéklerakón, el-
látogattak az épülő új ipari park-
ba és a készülő inkubátorházba. 
– Nemcsak a város vezetőinek 
kapcsolatától tartalmas a Paks 
és Kézdivásárhely közötti part-
nerség. A civilek, sportolók, 
művészeti csoportok tagjai fű-
zik szorosra a testvértelepülési 
együttműködést – fogalmazott 
Tell Edit. Paks alpolgármes-
tere arról tájékoztatott, hogy 
látogatásuk alkalmával a kö-
vetkező közös programokról 
is egyeztettek. Október 23-án 
kézdivásárhelyi gyermekek áll-
nak majd színpadra Pakson az 
Örökségünk című klip bemu-
tatóján, és két erdélyi művész 
is bemutatkozik a közeljövőben 
a Csengey központban. A Szé-
kelyföld madártávlatból című 
fotókiállítás megnyitójára pe-
dig március 15-én várják majd 
az érdeklődőket. Tavaszi nem-
zeti ünnepünkön a Régizene 
együttes műsorát is láthatja a 
paksi közönség.

Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A városrészi célok mellett Paks 
közép- és hosszútávú jövőké-
pét is tartalmazza az integrált 
településfejlesztési stratégia, 
melynek elfogadásáról lapzár-
tánk után, szeptemberi ülésén 
döntött a képviselő-testület. A 
dokumentum összeállítása az 
év elején kezdődött el, állam-
igazgatási eljárás keretében 
véleményeztették és a Belügy-
minisztérium is elfogadta. A 
stratégia – a településfejlesz-
tési koncepcióval és az Európa 
2020 stratégiával összhangban 
– Paks város 2023-ig elérni 
kívánt fejlesztési céljait hatá-
rozza meg, és megfogalmazta 
azt a jövőképet, melyet a város 
2030-ra szeretne elérni, hogy 
stabil gazdasági bázisra épülő, 
igényes épített és természe-
ti környezettel rendelkező, a 
lakosság megfelelő életminő-
ségét garantáló, funkciókban 
gazdag középváros legyen.

A városfejlesztés hosszú távú 
céljaiból középtávon három 
cél rajzolódik ki a stratégiában. 
A versenyképes, fenntartható, 
több lábon álló helyi gazdaság 
erősítése a foglalkoztatottság 
megtartásával, bővítésével, az 
az ipari park fejlesztésével, a 
barnamezős területek hasz-
nosításával, a mezőgazdaság, 
valamint az idegenforgalom 
fejlesztésével érhető el. Emellett 
a lakosság életminőségének ja-
vítása, egy élhető város megte-
remtése és fenntartása is fontos 
cél, és kiemelt terület a helyi 
identitás erősítése, a közösség-
építés, amely közösségi és kul-
turális események támogatá-
sával, valamint a különböző 
szociális szolgáltatások minő-
ségi fejlesztésével elősegíthető. 
A város előtt álló fontos feladat 
még az atomerőmű bővítésekor 
újonnan érkező, és a már jelen 
lévő lakónépesség együttélésé-
nek megkönnyítése, különös 
tekintettel a nagy számban 
megjelenő idegen nyelvű mun-
kavállalókra. E célok elérését 
segítendő konkrét fejlesztéseket 

is meghatároz a dokumentum, 
így a bölcsőde felújítását és bő-
vítését, az oktatási intézmények 
energetikai korszerűsítését és 
felújítását, tornatermek kiala-
kítását, az ESZI kollégiumá-
nak bővítését, főiskolai képzés 
kialakítását, az egészségügyi 
ellátás és a rendőrkapitányság 
műszaki, személyi fejlesztését. 
Szerepel a tervek között elekt-
romos járművek telepítése a 
helyi közlekedésben, csomó-
pontok, parkolók és utak felújí-
tásával a közúti infrastruktúra 
fejlesztése, Paks kerékpárút-há-
lózatának fejlesztése, valamint 
az energiamegtakarítást ered-
ményező felújítások támoga-
tásának folytatása a panel- és 
a hagyományos szerkezetű 
lakások esetén. A tervek kö-
zött sorakozik a városi strand 
felújítása és bővítése, új kul-
turális és szabadidőközpont 
kialakítása, a Duna által bizto-
sított szabadidős lehetőségek 
hatékonyabb kihasználása, a 
Paksi Sportegyesület Fehérvári 
úti létesítményének bővítése és 
újabb szabadtéri �tneszparkok 
létrehozása. 
A szociális fejlesztések között 
sorakozik átmeneti otthon ki-
alakítása családok/gyermekek 
részére, az idősek otthona bő-
vítése és a hajléktalanok idősza-
kos ellátásának megoldása. Az 
atomerőmű bővítése az egész 
ország tekintetében is az évszá-
zad egyik legfontosabb beru-
házása lesz, Paksot és a régiót 
alapjaiban fogja érinteni, ezért 
�gyelembe kell venni a telepü-
lésre és környezetére gyakorolt 
hatásait – olvasható a dokumen-
tumban. 
– Új munkahelyeket és jelentős 
árbevételnövekedést hozhat az 
erőmű-beruházás, hiszen az ide 
érkező tízezer embert etetni, 
altatni, gyermekeiket tanítani 
kell, biztosítani kell számuk-
ra a sportolási, kikapcsolódási 
lehetőséget és egészségügyi el-
látásukat. Ehhez a munkához 
pedagógusok, szakácsok, or-
vosok és kiszolgálószemélyzet 

kell. Tervünk feléleszteni a 
korábban a térségben nagy ha-
gyománnyal rendelkező ker-
tészeti termelést, erre építve a 
feldolgozóipart – fogalmazott 
Süli János. Paks polgármestere 
kihangsúlyozta, hogy a lehető-
ségek az egész régió számára 
fellendülést hozhatnak. – Tíz év 
áll rendelkezésünkre az önkor-
mányzatok és a vállalkozások 
megerősítésére úgy, hogy fenn-
tartható fejlesztésekkel azok-
nak is jó életet biztosíthassunk, 
akik nem az erőmű építésén, 
majd üzemeltetésében dolgoz-
nak – tette hozzá Süli János. A 
projekt miatt a városba érkező 
létszám elhelyezése gondos ter-
vezést igényel, amely kapcsán 
több alternatíva is lehetséges. 
A legjobb megoldásnak az tű-
nik, ha az építési időszakban 
megjelenő munkavállalókat há-
rom típusú lakókörnyezetben, 
és Pakson belül több helyen, 
illetve pár kisebb településen 
helyezik el. A folyamatosan 
az építésen dolgozó munká-
sok (egy- ill. háromszintes) 
apartmanházakban laknának 
Paks belterületén. E területeket 
– elsősorban a Pollack Mihály 
utca mellett, valamint a Vácika 
körül – már kijelölték. Emel-
lett az építésen folyamatosan 
dolgozó munkások elszórtan 
Pakson és térségében, a meglé-
vő városrészek területén, albér-
letekben vagy bérlakásokban 
is lakhatnak. Az időszakosan 
elhelyezendő állományt ide-
iglenes konténervárosokban 
és mobilházakban szállásol-
nák el, elkülönülő területen az 
erőműhöz közel, jó közlekedés-
sel rendelkező helyeken. Ilyen 
alkalmas terület található az 
ipari park mellett a hatos főút 
másik oldalán. Az erőmű-be-
ruházás végeztével a konténer-
várost megszüntetnék, illetve 
további hasznosításáról később 
döntenének – sorolja a lehető-
ségeket a tanulmány.
– Vállalkozói érdeklődés már 
van 3-400 lakás megépítésére, 
és olyan cégek is bejelentkeztek, 

amelyek ezer lakás építését is 
vállalnák. Piaci alapon készül-
nek majd az épületek, első kör-
ben a munkások és a szakértői 
családok számára, majd ha ők 
elmennek, a végleges üzemel-
tetők részére válnának értéke-
síthetővé a lakások – mondta a 
tervekről Süli János. Paks pol-
gármesterétől megtudtuk azt is, 
hogy a szükséges területek már 
az önkormányzat tulajdonában 
vannak, a telkek közművesíté-
sét pedig kormányzati támoga-
tással kívánják megoldani.
Ami a városrész-fejlesztési ter-
veket illeti, a stratégia hat te-
rületre bontva vizsgálja Paks 
adottságait és vázolja a lehető-
ségeket. A városrészek részletes 
elemzése a 2011-es népszám-
lálás városrészi adatai alapján 
történt, rámutatva az adott 
városrészben meglévő legfon-
tosabb demográ�ai, társadalmi 
jellemzőkre, tendenciákra, az 
ellátottságra, bemutatva azon 
területeket, ahol a városrész 
városon belüli helyzete, ellá-
tottsága erősséget vagy gyen-
geséget jelez, s megjelölve azon 
fejlesztési lehetőségeket, ame-
lyek elmozdulást jelenthetnek. 
– Célunk, hogy valamennyi vá-
rosrész hasonló komfortot biz-
tosítson a jövőben az ott élők 
számára, például a játszóterek, 
autóbuszjáratok mindenhol 
elérhetőek legyenek. Az útfel-
újítási programunk is ezen el-
vek mentén folytatódik, hogy a 
közlekedés minőségét tekintve 
se legyenek különbségek a pak-
si városrészek között. Ugyan-
akkor minden fejlesztésről az 
összvárosi érdeket �gyelembe 
véve kell döntést hoznunk – 
emelte ki Süli János, aki azt is 
elmondta, az egészségügyi el-
látórendszer is átalakítás előtt 
áll, cél a központosítás, hogy 
egy, a szakorvosi rendelőintézet 
mellett épülő új szárny megnyi-
tásával mindenki egy helyen, a 
lehető legmagasabb színvonalú 
egészségügyi ellátásban része-
sülhessen. 

Dallos Szilvia

Elfogadták a településfejlesztési stratégiát
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Atomerőmű

Begördült Kalocsára a tájékoztató kamion

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Kalocsán indult el az MVM Paks 
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. in-
teraktív kamionjának őszi-téli 
körútja. A mozgó tárlat szep-
tember 11-ig várta a piactéren a 
látogatókat. Előbb Bács-Kiskun 
megyei településeken áll meg, 
majd átkel a Dunán és Tolna me-
gyében folytatja útját. December 
18-ig a Paksi Társadalmi Tanács 
negyvenegy településén viszi ház-
hoz az információkat. Minderről 
dr. Aszódi Attila kormánybiztos 
és Mittler István, a projekttársa-
ság kommunikációs igazgatója 
beszélt a kalocsai városházán. 
Aszódi Attila beszámolt arról, 
hogy nyolc fesztiválon állomáso-
zott a kamion az elmúlt nyáron, 
ezeken 12 ezer látogatót fogadott. 
Közülük ezren vállalkoztak egy 
kérdőív kitöltésére. A válaszadók 
65 százaléka gondolja úgy, hogy 
hosszú távon atomenergiával és 
megújuló forrásokból biztosít-
ható az ország villamosenergia-
ellátása. A válaszadók zöme a 
legnagyobb problémaként az im-
portfüggőséget jelölte meg, amire 

– mint a kormánybiztos rámuta-
tott – jó válasz az atomenergia. 
Az is kiderült, hogy a többség 
számára fontos szempont a villa-
mos energia ára. Az atomenergia 
ebből a szempontból is jó válasz-
tás – húzta alá Aszódi.
Mittler István emlékeztetett rá, 
hogy az interaktív tájékoztató ka-
mion 2009 óta járja az országot, 
eljuttatva hazánk távolabbi pont-
jaira is az atomenergiával kap-
csolatos ismereteket. Mostanáig 
összesen 230 ezer látogatót foga-
dott. Hozzátette, a paksi atom-
erőmű évente 30 ezer látogatót 
fogad, a kamion viszont helybe 
tudja vinni az atomenergiával 
kapcsolatos információkat. 
Aszódi Attila a Paks II. projekt 
jelenlegi állásáról beszámolva azt 
mondta, hogy folynak a földtani 
kutatások. Az első mélyfúrás – 
ami májusban a sajtó képviselői-
nek jelenlétében, Németkéren 
kezdődött – elérte a tervezett, 
hétszáz méteres mélységet, a fú-
rómag kiértékelése még folyik. 
Három másik nagy, 1500 méter 

célmélységű fúráshoz is hoz-
záfogtak a szakemberek, illetve 
néhány sekély fúrás zajlik a telep-
helyen kívül, emellett több mint 
ötven néhány tíz méter mélységű 
fúrás folyik a telephelyen is. 
Arról is beszámolt, hogy a kör-
nyezetvédelmi engedélyezés ke-
retében a bejelentkezett tizenegy 
országgal elkezdődött a konzul-
táció, néhány országban szakmai 
egyeztetés, másutt lakossági fó-
rum is lesz. Az eljárás várható-
an novemberben zárul le, így a 
környezetvédelmi engedély még 
idén megszülethet – fogalmazott 
Aszódi Attila hozzáfűzve, hogy 
mind a hazai, mind az országha-
táron túli tapasztalatokat összeg-
zi a környezetvédelmi hatóság.
Ezekre azért van szükség, hogy 
megalapozott véleményt tudjon 
alkotni.
A sajtótájékoztatót követően 
Aszódi Attila kormánybiztos 
mintegy kétszáz középiskolás és 
nyolcadik osztályos diák számára 
tartott előadást az ország energia-
politikájáról, az atomenergiáról 

és a paksi atomerőmű új blokk-
jainak előkészületeiről. A de-
cemberig tartó tájékoztatókörút 
során hasonló előadás lesz majd 
Szekszárdon és Pakson.
Lapunk kérdésére Bálint József, 
Kalocsa polgármestere azt mond-
ta, hogy készül a város Paks II. 
projekthez kapcsolódó fejlesztési 
terve, mint ahogyan a társadalmi 
tanácshoz tartozó többi települé-
sen is dolgoznak ennek elkészíté-
sén. A fejlesztés összehangoltan, 
koordináltan fog zajlani a kor-
mány szándékának megfelelően, 
tette hozzá. Szó esett a híd elő-
készítéséről is. Ennek kapcsán 
Bálint József azt mondta, hogy 
szeptember 15-re megszületik a 
döntés a híd típusáról, 2016-ban 
az ütemezés szerint a tervezés, 
engedélyezés zajlik, majd 2017-
ben elkezdődik az építés. Mind a 
polgármester, mind a kormány-
biztos kiemelte, hogy a híd nem 
feltétele az atomerőmű két blokk-
ja építésének, attól független, az 
átkelő a kalocsai térség fejleszté-
sét szolgálja.                                   -vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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A német vezér-
igazgató ellen 
tiltakozik a Jobbik

Társadalmi kontroll 
az atomerőműben

A paksi atomerőmű menedzs-
mentjének leváltásával kap-
csolatos hírek kapcsán tartott 
sajtótájékoztatót a Jobbik paksi 
szervezete nemrégiben. Kepli 
Lajos országgyűlési képviselő le-
szögezte, a Jobbik egyértelműen 
elutasítja, és nemzetbiztonsági 
kockázatnak minősíti, ha olyan 
külföldi menedzsmentet állíta-
nak a nukleáris létesítmény élé-
re, amely sem az erőművet, sem 
az ott dolgozókat nem ismeri, 
és szakmailag nem hozzáértő. 
A párt képviselője azt mond-
ja, Lázár János nyíltan álljon ki, 
és mondja el, kit, mikortól és 
hogyan választanak ki az atom-
erőmű vezetésére. Amint arról 
korábban írtunk, a Miniszterel-
nökséget vezető miniszter még 
júniusban beszélt arról a Parla-
mentben, hogy három nemzet-
közi menedzsert keresnek a Paks 
I. transzparens és gazdaságosabb 
működtetéséhez. A minap pedig 
azt jelentette be az Országgyűlés-
nek, hogy személyesen közölte 
Hamvas Istvánnal a leváltásáról 
szóló döntést. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter el-
mondta: egy német menedzser 
személyében kiválasztották az új 
vezérigazgatót, akit a lehető leg-
rövidebb határidővel kineveznek 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

élére.  Mint fogalmazott, Európa 
egyik legjobb, legbefolyásosabb 
és legerősebb szakembere kap-
ja meg a vezérigazgatói széket, 
aki több hasonló technológiával 
működő erőművet vezetett már. 
Kepli Lajos leszögezte, csak ma-
gyar szakembert tud elképzelni 
az atomerőmű élén, ahol a mun-
kavégzés miatt is fontos, hogy 
az ott dolgozóknak ne kelljen 
bizonytalanságban végezniük 
feladatukat, tartva az esetleges el-
bocsátástól vagy attól, hogy kül-
földiek kerülnek a cég élére.
Horváth Zoltán, a Jobbik pak-
si szervezetének elnöke arról is 
beszámolt, hogy a párt szerint 
a kormány csődöt mondott a 
migráció kezelésében, az or-
szághatár megvédésében. Úgy 
véli, a politika kettős beszéddel 
kezeli a témát, amivel csak to-
vábbi feszültséget kelt a lakos-
ságban. Horváth Zoltán leszö-
gezte, mindennap több és több 
migráns lépi át az országhatárt, 
ami rendkívüli módon meg-
terheli a hazai államháztartást. 
A bevándorlás kezelésével járó 
terheket Magyarország nem 
képes és köteles felvállalni, és 
semmiképpen sem nagyobb, 
aránytalanabb mértékben, mint 
az Európai Unió más tagállamai. 

Matus Dóra

A karbantartási munkálatokról 
és a környezetellenőrzésről tá-
jékozódott az atomerőműben 
nemrégiben a Társadalmi El-
lenőrző, Információs és Tele-
pülésfejlesztési Társulás (TEIT) 
ellenőrző-bizottsága. A TEIT 
képviselőinek dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató beszélt 
arról, hogy az atomerőmű szá-
mára stratégiai fontosságú a köz-
bizalom, a társadalom támogatá-
sának megléte, amelynek egyik 
alapfeltétele a létesítmény mű-
ködésének ismerete. Azt mond-
ta, nincsenek titkaik, ahogy az 
eddigi vizsgálatok során, úgy 
ezúttal is minden felmerülő kér-
désre válaszolnak. A bizottság 
tagjai éltek is ezzel a lehetőséggel 
annak ellenére, hogy többórásra 
nyúló látogatásuk során rengeteg 
információt kaptak a most zajló 
főjavítási munkálatokról, az új, 
15 hónapos karbantartási cik-
lus ősszel történő bevezetésének 
helyzetéről, az üzemanyag-kész-
letezésről és a környezeti ellenőr-
ző rendszer működéséről. 
Dr. Kovács Antal elmondta, 
hogy rengeteg a tévhit az atom-
erőmű működésével kapcsolat-
ban, az utóbbi hetekben például 
a Duna alacsony vízállása és az 
ezzel járó talajvízmozgások kap-

csán merült fel ilyen. A kommu-
nikációs igazgató aláhúzta, hogy 
még az idei extrém időjárási 
körülmények között is a meg-
engedett határon belül maradt 
a Duna melegedése. Hozzátette, 
az atomerőmű a kibocsátásaira 
vonatkozó korlátok töredékét 
használja ki, példaként említve 
az egyébként a természetben is 
előforduló trícium-kibocsátást, 
amely a korlát mindössze ezred-
részét éri el. 
Fülöp János, Fadd polgármestere, 
az ellenőrző-bizottság elnöke elé-
gedetten összegezte a látottakat, 
utalva arra, hogy húsz éven át ő 
is az erőműben dolgozott. Ennek 
már tíz éve, a fejlődés azóta igen 
szembetűnő – mondta. Arról is 
beszámolt, hogy rendszeresek a 
hasonló látogatások, de a TEIT 
saját mérőállomásokat is működ-
tet, hogy ellenőrizze az atomerő-
mű környezetre gyakorolt hatá-
sát. Miután az atomerőmű maga 
is végez méréseket, egy-egy ilyen 
ellenőrzés alkalmat ad arra, hogy 
összevessék az adatokat. 
– Megnyugtató, hogy mindkét 
rendszer egyhangúlag bizonyítja, 
az atomerőmű nem szennyezi a 
környezetét – foglalta össze ta-
pasztalataikat Fülöp János.                                

Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök Fotó: Árvay Károly/kormány.hu
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Jobban jár, ha bekapcsolja
Halálos kimenetelű baleset is 
történt már idén Pakson és kör-
nyékén amiatt, hogy nem volt 
bekapcsolva a biztonsági öv. 
Olyan személy volt a tragédia 
áldozata, aki a hátsó ülésen ülve 
nem csatolta be magát, és elő-
rerepült az autóban. Emellett 
négy esetben történt súlyosabb, 
illetve könnyebb sérüléssel járó 
baleset, amit szintén a bizton-
sági öv becsatolásával lehetett 
volna elkerülni, mondta Her-
man Gábor, a Paksi Rendőrka-
pitányság közlekedésrendészeti 
osztályvezetője. Közúti baleset 
esetén a sérülések – és ezen be-
lül különösen a halálos sérülé-
sek – elkerülésében kiemelten 
nagy a passzív biztonsági esz-
közök szerepe. Kutatások azt 
mutatják, hogy a biztonsági öv 
használatának elmulasztása je-
lentősen növeli a halálos tragé-
diák, illetve a súlyos sérülések 
bekövetkezésének kockázatát. 

A rendőrség felmérése szerint 
Pakson az övhasználati hajlan-
dóság 72 százalékos, amin ja-
vítani szeretnének. Idén az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság 
baleset-megelőzési bizottsága 
kiemelt jelentőséggel kezeli a 
passzív biztonsági eszközök, 
köztük is a biztonsági öv nép-
szerűsítését. Pakson és környé-
kén a Kapcsoltam! elnevezésű 
akcióval kívánják felhívni a 
közlekedők �gyelmét az öv 
használatának fontosságára. 
A biztonsági öv egyébként, 
bár roppant elterjedt, csupán 
alig több mint fél évszázados 
találmány. Az Egyesült Álla-
mokban a negyvenes-ötvenes 
években, vadászrepülők ka-

tapultülésein használt öveket 
alapul véve, kezdte el fejlesz-
téseit Nils Bohlin a Volvónál. 
Olyan megoldást keresett, 
ami egy kézzel is könnyen ke-
zelhető. A repülőgépiparból 
ismert kétpontos biztonsági 
öv (deréköv) ilyen volt, de az 
úgynevezett ostorcsapáshatás 
ellen nem nyújtott védelmet: 
amikor frontális ütközéskor az 
emberi felsőtest hirtelen előre, 
majd hátralendül, az így szer-
zett, gyakran halálhoz vezető 
súlyos fej- és mellkasi sérülések 
kiküszö bölésére nem bizonyult 
elég hatékonynak. A ma ismert 
hárompontos övet, amely csípő 
és mellkasi részből áll, ’59-től 
kezdte használni és világszerte 

népszerűsíteni a Volvo. A hazai 
KRESZ szerint 2001 óta a hátsó 
üléseken is kötelező a biztonsá-
gi öv használata, lakott terüle-
ten is. Bár ma már természetes 
a biztonsági öv, mégsem auto-
matikus a használata mindenki 
számára. Érdemes tudni, ha el-
feledkezünk a bekapcsolásáról, 
nemcsak a testi épségünket 
kockáztatjuk, anyagilag is rá-
fázhatunk. Ez ugyanis közleke-
dési szabálysértésnek minősül, 
a bírság összege pedig lakott 
területen belül tízezer, azon 
kívül tizenöt, míg autópályán 
húszezer forint. A Paksi Rend-
őrkapitányság a Kapcsoltam! 
elnevezésű kampánnyal szeret-
né felhívni a közlekedők �gyel-
mét a biztonsági öv használa-
tának fontosságára, emellett 
egy rendészeti csoport hetente 
több alkalommal fogja �gyelni 
a gépjárművezetőket, hogy be 
vannak-e kötve.       Matus Dóra

Szintén súlyos érv manapság a biztonsági öv használata mellett, 
hogy a légzsákkal rendelkező autóknál az akár 300 km/óra sebes-
séggel kicsapódó légzsák súlyos sérülést okozhat, ha nem kötjük 
be magunkat.

Paks Kurcsatov úton, hőszigetelt, 
földszinti 2 szobás, 52 m2-es, er-
kély nélküli, középső lakás eladó. 
Irányár: 14 M Ft.

Paks központjában 4 szobás, II. 
emeleti, 79 m2-es tetőtér-beépíté-
ses, erkélyes lakás eladó
Irányár: 19.800.000 Ft.

Pakson, a Rákóczi utcában egyedi 
fűtésű családi ház eladó 3 szo-
ba (egy szoba a teraszról nyílik), 
konyha, fürdőszoba, előszoba, fe-
dett terasz. Irányár: 12.000.000 Ft

Pakson, a Kurcsatov út hátsó sorá-
ban IV. emeleti 2 szobás, erkélyes, 
50 m2-es, hőszigetelt lakás eladó. 
Irányár: 12,8 M Ft.

Pakson, a Páskomi soron el-
adó1064 m2-es zártkert, 12,5 m2-
es hőszigetelt faházzal, szőlővel, 
gyümölcsfákkal. 35 éves szőlő, 
málnás, 2 almafa, 4 őszibarackfa, 
1 kajszi barackfa, 50 m-re villany. 
Irányár: 800 000 Ft.

Pakson, a városközpontban, a Rá-
kóczi utcában 4 szoba összkom-
fortos, gáz- és villanyfűtéses csalá-
di ház garázzsal, szőlővel, pincével 
eladó, 2 szobás, garázsos lakást 
I. emeletig beszámítunk. Irányár: 
22,3 M Ft.

Pakson az Öreghegy utcában te-
tőtér-beépítéses, felújított 86 m2-
es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 
m2-es melléképület, 1000 m2-es 
telken eladó. Irányár: 22,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás, 
765 m2-es kerttel, sok gyümölcsfá-
val eladó. Irányár: 15,8 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 16,5 M Ft.

Paks csendes, hangulatos részén, a 
József A. utcában 4 szoba összkom-
fortos, családi ház, 544 m2 telekterü-
leten, 122 m2 hasznos alapterülettel, 
nagy terasszal, 60 m2-es melléképü-
lettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses 
megoldással eladó. Irányár 27,5 M Ft.

Pakson, a Dorogi út és a 6-os főút 
közötti részen 2754 m2-es zártkert 
szőlővel, 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

Megjelent a megye értékeit 
számba vevő Kincses Tolna Me-
gye című kiadvány. A megyék 
közül elsőként Tolna jelentkezett 
ilyen kötettel, a fotókkal gazda-
gon illusztrált kiadvány tulajdon-
képpen a Tolna Megyei Értéktár 
öt kötetbe foglalt jegyzéke. Az 
ötödik kötet foglalkozik Paks-
sal és a kistérséggel: Györköny, 
Kajdacs, Madocsa, Pálfa és Sár-
szentlőrinc községekkel. A Paksi 
Értéktár Bizottság felállításáról 
még áprilisi ülésén határozott 
a képviselő-testület, a szerve-
zet júniusban tartotta alakuló 
ülését. Ekkor érkezett a felkérés 
a megyei értéktárbizottságtól, 
hogy Kincses Tolna Megye című 
kiadványukhoz, melynek meg-
jelentetésére 10 milliós pályázati 
támogatást nyertek, készítsék el a 
paksi értékeket bemutató önálló 
kötet. A munka rekordidő alatt 
elkészült, a kiadványt a megye-
nap keretében mutatták be au-
gusztus végén. 

A városunkban és a kistérség-
ben fellelhető helyi értékeket 
rövid leírás és 143 fotó ismer-
teti a kiadványban. A Kincses 
Tolna Megye Schubert Péter 
munkája, a paksi kötet fotóil-
lusztrációit Babai István készí-
tette. A helyi épített és szellemi 
örökség feltérképezése nem 
fejeződött be, a felterjesztésre, 
mely után akár hungarikummá 
is minősíthetnek egy-egy érté-
ket, a jövőben is várja a javasla-
tokat az értéktár bizottság.
– Fontos Paks számára ez a ki-
advány, mert az erőműbővítés 
idején nagyon sok munkaválla-
ló érkezik majd a városba, akik-
nek e könyv áttekintést ad arról, 
hogy hol élünk. Emellett még az 
itt lakóknak is tartogat megle-
petéseket a könyv – fogalmazott 
a paksi bemutatón Süli János 
polgármester. A háromnyelvű 
kiadvány rövidesen oroszul is 
olvasható lesz. a kötet megtalál-
ják a város könyvtáraiban.   -dal-

Paks kincsei
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Sokba kerül a jogosítvány
Alig kezdtük meg a beszélgetést, 
két szülő lépett Laszlóczki László 
autósiskola-vezetőhöz, aki inter-
júnkat megszakítva készségesen 
válaszolt a felmerülő kérdések-
re, panaszokra. Utóbbiakból van 
bőven, azonban nem az autóve-
zetői tanfolyamot illetően. Mint 
kiderült, a minap nem engedték 
vizsgázni két gyermeküket, mert 
nem tudták felmutatni a szemé-
lyi igazolványukat. A gond csak 
az, hogy nincs, illetve a vizsga 
időpontjában nem is volt nekik. 
Az ikrek ugyanis, akik kismo-
torra szeretnének jogosítványt, 
alig töltötték be a 14. életévüket. 
A diákigazolványuk érvényes és 
elégséges is volt eddig, a szüle-
tésnapjuk után pedig nem csi-
náltattak azonnal személyit. 
– Elsikkadt a lényeg, az oktatók 
és a tanulók dolgát is megnehe-
zíti a bürokrácia, már nem az a 
fontos, hogy megtanítsuk a gye-
rekeket rendesen vezetni, ha-
nem az, hogy rendben legyenek 
a papírok – mondja Laszlóczki 
László, aki ’86 óta vezeti autós-
iskoláját. Tanfolyamot hirdetnie 
nem kell, folyamatosan cseng a 
telefon, jószerivel szünet nél-
kül indulhatnak a kurzusok. 
Indulhatnak, ha van elég okta-
tó, ugyanis 7500-ról körülbelül 
3500-ra csökkent az országos 
oktatói névjegyzékben regiszt-

rált oktatók száma. Emiatt Bu-
dapesten 3-4 hónapot is várni 
kell, míg egy sikeres KRESZ-
vizsga után volán mögé ülhet 
az ember. Ennek legfőbb oka, 
mondja Laszlóczki László, hogy 
az oktatókra a korábbiakhoz 
képest sokkal nagyobb admi-
nisztrációs terhet róttak. Éven-
ként hatósági vizsgát kell tenni, 
a tanfolyami oktatás alatt pedig 
szigorú számadást kell vezetni-
ük. Minden hónapban rögzíte-
niük kell az előző havi teljesítést, 
az órák és a megtett kilométerek 
számát, a tanulók adatait és azt, 
a diákok mikor, mennyit és hol 
vezettek. A vezetési kartonokat 
külön hatóság iktatja.
– A vezetési óra kezdetén és vé-
gén jegyzőkönyvet kell felvenni 
a kilométerállásról, amit a ta-
nuló is aláír – ezt már Leveles 
János, a Duna Autósikola veze-
tője meséli, aki szintén túlsza-
bályozottnak ítéli a rendszert. 
Azt mondja, nyáron rengeteg 
a diák és kevés az oktató, télen 
azonban csökken a jelentkezők 
száma. Nekik sem könnyű, utal 
a tanulókra, hiszen a tananyag 
is sokat változott az elmúlt évek-
ben. Rengeteg új kérdés került a 
tesztbe, a korábbi kétezer helyett 
nyolcezerre duzzadt a kérdé-
sek száma. Ahhoz, hogy sikeres 
legyen a vizsga, rengeteg gya-

korlás kell, mondja egy tanuló, 
aki arra panaszkodik, hogy a 
KRESZ-kérdések egy jelentős 
része életszerűtlen, és anélkül 
tartalmaz műszaki pontokat, 
hogy a tanuló egy percet is au-
tóban ült volna. Igaz, a vizsgára 
ma már otthon, az interneten 
is lehet gyakorolni, azonban 
az elektronikus felület olykor 
túlterhelt, nem lehet bejelent-
kezni, gyakran lefagy vagy ép-
pen a kérdéseket nem mutatja, 
mondja. A jogosítványszerzés 
tematikájában is történt válto-
zás a korábbiakhoz képest. A 
tanpályás rutinvizsgát eltöröl-
ték, a KRESZ után azonnal a 
forgalmi képzés következik. Ott 
29 óra vezetést és 580 megtett 
kilométert kell teljesíteni a ta-
nulónak. A diákoknak 14 órát 
kell vezetniük városban, négy 
órát közúton, két órát sötétedés 
után és mindezt megelőzően 
9 óra az alapozó felkészülés. A 
jogosítványt nagyjából két és 
fél hónap alatt szerezhetik meg 
az újsütetű vezetők mintegy 170 
ezer forintos tanfolyami és vizs-
gadíjjal, amennyiben minden 
szakasz zökkenők nélkül zajlik 
– ez a jelenlegi jogszabályi kör-
nyezetben nem csupán a diákok 
és oktatók lelkiismeretén múlik, 
vallják a paksi autósiskolák ve-
zetői.                                       -md-

A vidéki klubok a nagy ze-
nei fesztiválok vesztesei, sőt, a 
probléma már fővárosi koncert-
helyszíneket is fenyeget, mond-
ja Bujdosó Sándor, aki több 
mint huszonöt éve része a paksi 
zenei életnek. A koncertszer-
vezőt sokan ismerik az egykori 
Új Hullám vagy a Grand Café 
szórakozóhelyekről, jelenleg a 
lakótelep központi parkjában 
van klubja, ahol szinte minden 
hétvégén van koncert. Bujdosó 
Sándor szerint közel fél évet kell 
átvészelniük a klubüzemelte-
tőknek a fesztiválszezon idején, 
ami igencsak megnehezíti élet-
ben maradásukat. Pedig éppen 
az ilyen kisebb lokálokban van 
arra lehetőség, hogy a közönség 
ne csak mint muzsikust, hanem 
mint embert is megismerhesse 
az együttesek tagjait a fellépé-
sek előtti-utáni találkozások 
alkalmával. Arról, hogy hány 
zenész fogadta el a meghívá-
sát, a klub falát díszítő fotók is 
tanúskodnak. A paksiak közül 
itt volt Tóth Viktor szaxofonos, 
a gitáros Takács Jozzy és Bor-
bély Tamás, de a Chameleon 
Group együttes is, és láthattuk 
Kalapács Józsefet, Rudán Joe-t, 
Ripo� Raskolnikovot és a Hit 
Rock együttes tagjait is. A szer-
vező jóleső érzéssel mesél arról, 
amikor utóbbi zenekartól „Buj-
dosó Sándor utca” feliratú táblát 
kapott a születésnapjára. – Ki 
kellett tennem, különben nem 
jönnének újra koncertezni hoz-
zám – mondta nevetve.
A fesztiválok közönségelszip-
pantó hatása ellen gazdag műfaji 
kínálattal igyekszik védekezni. 
A rocktól a blueson át a jazzig, a 
metáltól a rockabillyn keresztül 
a rapig minden élőzenét kedvelő 
talál magának fellépő együttest. 
A bandák pedig – a helyi zene-
karokon túl – az egész országból, 
a Kárpát-medencéből, sőt Né-
metországból, Olaszországból, 
illetve Svájcból is érkeznek.

Gyulai István

Hullám-
völgyben a 
vidéki klubok

Fotó: Pixabay.com
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Becsengettek

Zökkenőmentesen indult az új 
tanév a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntartásá-
ban működő paksi iskolákban. 
Az állami fenntartású Paksi Be-
zerédj Általános Iskolában két 
osztályban 45, a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolában 
három osztályban összesen 62, 
a Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskolában pedig egy osztályban 
26 kisgyermek kezdte meg ta-
nulmányait az első osztályban. 
A 2013/14-es tanévvel lépett 
életbe az új köznevelési törvény, 
illetve indult el az új Nemzeti 
Alaptanterv, amit felmenő rend-
szerben vezetnek be az általános 
és középiskolákban. Akkor jelent 
meg új kötelező tantárgyként az 
erkölcstan, illetve a felekezeti 
hit- és erkölcstan, amelyek közül 

a 2015/16-os tanévi beiratko-
záskor is választaniuk kellett az 
általános iskolák első osztályo-
sainak. Döntésük egy tanévre 
szól, változtatni csak a következő 
tanévre lehet, amit írásban kell 
jelezni az iskola igazgatójánál. 
Az iskolák az óraszámok tíz szá-
zalékáról dönthettek szabadon, 
ami lehetőséget ad bizonyos tan-
tárgyak emelt óraszámú oktatá-
sára, illetve „csemegézhettek” a 
választható tantárgyakból, mint 
például a családi életre nevelés, a 
jelenismeret, vagy a gazdasági és 
pénzügyi kultúra. 
A köznevelési törvény rendel-
kezései szerint az új tanévben 
is 16 óráig kell foglalkozásokat 
tartani az általános iskolák-
ban, ami lehet többek között 
szakkör, korrepetálás vagy ta-

nulószoba, illetve, ha van rá 
igény, az intézményeknek 17 
óráig biztosítaniuk kell a gyer-
mekek felügyeletét. A délutáni 
benntartózkodás kötelező, aló-
la felmentést a szülő írásbeli 
kérelmére az intézményvezető 
adhat. A kérelem vonatkozhat 
az egész tanévre, a hét bizonyos 
napjaira vagy egy-egy esetre. 
A mindennapos testnevelés fel-
menő rendszerű bevezetése el-
jutott odáig, hogy mind a nyolc 
évfolyamon jelen van, kötelező 

a heti öt óra, amit részben dél-
utáni foglalkozásokkal oldhat-

nak meg az intézményekben. 
Az öt órából kettőt továbbra is 
kiválthat a diák, amennyiben 
iskolai sportkörben tevékeny-
kedik, valamelyik sportegyesü-
let tagja vagy amatőr sportolói 
szerződése van, ám ezt isko-
lájában igazolnia kell, összeg-
zett Péterné Iker Ivett. A Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ Paksi Tankerületének 
igazgatója arról is tájékoztatott, 
hogy a Paksi Vak Bottyán Gim-
náziumban egy osztály indult a 

hat évfolyamos, és kettő a négy 
évfolyamos képzésben, előbbi 
28, utóbbi összesen 60 diák-
kal, illetve a Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskolában elkezdő-
dött a hangszeres órabeosztás. 
Változások voltak a tankönyv-
rendelés és -szállítás szabá-
lyaiban, a tavalyi problémák 
zömét sikerült megoldania a 
KELLO-nak. A tankönyveket 
az általános és középiskolák-
ban is legkésőbb az első tanítási 
napon megkapták a diákok, il-
letve a szülőkhöz eljuttatták az 
intézmények a tankönyvcsek-
ket, amit szeptember 15-ig kell 
be�zetni. Idén szeptemberben 
már a harmadik osztályosok is 
ingyen kapták a tankönyveket, 
ezt felmenő rendszerben vezetik 
be országosan. Az új tanévben 
folytatódik a pedagógusok bér-
emelése, átlagosan 6-10 ezer fo-
rinttal lesz több a jövedelmük, és 
folytatódik minősítésük.    -kgy-

Lényegesen több gyermeknek jár ingyenes étkezés 
az óvodákban és bölcsődékben szeptember 1-jétől. Az új sza-
bályozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak mellett a három vagy több, valamint a tartósan 
beteg, illetve fogyatékos gyermeket nevelő családok érintettek. 
Ingyenes továbbá az étkezés a két- és egygyermekes családok-
nak is, amennyiben az egy főre jutó jövedelmük nem haladja 
meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz jelen-
leg a 89.408 forintot. Az igénylés módjáról az intézményekben 
lehet érdeklődni. 

A 2015/16-os tanévben 181 napot kell iskolába menniük 
az általános iskolás diákoknak, az utolsó tanítási nap 2016. 
június 15. A középiskolákban és szakiskolákban 180 tanítá-
si nap lesz ebben a tanévben, a végzősöknek természetesen 
előbb lesz az utolsó. Az első félévet 2016. január 22-én zárják, 
a tanulmányi eredményről január 29-ig értesítenek az iskolák. 
Az első napok izgalma után már rá szoktak pillantani a diákok 
a naptárra, hogy mennyit kell még aludniuk az első hosszabb 
pihenőig. Ez az őszi szünet, ami október 26-tól 30-ig tart, 
a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. , a diákoknak 
november 2-án kell visszaülniük az iskolapadba. A téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap december 18. lesz, majd 2016. január 
4-én csöngetnek be ismét. Az év végi hajrá előtt is lesz néhány 
nap feltöltődni, a tavaszi szünet 2016. március 24. és 29. között 
lesz. Az országos kompetenciamérés időpontja 2016. május 
25., érintett a 6., a 8. és a 10. évfolyam.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

10 n Paksi Hírnök, 2015. szeptember 11.



Príma szezont 
zárt a strand

Pályázatot 
nyert 
a II. Rákóczi

A rendőrség-
nél is indul 
a tanév

Idén is megrendezte családi 
sportnapját a Mezőföldvíz K�., 
ahova minden év augusztusának 
utolsó hétvégéjén a cég főmér-
nökségein (Pécsvárad, Bonyhád, 
Paks, Dunaföldvár, Százhalom-
batta) dolgozó munkatársakat 
és családtagjaikat várják a paksi 
Ürgemezei Strandfürdőbe. A 
gyerekek rajzolhattak, homok-
várat építhettek, a felnőtteknek 
pedig strandfocibajnokságot, 
úszóversenyt, kincskereső ka-
landjátékot, valamint főzőver-
senyt szerveztek és természe-
tesen a rendezvény teljes ideje 
alatt bármikor csobbanhattak 
a medencékben a résztvevők. 
A jó hangulatú, éjszakába nyú-
ló rendezvényen zenei prog-
ramot is kínáltak a közel há-
romszáz fős társaságnak, az 
M6 Expressz Zenekar lépett 
fel. A családi sportnapon hét 
ágra sütött a nap, ahogy szin-
te a teljes strandszezon alatt. 
Dr. Hanol János, az üzemeltető 
Mezőföldvíz K�. szervezési és 
kommunikációs osztályvezetője 
elmondta, hogy igen kedvező-
en alakult a vendégforgalom. 
A látogatottság már júniusban 
meghaladta a tavalyit, július-
ban másfélszeres volt az előző 
év azonos időszakához képest, 
augusztusban pedig majdnem 
a duplája. A teljes szezonban 
összességében másfélszeres volt 
a növekedés, ami árbevétel te-
kintetében is kedvező. A június 

1-jei nyitást megelőző felké-
szülési időszakban elvégezték 
a szokásos karbantartási mun-
kálatokat, felújították az úszó-
medence melletti öltözősort, 
nyílászárócserét végeztek az 
úszómesteri öltözőn, megújult 
az elsősegély-helyiség valamint 
a vegyszertároló, illetve korsze-
rűsítették a nagymedence és a 
pancsolómedence kiegyenlítő-
tartályát. A paksi strandon ren-
dezték ezen a nyáron is a Tűz-
kakas, valamint az Atomzsaru 
országos strandfocibajnokságot, 
bocsaverseny is zajlott, valamint 
�tneszórák a Cél Fitness Moz-
gásstúdió jóvoltából. 
A szeptember 1-jei szezonzárás 
után még egy napra megnyi-
tották a kapukat a VII. Paksi 
Nagy Sportágválasztóra. Az 
üzemeltető feladata most a für-
dő téliesítése, amelynek során a 
sporteszközöket, padokat, sze-
méttárolókat, játékokat, bójákat 
raktárba viszik, víztelenítik a 
zuhanyzókat és mosdókat, szét-
szerelik a gépészeti eszközöket, 
és lehetőség szerint fagymentes 
helyre viszik, valamint a me-
dencéket is felkészítik a hideg 
évszakra. Dr. Hanol János a to-
vábbi fejlesztésekről elöljáróban 
annyit elmondott, hogy tervezik 
a régi helyett egy élményelemek-
kel gazdagított, modern csúszda 
felszerelését. A strandot, ahogy 
eddig is, riasztóval és kamerák-
kal őrzik.                Kohl Gyöngyi

Tizenkétmillió forint támoga-
tást nyert a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Programban 
az „Innovatív iskolák fejlesztés 
2. ütem” elnevezésű pályáza-
ton a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola. Az oktatási 
intézmény pályázati programja 
az informatikai és idegennyelvi 
kompetenciák fejlesztésére, er-
dei iskolai program megvaló-
sítására és eszközbeszerzésre 
irányult. Májustól októberig 
informatikaszakkörön ismer-
kednek a gyerekek a tízujjas 
gépírás rejtelmeivel. Két tábort 
alsó tagozatosoknak szerveztek, 
helyszínül a Cseresznyéskert Er-
dei Iskolát választották, az egyik 
már lezajlott, a másodikat pedig 
az új tanév második hetére idő-
zítették. A felső tagozatosoknak 
szervezett táborok úti célja júli-
usban Ausztria, augusztusban 
Anglia volt. Az ausztriai német 
nyelvi tábor résztvevői Zell am 
Zee és Kaprun körzetében töl-
töttek el hat, programokban 
gazdag napot. A német nyelv 
gyakorlására számos lehetősé-
gük nyílt, például kaptak olyan 
feladatokat, amelyekben egye-
dül kellett eligazodniuk, infor-
mációkat kérniük. Az angol 
nyelvi tábor résztvevői London 
és környéke nevezetességeit is-
merhették meg. Angol családok-
nál való elhelyezéssel alkalmuk 
nyílott az iskolai angolórákon 
tanult beszédhelyzetek gyakor-
lására, jelentősen fejlődött angol 
beszédértésük, beszédkészsé-
gük. A pályázatban támogatott 
négy táborban összesen mint-
egy százhúsz diák vett részt, az 
informatikai szakköre húszan 
járnak.                                  -gyöngy-

A 2015/16-os tanévben is foly-
tatja a rendőrség a több mint 
húsz éve működő D.A.D.A. 
programot. Heisler Judit, a Paksi 
Rendőrkapitányság munkatársa 
már évek óta ellátogat a járásban 
működő általános és középisko-
lákba, előadásain a kábítószer, a 
dohányzás, az alkohol, az AIDS 
problematikájáról, valamint a 
gyermek- és �atalkorúakra lesel-
kedő egyéb veszélyekről esik szó. 
Tovább működik a 2013 szep-
temberében elindított isko-
lai bűnmegelőzési tanácsadói 
hálózat is, amelyben a szak-
emberek bűnmegelőzési, i�ú-
ságvédelmi feladatokat látnak 
el. Váro sunkban az I. István 
Szakképző Iskola és a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium élt a lehe-
tőséggel, idén is Baricza Ernő 
rendőr alezredes a tanácsadó. 
Nem visel egyenruhát, nem 
az iskolai rend felügyelete a 
feladata, hanem az, hogy élő 
kapcsolatot hozzon létre a di-
ákokkal, pedagógusokkal, szü-
lőkkel, illetve a lehető legtöbb 
bűnmegelőzési információval 
lássa el őket, valamint együtt-
működjön az i�úságvédelem-
ben szerepet játszó állami, 
önkormányzati, társadalmi és 
civilszervezetekkel. 
A 2015/16-os tanévtől a rend-
őrségnél is teljesíthető az elő-
írt közösségi szolgálat. A Paksi 
Rendőrkapitányság e tekintet-
ben az Energetikai Szakközép-
iskola és Kollégiummal, a Paksi 
Vak Bottyán Gimnáziummal, 
az I. István Szakképző Iskolával, 
illetve a Dunaföldvári Magyar 
László Gimnáziummal mű-
ködik együtt. Dr. Kuti István 
rendőrkapitány elmondta, hogy 
a közösségi szolgálatot valódi 
tartalommal kívánják megtölte-
ni, több területen is számítanak 
a diákokra, így például a rend-
őrség által szervezett rendezvé-
nyeken, a kortársak és idősek 
segítésében, szórólapozásban. 

K. Gy.

Fűszerpaprika 
és borszőlő 

eladó.
Telefon:  20/375-3680

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Sláger a panellakás és az új társasház
Ha másutt nem is, az ingatlanpi-
acon erőteljesen érezteti hatását a 
küszöbön álló erőmű-beruházás: 
egekbe szöktek az árak. Némi 
túlzással: úton-útfélen társasház 
épül és – miként azt Fonyó Lajos 
ingatlanszakértőtől megtudtuk 
– komoly befektetői érdeklő-
dés mutatkozik újabbak építése 
iránt. A szakember legutóbb pé-
csi vállalkozóval tárgyalt, aki 4-8 
lakásos házakat szeretne építeni. 
Fonyó Lajos azt mondja, első-
sorban a belvárosi részek iránt 
érdeklődnek. – Nem akarnak a 
Pollack felé, a teniszpálya mögé 
menni – árulta el. Arra is kitért, 
hogy a készülő lakások ára eléri 
a fővárosi szintet, 340 ezer forint 
négyzetméterenként, ami azt 
jelenti, hogy komoly haszonnal 
lehet őket értékesíteni. – Ami en-
gem meglep, hogy szinte azonnal, 
néhány hónapon belül elkelnek – 
jegyezte meg. A piaci tendenci-
ákkal kapcsolatban azt fejtegette, 
hogy aki családi házat szeretne, 
elsősorban a lakótelep környé-
kén keres, de továbbra is sláger 
a lakótelepi panellakás, ezek 
horroráron cserélnek gazdát. Pél-
daként egy Kurcsatov utcai, első 
emeleti 80 négyzetméteres lakást 
említett, ami 20,5 millió forintért, 
készpénzért cserélt gazdát. Egy 

kétszobás, 50-52 négyzetméteres 
panel erkély nélkül 12, erkéllyel 
13,5 millió forintért kelt el. 
Körülnéztünk a hirdetési portá-
lokon is. Így találtunk rá arra az 
Árnyas utcai, harmadik emeleti, 
57 négyzetméteres, erkély nélküli 
lakásra, amit a következőképpen 
ajánlanak: „Felújított házban, 
igényesen belülről felújított lakás 
eladó. A konyha, folyosó, WC 
márvánnyal burkolva. A folyosón 
végig beépített szekrény van.” Az 
ára: 18 millió forint.
Vassné Skerlanitz Katalin, az ön-
kormányzat műszaki hatósági 
csoportvezetője azt mondja, tár-
sasház-építési láz nincs, de az ér-
deklődés valóban megnőtt, sokan 
kopogtatnak a Városházán azzal, 
hogy kiválasztották a telket, s 
tudni szeretnék, azon hány lakás 
alakítható ki. 
– Keveslik a lehetőségeket. A 
városközpontban viszonylag jó 
minőségű épületek vannak, te-
lek viszont nincs – összegezte 
Vassné Skerlanitz Katalin, aki 
�gyelmeztetett arra, hogy min-
denképpen fontos tájékozódni, 
hiszen a Helyi Építési Szabályzat 
meghatározza a beépítési arányt 
és az építménymagasságot is. 
Utóbbi azért fontos, mert egyes 
területeken a maximumérték 

legfeljebb tetőtér-beépítést en-
ged meg, két-három szintet 
nem. Az építménymagasság egy 
számított érték, a homlokzati 
felületek és a kerület aránya. A 
lakóövezetekben legfeljebb hat 
lakás alakítható ki, itt 4,5 mé-
ter az engedélyezett építmény-
magasság. A város övezetekre 
van osztva, a külső városrészek 
például a falusias, a központtól 
távol eső utcák kertvárosias öve-
zetbe vannak sorolva, az Alvég 
zömmel kisvárosias zóna, de 
van településközponti terület 
is. – Gyakorlatilag utcánként 
meg kell nézni, hogy mit en-
ged a szabályzat. A beépíthető-
ségi arány 10-60 százalék kö-
zött mozog, de �gyelembe kell 
venni a zöldterületi mutatót is, 
illetve biztosítani kell lakáson-
ként egy parkolót. Ha az épület 
vegyes funkciójú, tehát üzlet is 
van benne, ott az alapterület-
től, funkciótól függően változó, 
5-10 négyzetméterenként egy 
parkoló az előírás, vázolta a cso-
portvezető. Megjegyezte, hogy 
ez egy problémás terület, hiszen 
az építési engedélyt kibocsátó 
nem követelheti meg, hogy azé 
legyen mondjuk a mélygarázs-
ban a hely, aki az épületben vesz 
lakást, az is megvásárolhatja a 

parkolót, aki három utcával ar-
rébb lakik. Az is nehezíti a hely-
zetet, hogy ma már jellemzően 
egy autónál több van egy család-
ban. További tapasztalat – vá-
zolta Vassné Skerlanitz Katalin 
–, hogy ha befektető épít, a ma-
ximális lakásszámra törekszik, 
így annyira kizsigerelik a telket, 
hogy nem marad élettér a lakók-
nak. A műszaki osztály munka-
társától azt is megtudtuk, hogy 
korábban a lakótelepen kívüli 
területeken nem engedte meg a 
helyi szabályzat a társasházépí-
tést. Amióta erre lehetőség van, 
66 lakásra adtak ki engedélyt: 
2007-ben 16-ra, 2010-ben 4-re, 
’11-ben 13-ra, 2012-ben 3-ra. A 
hivatal mögötti 18 lakásos épü-
let engedélye 2014-es keltezésű, 
idén eddig 11 lakásra született 
engedély. 
Vassné Skerlanitz Katalin kérdé-
sünkre elmondta, hogy mivel a 
lakótelep kimondottan telepszerű 
beépítést tesz lehetővé, ott lehetne 
társasházakat építeni, de ott a te-
lekalakítás szinte lehetetlen, azért, 
mert az előírt minimális zöldfe-
lület és parkolószükséglet miatt 
teljesen ki van merítve a terület, 
az elkerülő út melletti rész viszont 
már más övezetbe van sorolva.                               

Vida Tünde

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Cheerleading is volt a sportágválasztón

Tárlatok

A hagyományos, nagy népszerűségnek ör-
vendő sportágak mellett kevésbé felkapott 
és egészen új mozgásformák is megjelen-
tek az idei paksi Nagy Sportágválasztón. 
Ilyen Pakson a cheerleading. Magyaror-
szág még csak ismerkedik ezzel a sporttal, 
a paksi strandon azonban már ez is meg-
található volt a kínálatban. 

– A Paksi SE minden szakosztályával képvi-
selteti magát a Nagy Sportágválasztón. Sok 
gyermek van, és látszik rajtuk a lelkesedés. 
Akik eddig még nem találtak maguknak 
kedvükre való mozgásformát, itt biztosan 
rálelnek – értékelt Balog Judit ügyvezető.
– Hét évvel ezelőtt mindegyik paksi ál-
talános iskola intézményvezetője a Nagy 
Sportágválasztó mögé állt, a lelkesedés 
töretlen. Idén Györköny, Pusztahencse, 
Nagydorog és Dunaszentgyörgy iskolásait 
is meginvitáltuk az eseményre – összegzett 
Bedecs Ferenc, az Atomerőmű SE kajak-
kenu szakosztályának vezetője.

Az Amerikából indult cheerleading nem-
csak a hagyományos pomponlányos irány-
vonalat követi, hanem a „Hajrá csajok!” 
című �lmből is ismerős dobálós, látványos 
mozgást, tudtuk meg Czárné Nagy Ildikó-
tól, a Paksi Cheerleading Egyesület veze-
tőjétől. A Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban minden hétfőn 16 órától folyik 
cheerleading-foglalkozás, ahol vendégelő-
adókat is ígér Czárné Nagy Ildikó. Az egye-
sület elnöke nem csak lányokat vár soraikba.
– Az Atomerőmű SE fér� NB I-es kosárlab-
da-mérkőzésein még a Csillag Show-tánc 
Egyesülettel lépünk fel, de egy-egy mozdu-
latot bemutattunk már. A különböző dobás-
fajtákhoz nagyon sok munka, előkészítés, és 
nem utolsósorban erő kell, ezért várjuk sora-
inkba a �úkat is. Korhatár nincs, jelentkezni 
akár Facebook-oldalunkon is lehet. A Csillag 
Show-tánc Egyesület és a Paksi Cheerleading 
Egyesület két különböző szervezet, bár több 
átfedés van köztük – fogalmazott Czárné 
Nagy Ildikó.                                     Faller Gábor

Mindenevő, ami a témát illeti, 
ami valami miatt megfogja, és 
úgy gondolja, hogy másoknak 
is tetszene, vászonra veti – me-
sélte Engyel Péterné első önál-
ló kiállításának megnyitóján. 
Kép/Mások című tárlatának 
megnyitójára a minap várták 
az érdeklődőket a Csengey Dé-
nes Kulturális Központba. A 
könyvtárgaléria új tárlata szep-
tember 30-ig látogatható.
A Csengey-központ emeleti ki-
állítójában  Kozma Simon kép-
zőművész kiállítása nyílik meg 
szeptember 22-én 17 órakor. 
A viaszdomborműveket és kis-
plasztikákat bemutató tárlatot 
Halász-Tisza Veronika képző-
művész ajánlja a közönség �-
gyelmébe.

A cheerleading, vagyis hajrázás a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvözi. A sportág gyökerei a 19. század közepére nyúlnak visz-
sza. Akkor a hajrázók még csak fér�ak lehettek. Az igazi népszerűséget a 20. század második felében szerezte meg a sport, ekkor már az 
amerikai középiskolák csaknem 80 százaléka rendelkezett saját pomponlánycsapattal. Az évek során folyamatosan nőtte ki magát elfo-
gadott sporttá. A cheerleaderek az ötvenes években kezdtek olyan koreográ�ákat és gyakorlatokat betanulni, amelyben a lányok egymást 
emelték, piramisokat, gúlákat formáztak. A 21. században tananyag lett az amerikai gimnáziumokban, sőt Magyarországon is kedvelt 
házidolgozati téma a testnevelési iskolákban. A magyar szövetség 2013 májusában tartotta alakuló ülését Cheerleading Sportszövetség 
néven, amely tagja az European Cheer Unionnak és az Internatinal Cheer Unionnak.

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Irodának és egyéb tevékenységi 
célra is alkalmas helyiségek 

(16-20 m2)  kiadók 
a Paks, Tolnai út 2. számú 

irodaépületben. 
Érdeklődni: 30/937-2668.

A Horányi Lámpacenter Kft. 
üzletkötői munkakör 

betöltésére keres agilis, jogosítvánnyal, számító-
gépes ismerettel és jó kommunikációs képességgel 

rendelkező paksi vagy Paks környéki urat vagy 
hölgyet. Szakmai tapasztalat és angol nyelvtudás 

előny. Az önéletrajzot 
az info@lampacenter.hu e-mail címre várják.

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

Javaslatunk fűtési költségének radikális csökkentésére!
NIBE svéd hőszivatt yúk hatalmas árengedménnyel!

Az atomerőmű  dolgozói az elektromos energiafelhasználásuk egyre kisebb há-
nyadát kaphatják kedvezményes áron.  A rendelet alapján éves fogyasztásuk egy-
re nagyobb hányadát kapják a piacihoz közeli árakon. Íme a vonatkozó immár 8 
éves rendelet mely meghatározza a családok rezsi költségeit.

Arra törekszünk, hogy a minél több háztartásban ne fogyasszanak többet, mint 6000 
kWh, a fűtéssel és az egyéb fogyasztásaikkal együtt !
Egy átlag családi ház, vagy lakás esetén az első ránézésre jelentős fogyasztások a té-
nyek ismeretében nem is olyan magasak. Az ok, az olcsó villamos energiával megva-
lósított  központi  fűtési rendszerek általánossága, ebből mára  csak a fűtési rendszer 
maradt, az olcsó szó eltűnt.
A villamos energia átvételi árát ugyan befolyásolni nem tudjuk, azonban termékeink 
beépítésével  – tí pustól függően – 22-30%-ára tudjuk csökkenteni villanyszámláját.
Ez nem csalás, hiszen a már jórészt utólagosan hőszigetelt épületek fűtési rendszere nem több mint 55-60°C-os előremenő fűtővizet igényel – 15°C külső hőfok esetén 
is – így hőszivatt yúinkkal egyszerűen kiegészíthető, és üzembe helyezhető. A hőszivatt yúk a szükséges energia 70-78%-át a természetből nyerik, és mindössze a maradék 
22-30% marad a fi zetős villamos energia.
Az adatok valódiságát a berendezések független minősítése, a rendszerek helyes megtervezését több mint 10 éves  tapasztalatunk a legmagasabb energia osztályokban 
biztosítják.
A megvalósított  rendszerekből az atomerőmű dolgozóira is jutott  csaknem 10, akik ma már a kisebb villanyszámlát fi zeti k.
Október 31-ig a www.pentaklima.hu oldalon található árakhoz képest ajánlunk draszti kusan alacsonyabb akciós árakat, melyek megkönnyíti k döntését.Ezek a gyorsan és 
könnyen telepíthető levegő-víz hőszivatt yúink esetén a legalacsonyabbak.

További információért forduljon bizalommal Kovács Péter ( +36 70-948-1510, www.pentaklima.hu) munkatársunkhoz, aki segíti  jelentősen csökkenteni kiadásaikat. 
www.pentaklima.hu és a www.nibe.hu honlapokon talál bőséges információkat rólunk és termékeinkről

Kategória Kedvezményes fogyasztás mértéke Csökkentett 
villamosenergia- 
költség a normál 
� zetendő 
díj százalékában*

I. 0 kWh-tól 6 000 kWh-ig 37%

II. 6 000 kWh-tól 9 000 kWh-ig 40%

III. 9 000 kWh-tól 12 000 kWh-ig 50%

IV. 12 000 kWh-tól 15 000 kWh-ig 60%

VITAFOAM Magyarország Kft .-nél jelenleg a következő feladatok 
ellátására keresünk jelöltet: 
 

Mechanikus karbantartó
Feladatok:
•  Különböző gyártógépek, berendezések és szerszámok karbantar-

tási és javítási feladatainak ellátása
•  Műszaki hibák sürgősségi elhárítása
•  Gépek rendszeres állapot felmérése, megelőző karbantartása
•  Segítségnyújtás az összeszerelési és javítási feladatokhoz

Elvárások:
•  Középfokú mechanikai vagy ezzel egyenértékű végzett ség
•  Műszaki rajzok olvasása 
•  Nyitott ság új szakmai ismeretek elsajátí tására
•  Kreati vitás és jó problémamegoldó készség
•  Munkavégzés önállóan és csapatban
•  Három műszakos munkarend vállalása

Előny:
•  Vegyipari gyártógépek üzemeltetésében szerzett  tapasztalat
•  Szakmai tapasztalat hidraulikus rendszerekkel ipari környezet-

ben

Munkavégzés helye:
Paks, 7030 HRSZ 8806/2., Ipari Park

Kérjük, hogy az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre küldjék el: 
gellenl@vitahungary.hu
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Kakasy Olivér
Magyar Arany Érdemkeresztet 
kapott munkája elismeréseként 
Kakasy Olivér, aki az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) 
Paksi Kirendeltségének vezető-
jeként – napi kapcsolatot tartva 
az üzemeltetőkkel és a szakha-
tóságokkal – több mint 17 éve 
vállal közvetlen szerepet a paksi 
atomerőmű és a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolója nemzetközi 
összehasonlításban is kiváló nuk-
leáris biztonsági színvonalának 
fenntartásában és emelésében. 
A méltatás szerint lelkiismeretes, 
példaértékű vezetői és szakmai 
tevékenységével jelentős mérték-
ben hozzájárult az atomenergia 
hazai alkalmazásának biztonsá-
gosságához és a nukleáris bizton-
ság fejlesztéséhez.
Mind a minősítést, mind az ér-
demkeresztben testet öltő elisme-
rést jó érzéssel, és nagy meglepe-
téssel fogadta, de még mostanáig 
felfogni sem tudta Olivér. Mint 
lapunknak elárulta, eredetileg 
budapesti gyerek, de eltöltött 
már annyi időt Pakson, hogy 
levetheti magáról a paksiak szó-
használata szerinti „gyüttment” 
jelzőt. 1978-ban szerzett építő-
mérnöki diplomával 1985-ben 

érkezett Paksra, szintén építő-
mérnök feleségével az oldalán, 
aki nem a szakmájában, hanem 
humán másoddiplomát szerez-
ve, a munkaügyi kirendeltségen 
dolgozik. Olivér a városi tanács-
nál kezdte pályafutását, majd tett 
egy kis kitérőt Szekszárdon, ahol 
a Pécsi Geodéziai és Térképészeti 
Vállalat munkatársa volt, majd 
Dunaszentgyörgy, Pusztahencse, 
Györköny hivatalát segítette. Az 
Országos Atomenergia Hiva-
talhoz 17 éve került, nem telje-
sen „zöldfülűként”, hiszen részt 
vállalt az erőmű építési engedé-
lyezésében mint a paksi hivatal 
munkatársa. Munkahelyi vezető-
je, az azóta elhunyt Kapócs Lász-
ló kimagasló tudását és szigorú 
követelményállítását elsőként 
említi meg mint pályafutását elő-
segítő tényezőt.  
– Sokat kellett és máig sokat kell 
tanulom, hiszen az atomerőmű 
egy külön világ – összegezte. És 
ebben a külön világban egy fé-
lig-meddig elszeparált kis sziget 
az OAH paksi kirendeltsége. 
Azért csak félig-meddig az, mert 
természetesen nem tudnak és 
nem is akarnak elszigetelődni az 
erőműben dolgozóktól. A napi, 

személyes kapcsolat elengedhe-
tetlen, hiszen – bár van hivatalos 
hozzáférésük minden erőműves 
informatikai rendszerhez – a 
közvetlenül kapott személyes in-
formáció sokban segíti munkáju-
kat. Az pedig, hogy a kapcsolatok 
közvetlenek, mit sem változtat 
azon, hogy a hatósági munkát a 
törvény szerinti szigorral végez-
zék, és ezzel az atomerőműben 
dolgozók is teljes mértékben tisz-
tában vannak. Véleménye szerint 
az erőmű egy igen komplex mű-
szaki alkotás, máig lenyűgözi, s 
nap mint nap tanúja lehet annak, 
hogy az üzemviteli személyzet 
igen magas szintű tudása garan-
cia arra, hogy ez a gépezet külö-
nösebb gond nélkül működik. 
Bár vezetőként adminisztratív te-
endői szaporodtak, ha teheti a fő-
javításokon személyesen is meg-
jelenik, és a fővízköri szilárdsági 
nyomáspróbát soha sem hagyja 
ki. A csapat, amelyet irányít, ma-
roknyi, két régi, tapasztalt kol-
légától most búcsúztak, az újak 
még szokják, tanulják a teen-
dőket csakúgy, mint azok a kol-
légák, akik már a Paks II-re ké-
szülve kerültek a kirendeltségre. 
Olivér azt mondja, fontos, hogy 

a nukleáris hatóság jelen legyen, 
mert csak Budapestről nem lehet 
erőművet építeni, üzemeltetni. 
Ezt – mint hozzátette – a szakma 
nagyon jól tudja. A két új blokk 
építésének előkészítő munkáját 
még csak-csak, az üzemeltetést 
koránál fogva már bizonyára 
nem fogja felügyelni. Ennek el-
lenére persze érdeklődve tekint 
rá, de ő és az általa irányított kis 
csapat számára a meglévő négy 
blokk marad a fő „munkaterü-
let”. A cél pedig közös az üzemel-
tetővel: garantálni a biztonságos 
működést. 
Az OAH kirendeltségvezetője 
akkor, amikor éppen nem ebbéli 
feladatait végzi, a ház körül tesz-
vesz. Mint mondja, viszonylag 
későn, ötvenévesen költöztek 
családi házba, ami mindennap ad 
teendőt. Kakasy Olivér az elmúlt 
hetekben nemcsak a kormány-
zat kitüntetésével gazdagodott. 
Augusztus 18-án, két nappal 
születésnapját követően született 
meg első unokája Tamás Gábor, 
aki szüleivel együtt Dunaszent-
györgyön él. Olivér a nagypapa-
szereppel úgy van, mint az állami 
elismeréssel, kicsit furcsa még az 
érzés, szoknia kell.                           -vt-
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Az első felnőtt világversenyén 
felállhatott a dobogóra
Az augusztusi milánói kajak-kenu világbaj-
nokságon a kajak kettesek 500 méteres ver-
senyében az ASE versenyzője, Somorácz 
Tamás a győri Hérics Dáviddal a harmadik 
helyen ért célba. A paksi �atalember ed-
dig csak az utánpótlásversenyeken ért el 
eredményeket, a 2016-os riói olimpia előtt 
ennél jobb bemutatkozást nem is lehetett 
volna elképzelni a felnőtt mezőnyben.
– Hogy indult a kajakos pályafutásod?
– Édesapám és a testvérem is kenuzott, így 
először én is azzal próbálkoztam, de nem 
jött be, ezért kajakra váltottam. Meczker 
András tanított, nevelt ki. A kajakozással 
2010 óta foglalkozom versenyszerűen, az el-
múlt években kijutottam i�úsági és U23-as 
Európa-bajnokságokra, ahol 4. és 5. helyeket 
sikerült szereznem. Ez a bronzérem nagyon 
nagy lökést adott a jövő évi olimpia előtt.
– Az idén Paksról Győrbe költöztél, de ma-
radtál az ASE versenyzője. Mi történt?
– Idén február vége óta Trokár Krisztián keze 
alatt készülök. Amikor télen odakerültem, 
egy hónapig csak egyes hajóban eveztem és 
alapoztam. Március végén, április elején ül-
tünk össze Hérics Dáviddal, akivel rögtön 
az elején megtaláltuk az összhangot. Nagyon 
szeretem Győrt, de azért Paks a number one.
– Milyen volt a döntő belülről?
– Nagyon-nagyon erős mezőny volt olim-
piai bajnokokkal: az ausztrál Ken Wallace, 
a 2012-es olimpiai bajnok orosz páros, a 
Pjatrusenka vezette fehérorosz hajó, na-

gyon jó spanyol és német egység. Az elő- 
és középfutamban nem kellett megfeszül-
nünk, de ez más volt. Tudni kell, hogy a 
milánói pálya hátszeles, mi ebben bíztunk 
is, mert hátszélben gyorsabb a pálya. Erre 
az első naptól kezdve csak szembeszél fújt. 
A döntőben az volt a taktikánk, hogy beál-
lunk a mezőny elejére, aztán vagy beérnek 
bennünket vagy nem. El is indultunk, aztán 
a hajrában – 170 méterrel a vége előtt szok-
tunk hoppolni – megállt a hajó, gondolom, 
a szembeszél és az erős kezdés miatt. Az 
utolsó száz méterre igazából nem is emlék-
szem, mert gyorsan elment és nagyon fájt! 

– Miért ilyen nehéz az 500 m-es táv?
– Az 500 méter pont olyan hosszú, hogy 
nem lehet kamikazeként végigszáguldani, 
mert a végére elhal az ember, viszont las-
sabban sem lehet kezdeni, mert akkor a vé-
gén nem éred utol a többieket. Nagyon erős 
tempót kell felvenni és húzni, amit csak bír 
a szervezet. Olimpiai táv most már a 200 és 
az 1000 méter, de a leghalálosabb az 500.
– Most pihenés következik?
– Nagyon hosszú volt a szezon, a végére 
már éreztem, hogy kicsit elfásultam. Egy 
hónap teljes pihenés következik, de azért 
hetente egyszer-kétszer lejövök evezni 
egyet, kicsit futok, kondizok, hogy a moz-
gás meglegyen, de azért jól fog esni a pihe-
nés, mert elfáradtam. 
– Jövőre olimpia. Milyen célokkal vágsz neki 
a következő évnek?
– Természetesen cél az olimpia, hosszú fel-
készülés következik a válogatókig. Minden 
évben február végén szoktunk vízre száll-
ni, most január közepén fogunk, májusban 
már bombaformában kell lennünk. Mivel 
az 500 méter nem olimpiai táv, ezért 1000 
méter páros és négyes hajóban szeretném 
kivívni a részvételi jogot. Hogy kivel vagy 
kikkel, még nincs konkretizálva. Nagyon 
nagy motiváció, hogy sikerült a felnőtt 
mezőnyben is ilyen jó eredménnyel bemu-
tatkoznom, és akármilyen nehéz is lesz, de 
látok realitást abban, hogy kijussak Rióba.                       

(joko)

Előbb hazai pályán a Diósgyő-
ri VTK-val 1-1-es döntetlent 
játszott, majd a Ferencváros el-
len idegenben 2-0-ra kikapott 
a Paksi FC OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapata. Cser -
tői Aurél egylete hét fordulót kö-
vetően 8 ponttal a 12 csapatos 
mezőny 7. helyén áll. A gárda 
gólkülönbsége 8-6, a lejátszott 
meccsek több mint felén nem 
rúgott gólt, és csak kettőn nem 
kapott.

Szeptember elsején lezárult az 
átigazolási időszak. Könyves 
Norbert, aki élő szerződése elle-
nére nem akart zöld-fehér mez-
ben játszani, nem tölti ki szerző-
dését Pakson – derült ki szinte 
az utolsó percben. A Vasashoz 
igazolt játékos szerződése 2016 
januárjában járt volna le, de a 
két együttes megegyezett, hogy 
már szeptember 1-jén távozik 
a Fehérvári úti klubtól. Koráb-
ban Haraszti Zsolt ügyvezető 

világossá tette, hogy még egy tá-
madót mindenképpen igazolni 
akar. A választás a júniusban a 
Győrből a Videotonhoz igazolt 
Koltai Tamás válogatott közép-
pályásra esett, akit az átigazolási 
időszak utolsó napján egy évre 
kölcsönvettek korábbi klubjától. 
– Nem mondom, hogy nem me-
rült fel más lehetőség, de az igazat 
megvallva, Csertői Aurél szemé-
lye igen sokat nyomott a latban. 
Dolgoztam már vele, ismerem a 

munkáját, így nem sokat hezitál-
tam, mikor a Paks mellett tettem 
le a voksomat – összegzett érke-
zése után a játékos. A Paksi FC a 
következő fordulóban a Video-
ton FC-t fogadja, majd az MTK 
és a Debrecen látogat Paksra. 
Mindegyik találkozó szomba-
ton 18 órakor kezdődik, a tervek 
szerint a mérkőzéseket másnap 
17.30-tól felvételről közvetíti a 
TelePaks Kistérségi Televízió.         

Faller G.

Koltai érkezett, Könyves távozott

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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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

Milánóban a kajak-kenu világ-
bajnokságon két ASE-kajakos 
szállt vízre: Somorácz Tamás 
K2  500 méteren bronzérmet 
nyert, Boros Gergely K2 1000 
méteren a 14. helyet szerezte 
meg. Bedecs Ferenc vezetőedzőt  
rövid értékelésre kértük.
– Hogy értékeled Somorácz telje-
sítményét, és mennyi esélyt látsz, 
hogy kijut Rióba az olimpiára 
1000 méteren?
– Nagyon-nagyon szép ered-
mény, amit Tamásék elértek. 
Az elején „üresnek” tartották az 
500 métert, aztán nagyon sokan 
odaálltak, köztük nagy nevek, 
így kemény mezőnyben lettek 

harmadikak. A világbajnoksá-
gon olyan párosokat utasítot-
tak maguk mögé, akik jelentős 
eredményekkel rendelkeznek. 
Ha Tamás ilyen tudatosan ké-
szül tovább, mint ahogy azt az 
elmúlt években tette, akkor lá-
tok esélyt az olimpiai kijutásra. 
De igen nehéz dolog lesz.
– Miért olyan nehéz bekerülni az 
olimpiai kajak-kenu csapatba?
– Az olimpiai kajakversenyben 
1000 méteren egyes, páros és 
négyes, 200 méteren pedig egyes 
és páros hajók indulhatnak. Leg-
feljebb nyolc kvótát szerezhet egy 
ország, ebből hat már megvan, 
még kettőt lehet szerezni, össze-

sen nyolc versenyzővel kell meg-
oldani az öt számot. Elvileg itt-
hon két válogatót kell megnyerni 
annak/azoknak, aki/akik aztán 
tavasszal a világkupán meg-
szerzik a hiányzó két helyet. Ez 
szerintem meglesz. A válogatási 
elvek elvileg az ősszel derülnek 
ki. Fontos, hogy a kajak-kenuban 
a versenyző nem magának, ha-
nem az országnak szerzi a kvótát. 
Jövőre mindenki tiszta lappal 
indul, és a válogatókon derül ki, 
hogy ki utazhat Brazíliába.
– Boros Gergely nagy remények-
kel indult neki a vb-nek, de nem 
sikerült pontszerző helyen végez-
niük.

– Az 1000 méteres páros úgy in-
dult neki, hogy a cél az 1-6. hely 
valamelyike. Az elvárás nem 
is volt alaptalan, hiszen itthon 
mindenkit vertek a válogatón, 
aki számít, és jól is mentek. Geri 
a verseny után elmondta, hogy 
a középfutamban két katama-
rán hullámait kapták egyszerre 
két oldalról, plusz Nádas Bence 
ülése a futam elején elcsúszott, 
és amikor kivették a hajót, lát-
ták, hogy még egy adag hínár is 
volt a kormányon. Vártuk, hogy 
a B-döntőben mennek egy nagy 
időt, végül összesítésben a 14. 
hely jött össze.

Kovács J.

Dzsúdó-világbajnokságot ren-
deztek Kazahsztán fővárosában, 
Asztanában, ahol a magyar vá-
logatott tagjaként három ASE-
versenyző is tatamira lépett. 
Bor Barna a +100 kg-ban a 
négy közé jutásért zajló mér-
kőzésen megsérült, nem tudta 
folytatni a küzdelmet, a hetedik 
helyen végzett. 
– Első ellenfelem egy ecuadori 
�ú volt, jukókkal győztem ellene, 
majd jött az egyiptomi Iszlam 
el-Sehabi (világbajnoki bronz-
érmes, kilencszeres(!) Afrika-
bajnok – a szerk.), akit a vége 
előtt 20 másodperccel ipponnal 
vertem. A legjobb nyolc között 
a koreai (világbajnoki bronzér-
mes, kétszeres Ázsia-bajnok – a 
szerk.)  Kim Szung Min követ-
kezett, aki rögtön az elején egy 
áthúzós válldobással próbál-

kozott, de pontatlan volt, és a 
térdével telibe vágta a bokámat. 
Próbáltam folytatni, de minden 
mozdulatra hatalmas fájdalma-
im voltak. A válogatott orvosa, 
Hidas doktor fájdalomcsillapítót 
adott, és jegeltük, két nap múl-
va, amikor hazaértünk, Tatán 
az olimpiai központban Béres 
doktor megröntgenezte, és meg-
állapította, hogy bokatörés. Az a 
szerencsém, hogy nem mozdult 
el, így magától össze fog forrni. 
A gyógyulási idő 5-6 hét, gipsz-
ben van a lábam, de jó lenne már 
október végén Abu Dhabiban a 
Grand Slamen versenyezni. A 
hetedik helyért 144 pontot kap-
tam, a világranglistán 2., az olim-
piai kvali�kációban a 3. helyen 
állok. Szerettem volna a vb-n ér-
met szerezni, de így megint van 
miért dolgozni, bizonyítani.

Csoknyai László a 81 kg-os 
mezőnyben szintén nagyon jól 
kezdett, a francia Schmittet és a 
tadzsik Alimardonovot is 10-0-
ra verte.
– A negyedik fordulóban a cím-
védő grúz Csrikisvili, ellen úgy 
mentem fel, hogy most meg-
lesz, most el fogom verni. Az 
elején kaptam két intést, majd ő 
is egyet, mindent előszedtem a 
fegyvertáramból, ami létezik, de 
mindig sikerült megakasztania 
a támadásaimat. A végén csí-
pőre ijesztettem, mögéléptem, 
de az utolsó pillanatban meg-
kontrázott és győzött. Azóta 
többször is visszanéztem, és 
máig nem értem, hogy csinálta. 
Nagyon kiélezett a harc 81 kg-
ban, ezért lett volna jó legalább 
a legjobb nyolcba bejutni. Ezzel 
a szerepléssel most 108 pontot 

szereztem, 15. vagyok az olim-
piai kvali�kációs listán, de ott 
van mögöttem 13 ponttal le-
maradva Krizsán Szabolcs a 16. 
helyen. Úgy érzem, hogy mind 
�zikálisan, mind mentálisan 
nagyon összerakott a Laci bácsi 
(Hangyási László vezetőedző – 
a szerk.), és ezért még jobban 
mérgesít, hogy ez bennem ma-
radt. Nem adom fel, szeretnék 
végre felmutatni valamit.
Cirjenics Miklóst sem fogad-
ta a kegyeibe Fortuna, az ASE 
100 kg-os versenyzője rögtön 
az első fordulóban a világbajnok 
brazil Correával csapott össze, 
és egyetlen intéssel vereséget 
szenvedett. Miki jelenleg a 30. 
az olimpiai kvali�kációs listán, 
de jelen állás szerint kontinentá-
lis szabadkártyával utazhatna az 
olimpiára.                             (joko)

Jövőre mindenki tiszta lappal indul

Asztanai mérleg:
Bor lába gipszben, Csoknyai mérges
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

MINDENSZENTEKI 
SÍRKŐAKCIÓ!

Ha szeretné, hogy rendezett legyen szerettei síremléke

Mindenszentekre,
akkor rendelje meg szeptember 30-ig, hogy időben elkészíthessük.

A bemutatótermünkben lévő akciós gránit garnitúrákra 
10-20% kedvezményt biztosítunk.

Hívjon bizalommal, és kérje ingyenes helyszíni 
felmérésünket és árajánlatunkat!

Paks, Fehérvári út  30/322-1510  paksirko@invitel.hu

Augusztus közepén úgy tűnt, 
hogy teljes kerettel vághat neki 
a felkészülésnek az ASE NB I-es 
fér�  kosárlabdacsapata, de a Pécs 
elleni Gesztenyés úti meccsen 
csak ketten, Dunn és Barnies 
álltak Schmidt Béla vezetőedző 
rendelkezésére. Rakocevic rög-
tön az elején kidőlt a sorból, a 
montenegrói centernél Achilles-
ín-gyulladást állapítottak meg az 
orvosok, előreláthatóan szept-
ember közepén kezdhet újra 
dolgozni. A kiváló amerikai 
egyetemi múlttal rendelkező 
Cris Allen pedig nem várta meg 
a próbajáték végét, vette a kalap-
ját és távozott, meg nem erősített 
információink szerint a díjazá-
sában volt félreértés a klub és a 
játékos között. 
Az első mérkőzésen a Pécsi 
VSK-t fogadta az ASE, és rendha-
gyó módon ötször tízperces mér-
kőzéssel indították a csapatok az 
október 3-ig tartó felkészülési 
időszakot. A vendégeknél csak 
a magyar játékosokkal számol-
hatott Csirke Ferenc vezetőedző, 
akik végig lelkesen küzdöttek, és 
40 perc után még győzelemre áll-
tak. Bemutatkozott, és jól játszott 
fekete-fehérben Antóni Csanád – 
a � atal paksi játékos tanulmányai 

miatt igazolt a Mecsek aljára –, a 
meccset leginkább a Tóth–Horti 
centerpárharc színesítette. Hazai 
oldalon még keresték egymást a 
régiek az újakkal, végül az utolsó 
tíz percet megnyomva 91-84-re 
nyerte az 50 perces mérkőzést az 
ASE.

Cseh túra következett szeptem-
ber elején, az első állomás a BK 
NH Ostrava volt, amely az előző 
idényben a hetedik helyen vég-
zett a cseh pontvadászatban. Az 
ASE az első félidőben megszer-
zett 10 pont előnyéből nyolcat 
megtartott a lefújásig, így meg-

nyerve a parázs hangulatú mér-
kőzést. A második meccset a ta-
valyi ötödik Opava ellen játszotta 
az Atomerőmű csapata. Az ase.
hu tudósítása szerint már a 23. 
percben kiállították Tóth Ádá-
mot, így center nélkül maradt 
a csapat, ráadásul az utolsó tíz 
percre már az egyetlen két mé-
teren felüli játékos, Szabó Zsolt 
is kipontozódott. A végig nagyon 
kemény mérkőzést végül még így, 
megfogyatkozva is sikerült tisztes 
vereséggel abszolválni. Harmadik 
nap, harmadik mérkőzés, hazafe-
lé még kiállt a csapat egy meccs-
re Jan Pavlik technikai vezető 
egykori csapata, a tavalyi kilen-
cedik BC Kolin ellen. Az ase.hu 
tudósítása szerint hiába vezetett 
végig a paksi csapat, a végére el-
fáradtak a játékosok, és az utolsó 
másodpercekben fordítani tudott 
az ellenfél. A következő hetekben 
folytatódik a felkészülés, sorozat-
ban játssza a csapat a felkészülési 
meccseket, hazai pályán legköze-
lebb szeptember 24-én a Jászbe-
rény ellen lép pályára az ASE.
Tóth János szakosztályelnök la-
punk kérdésére elmondta, hogy 
a kettes posztra több jelölt is van, 
folynak a tárgyalások, de még 
nem tudja, ki lesz a befutó.      -kj-

Cseh túrán járt a kosárlabdacsapat

felmérésünket és árajánlatunkat!

Chris Dunn nem először 
jár Magyarországon, a Kapos-
vár színeiben már játszott az 
ASE ellen, de a 2012. decem-
beri Gesztenyés úti mérkő-
zésen hiába dobott egyéni 
idénycsúcsot – 35 pontot 
–, a meccset akkor a paksi 
csapat nyerte 101-80-ra. A 
piros-kékek új irányítójának 
eddig még nem volt alkalma 
körbenézni Pakson. 
– Csak a lakásig és a csarnokig 
jutottam. A csapattagok ked-
vesek, az edzések jók, akárcsak 
az első meccs. Az ASE már ka-
posvári éveim alatt is nagyon jó 
csapat volt. Mint mindig, most 
is a legjobbat szeretném kihozni 
magamból. Azon leszek, hogy 
100%-on játsszam.
Christopher Dunn 1983. 
december 15-én az USA Ohio 
állam-beli Columbus városá-

ban született. A West Virginia 
State Egyetemen végzett, 189 
cm magas, 87 kg, 1-2-es posz-
ton is bevethető. Magyarorszá-
gon a 2012/13-as idényben a 
Kaposvár csapatában emléke-
zetes szezont produkált, abban 
az évben az eurobasket.com 
az év játékosának választotta. 
A 2014/15-as bajnoki évben 
az osztrák Güssing csapatá-
val bajnoki címet szerzett, az 
EuroChallenge kupában a 
második csoportkörig jutott. 

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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– Két éve kezdtem el futni, ekkoriban fele-
ségem és gyermekeim már aktívan rótták 
a kilométereket. Harmadik alkalommal va-
gyunk itt, most az egész család eljött. Saj-
nálom, hogy rossz az idő, mert a korábbi 
évek hangulata fantasztikus volt – nyilat-
kozta a rajt előtti készülődés közepette dr. 
Gál Gábor, aki a negyedik Atomfutáson 
a 15,3 kilométeren állt rajthoz. Kozmann 
György olimpiai bronzérmes paksi ke-
nus civilben, esőkabátban sétálgatott.  
– Elektromos autókat hoztunk a rendez-
vényre, az egyiket kiállítottuk, a másikkal 
pedig a futók felvezetését vállaljuk – mond-
ta el az olimpikon.
A negyedik paksi Atomfutás hagyományosan 
a nordic walking- és a gyermektávokkal kez-
dődött. A szombat reggeli hideg, esős időjárás 

miatt a 600 és a 2000 méteren a vártnál keve-
sebben indultak, de így is 169-en teljesítették 
a legrövidebb pályákat. A felnőttek 10 órakor 
rajtoltak, a 31,6, a 25, a 15,3, a 7,1 és a 3,5 ki-
lométeren több mint ezren futottak, érintve a 
város legszebb pontjait és az atomerőmű lá-
togatóközpontját. A frissítőpontoknál az im-
már hagyományos élő zene sem hiányozott, a 
futók könnyedebb és komolyabb dallamokra 
ehettek, ihattak, lazíthattak. 
A leglátványosabb esemény vitathatatlanul a 
15 órakor rajtoló BrutálAtom volt, a hét kilo-
méter nemcsak nevében volt brutális, a sár-
tenger mellett számos akadályt kellett leküz-
deniük a versenyzőknek.
A negyedik Atomfutás távjait 1238-an telje-
sítették, ami rekordszámú résztvevőt jelent. 
A paksi megmérettetéssel lezárult az Atom 

100 Plusz sorozat, így azok, akik Kaposváron, 
Baján, Szekszárdon, Nagyatádon és Pakson 
is rajthoz álltak és összesen legalább 100 ki-
lométert teljesítettek, értékes melegítővel gaz-
dagodtak. 
Amíg az Atomfutáson elrajtoltak az első futa-
mok, a rendezvény helyszínén felállított sátor-
ban spinningedzés-sorozat kezdődött, hetven 
kerékpáron lehetett bekapcsolódni a mara-
toni tekerésbe. A gyermeksarokban a városi 
könyvtár és a Benedek Elek óvoda tartott fog-
lalkozásokat. Az egészségsátorba is érdemes 
volt bekukkantani, ahol többek között masz-
szírozással várták a futásban megfáradtakat. 
A délutánt zenei program színesítette, ahogy 
az estét is, a Neoton adott fergeteges koncer-
tet. A napot dj-parti zárta.

Faller Gábor

Részvételi rekord az Atomfutáson

Fotók: Babai István 

és Mészáros Virág/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Érdeklődjön kijelölt fi ókjainkban is!
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint 
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot 
nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft 
vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó 
tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán  és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében, 
akiknek  2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as  számon. 
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfi ókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok 
mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom 
ajánlattal várjuk, amennyiben nálunk nyitott 
bankszámlájukra rendszeres jövedelem* érkezik:

•  számlavezetési díj 6 hónapig*
•  elektronikus tranzakciós díj 

6 hónapig*
•  jutalékmentes értékpapír vételi 

lehetőség 2 hónapon keresztül**

Most 
nyisson 
nálunk 
számlát!
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