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Ide várja a paksiakat a város
A már hagyományos városi nagyrendezvények mellett egy új is szerepel Paks idei
programnaptárában: a Város napja. Ahogy
arról korábban már beszámoltunk, a kulturális intézményekre és a helyi civilszervezetekre
számít a program szervezésében és lebonyolításában az önkormányzat, egy közös felvonulás után ők adják majd a színpadi és egyéb
programokat, és lesz halászléfőző-verseny is,
amire bárki nevezhet, tájékoztatott Csapó Ágnes. A rendezvényszervező és külkapcsolati referens hozzátette, hogy egy ilyen alkalom
lehetőséget ad számukra a bemutatkozásra,
egymás megismerésére, további együttműködések megalapozására, az összefogás erősítésére. A május 20-i program helyszíne a Táncsics park lesz, ami a szervezők és a közönség
körében is jól vizsgázott tavaly.
– A kulturális intézményekkel, civilszervezetekkel már az első találkozó óta is egyeztettünk, nagyon aktívak, segítőkészek – öszszegzett Csapó Ágnes, aki arról is beszámolt,
hogy az önkormányzat szervezi a városi kitüntetések díjátadó estjeit és a megemlékezéseket nemzeti ünnepeinken, illetve, hogy
több városi rendezvény szervezője a Csengey
Dénes Kulturális Központ. Tell Edit, a kulturális központ igazgatója úgy tájékoztatott,
hogy Szabó Péter alpolgármester, illetve a tavaly májusban alakult köznevelési és kulturális, valamint a turisztikai és városmarketingbizottság döntése alapján 2017-ben nyolc
városi rendezvény szervezésének és lebonyolításának feladatait kapta meg a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.

A Német Nemzetiségi Nap programja tükrözi majd a korábbi évek hagyományait. A
rendezvény szervezésében, lebonyolításában
a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjai aktív segítséget nyújtanak, valamint a
költségek egy részét is a nemzetiségi önkormányzat vállalja.
A gyermeknapi rendezvényt, a Gyermekek és
Családok Napját idén várhatóan egy helyszínen rendezik, mégpedig az ASE-csarnokhoz
tartozó és a mellette lévő füves területen. A
gyermekszínházi előadás a Turay Ida Színtársulat Hófehérke és a hét törpe című meseelőadása lesz, a napot a Bojtorján Együttes gyermekkoncertje zárja.
A sillerfesztivált a Paksi Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületével közösen szervezi a kulturális központ, a szakmai
nap programját a Tűzvirág Táncegyüttes,
a szombati napot pedig a Bagossy Brothers
Company zárja.
A Dunakömlődi Falunap programjaira a
dunakömlődi részönkormányzat képviselői,
a nyugdíjasszervezet vezetője és tagjai, illetve a présháztulajdonosok képviselője tett javaslatot az egyeztetéseken. A gyermekeknek
szóló, családi programok mellett fellép Nádas György és Szandi.
A Szent István-napi programot a Tűzvirág
Táncegyüttes műsora, majd tűzijáték zárja, előtte neves musicalszínészek lépnek fel a
nemzeti ünnephez méltó és illő dallamokkal. A program helyszínéről még folynak az
egyeztetések az önkormányzattal. Az Atomfutáson – melynek fő támogatója a MVM
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cégcsoport – a helyi és térségi zenekarok jutnak szerephez, az egyeztetésekre a közeljövőben sor kerül, összegzett Tell Edit. Arról is
beszámolt, hogy a dunakömlődi szüreti nap
programja is egyeztetés alatt áll, a Szépkorúak
Hete rendezvénysorozattal kapcsolatban pedig azt mondta, hogy minden programelemét
egyeztetik a nyugdíjasszervezetekkel. A rendezvénysorozat idén nyugdíjas sportnappal
egészül ki, az idősek világnapján Bangó Margit lesz a sztárfellépő.
A rendezvényekről részletes programismertetőket juttatnak el a háztartásokba,
illetve a Csengey Dénes Kulturális Központ
honlapján és közösségi oldalán is minden
információ elérhető lesz.
Kohl Gyöngyi

Új elnök a roma önkormányzat élén
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Takács András (képünkön) korábbi alelnök
lett a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, miután a korábbi vezető, Gomán
János lemondott tisztségéről. Új alelnökké
Farkas Attilát választotta a szervezet testülete, Gomán János pedig tagként segíti a jövőben az elnökség munkáját. Hagyományos
programjai mellett újakat is tervez a nemzetiségi önkormányzat, a legjobb tudásuk
szerint dolgoznak azért, hogy biztosítsák a
paksi roma lakosság eredményes képviseletét, és részesei legyenek a helyi közéletnek – mondta el az új elnök, hozzátéve: a
Duna-parti közösségi házuk ismét nyitva
áll. Új irodavezetőjük, Somodi Renáta is
segítséget nyújt minden hozzá fordulónak
az önkormányzati, hatósági ügyek intézésében. Emellett tervezik, hogy újraindítják

korábban népszerű hagyományőrző csoportjukat. Farkas Attila alelnök arról tájékoztatott, hogy a szervezet éves programjainak sora március 11-én az önkéntesnappal
kezdődik, amikor minden segítőt várnak a
közösségi ház udvarának rendbetételéhez.
A délelőtti program közös ebéddel zárul
majd. Áprilisban megemlékeznek a roma
világnapról és húsvétra is rendezvénnyel
készülnek a gyerekek számára, a hagyományos romanapot a nyár derekán tartják a
tervek szerint. Júliusban ismét lesz balatoni
kirándulás, illetve szeptember első vasárnapján a csatkai búcsúba szerveznek csoportos zarándokutat. Takács András hangsúlyozta: eddig is sokan keresték, és a jövőben is számít minden roma véleményére,
ötletére.
Dallos Sz.

Eldőlt: Brüsszel nem emel kifogást
a Paks II. beruházás kapcsán
Az Európai Bizottság (EB) jóváhagyta,
hogy magyar állami támogatást kapjon a
paksi atomerőmű bővítése, írta meg a Magyar Távirati Iroda. A döntéssel az utolsó,
Paks II-t fókuszába állító vizsgálat is lezárult Brüsszelben, zöldlámpát kapott a két új
blokk építése.
Ahogyan arra az MTI emlékeztetett, a bizottság 2015 novemberében indított vizsgálatot annak tisztázására, hogy a paksi erőmű bővítésének finanszírozása megfelel-e
az Európai Unió szabályozásának. Brüszszel a mélyreható vizsgálat során megállapította, hogy a két új nukleáris reaktor megépítéséhez nyújtott magyar pénzügyi segítség állami támogatást tartalmaz. A bizottság
jóváhagyta a támogatást az uniós állami támogatási szabályok alapján, miután Magyarország kötelezettséget vállalt a versenytorzulás korlátozására.
– Magyarország a Paks II. atomerőmű megépítése mellett döntött, és ehhez az uniós
szerződések alapján joga van. A bizottság
feladata annak biztosítása, hogy az állami
támogatás következtében az energiapiacon
jelentkező versenytorzulás a lehető legkisebb mértékű legyen. Vizsgálatunk során
a magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette, hogy a bizottság jóváhagyja a beruházást az uniós állami
támogatási szabályok alapján – szögezte le
Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztos.
2013 novembere óta az Európai Bizottság
több eljárás keretében vizsgálta a paksi beruházást, legutóbb novemberben azzal zárt
le egy ún. kötelezettségszegési eljárást, hogy
az EB nem vitatja Magyarországnak azt a jo-

gát, hogy megállapodjon Oroszországgal az
erőműépítésről és a hitelfelvételről.
A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern üdvözölte, hogy lezárult az EB
vizsgálata, írták szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményükben.
– A paksi atomerőmű két új blokkjának létesítése az orosz–magyar kétoldalú kapcsolatok fontos projektje, és örömmel kezdünk
hozzá a megvalósítás tevőleges szakaszához.
Magyarországon a legmodernebb, 3+ generációs orosz blokkok létesülnek, amelyek
megfelelnek a Fukusima utáni biztonsági követelményeknek és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vonatkozó ajánlásainak. Ez
a projekt nemcsak Magyarország környezeti szempontból tiszta, megbízható és elérhető árú elektromos energiával történő ellátását biztosítja, hanem lendületet ad a magyar
gazdaság fejlődésének, új munkahelyeket teremt és megrendeléseket biztosít a magyar
ipar számára – hangsúlyozta Kirill Komarov,
a Roszatom állami atomenergetikai konszern
vezérigazgatójának első helyettese.

Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos az M1 televízióban arról beszélt,
hogy jelenleg két engedélyezési eljárás van
folyamatban az atomerőmű-bővítéssel kapcsolatban. Az egyik a másodfokú környezetvédelmi engedély, a másik a telephelyengedély. Ezeket az engedélyeket az illetékes
hatóságok, a másodfokú környezetvédelmi hatóság és az Országos Atomenergia
Hivatal, várhatóan még tavasszal kiadja – mondta. Ha ezek az engedélyek rendelkezésre állnak, akkor az erőmű műszaki
terveit és az előzetes biztonsági jelentést kell
összeállítani. Hozzátette: ekkor dől el, hogy
a tervcsomag megfelel-e a magyar jogszabályoknak és a nukleáris biztonsági előírásoknak. Aszódi Attila arról is beszélt: ha Paks
II. nem épülne meg, akkor a kieső kapacitást földgázzal működő erőművekkel lehetne leginkább pótolni, ami valóban növelné Magyarország vezetékes energiaimportfüggőségét.
-kg-

Mindeközben az LMP népszavazással akadályozná meg a paksi atomerőmű bővítését,
ezért március 2-án öt népszavazási kérdést is benyújtott a Nemzeti Választási Irodának. Ezt követően a Párbeszéd Magyarországért is népszavazást kezdeményezett a paksi atomerőmű bővítése ellen.
Szakértők szerint ugyanakkor a Nemzeti Választási Iroda visszautasíthatja a kezdeményezést. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ elemzője, az MTI-hez eljuttatott öszszegzésében úgy vélekedett: az alaptörvény a nemzetközi szerződésre irányuló népszavazási kezdeményezéseket tiltott tárgykörnek minősíti. A paksi beruházásról és bővítésről
pedig kétoldalú, magyar–orosz nemzetközi egyezmények szólnak, amelyeket az Országgyűlés törvény formájában a magyar jogrend részévé is tett.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a népszavazás kapcsán úgy nyilatkozott: olyan ügyről van szó, amiről a nép már szavazott a 2014-es választáson.
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Nehéz helyzetben a víziközműszakma
Nehéz környezetben dolgozik manapság a
víziközműszakma: 2013 óta megbillent a cégek gazdálkodási egyensúlya, olyan feladatokkal is meg kell küzdeniük a hétköznapokban, amelyek sokszoros erőfeszítést igényelnek. A rezsicsökkentés, a béremelések és a
közművezeték-adó miatti forráshiány munkaerő-elvándorlást és a felújítási munkák elmaradását hozta a víziközmű-ágazatnak,
mondta Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű
Szövetség elnöke a szervezet Pakson tartott
szakmai igazgatói értekezletén, ahol a helyzet elemzése és az ágazat számára kiutat jelentő lehetőségek kerültek terítékre. Kurdi Viktor
úgy tájékoztatott: bíznak abban, hogy az ország jövő évi költségvetésének tárgyalása során döntés születik a közművezeték-adó kivezetéséről és 2018-ban ez már nem nyomja a
víziközműcégek vállát. – Ha ez sikerül, akkor
lesz lehetőségünk a munkatársak anyagi megbecsülésére, megtartására, valamint egy átfogó rekonstrukciós programra, ami elősegíti az
azbesztcement csövek cseréjét és az üzembiztonsághoz nélkülözhetetlen gépészeti berendezések, eszközök korszerűsítéséhez is hozzájárul – mondta. A szervezet elnöke még
hozzátette, hogy a szakember-utánpótlás érdekében képzőintézményekkel együttműködve igyekeznek népszerűsíteni az ágazati
szakmákat, valamint a munkaerő megtartása
érdekében szakmai napokat, oktatásokat, tanfolyamokat szerveznek dolgozóiknak.

A magyarországi víziközmű-ágazat gazdasági helyzetét Pogátsa Zoltán közgazdász,
szociológus vázolta a fórumon. – Magyarországon növekednek a bérek, ami jó hír,
a víziközműcégeknek viszont ez az emelés
problémát okoz, mert jelentősen megemeli a bérköltségeiket. Mivel a díjak évek óta
be vannak fagyasztva a szektorban, romlik
a cégek eredményessége, hiszen kompenzáció nincs, a víziközműadót viszont be kell fizetniük az államháztartásba. Pogátsa Zoltán
szerint fel kellene szabadítani a vízdíjakat és
inkább szociális oldalról kompenzálni a kiskeresetű fogyasztókat. A szakember azt is
elmondta, Európában nem ritka, hogy egyegy országon belül eltérnek a díjszabások, a
befagyasztott ár viszont nem jellemző.
Süli János, Paks polgármestere lapunknak elmondta, hogy a paksi önkormányzat a saját bőrén érzi az iparág nehézségeit: két egymás utáni évben 100-100 millió
forint törzstőkeemelést kellett végrehajtaniuk, hogy segítsék a Mezőföldvíz Kft.
talponmaradását. – Paks a tulajdoni arányát növeli ugyan, de ez nem mehet a végtelenségig, ezért egy ad hoc bizottsággal vizsgáljuk a helyzetet – mondta el. Az
ivóvízszolgáltatást, a szennyvíz elvezetését,
kezelését viszont biztosítani kell a 47 településen – húzta alá a polgármester, hozzátéve, hogy ha kivezetnék a közműadót
vagy akár csökkentenék az ivóvíz áfáját, ja-

vulna a cég gazdasági helyzete, jutna forrás
állagmegóvásra és fejlesztésre. Paks polgármestere újságírói kérdésre beszélt arról is, hogy az atomerőműnek is fontos az
elegendő és megfelelő minőségű vízellátás,
ami Paks II. esetében sem lesz másként. Javaslatuk szerint az ellátásbiztonság érdekében egy második betáplálásra lenne szükség, aminek kiépítésével együtt részlegesen
megújulhatna a városi vízhálózat. Ha ezt a
munkát a Mezőföldvíz Kft. végezhetné el,
többletárbevételhez jutna a cég, ez pedig
átbillenthetné a pillanatnyilag negatív mérleget, fejtegette a polgármester.
– Az ágazat szakmai érdekképviseleti szervezete most először tartott rendezvényt
Pakson, ami ráirányítja a figyelmet a városra, a megyére és a Mezőföldvíz Kft.-re,
ami öt évével az ország egyik legfiatalabb
regionális víziközmű-társasága – ezt már
Csapó Sándor, a cég ügyvezetője mondta,
aki szintén rámutatott, milyen nehézséget
okoz szektoruknak a közművezeték-adó,
ami, elmondása szerint, a vidéki szolgáltatóknak 8-10%-os forráskivonást jelent.
Hozzátette: megoldási javaslataik nagyrészt már kidolgozottak, a cél, hogy elérjék
a vízágazat fenntarthatóságát.
A Pakson rendezett tanácskozáson az országban működő 41 vízműcég 35 vezérigazgatója, igazgatója vett részt.
Kohl Gyöngyi

Paksi alkotók jegyzik a megye imázsfilmjét
Csodásat alkottatok! Libabőrös élmény, megkönnyeztem! Fantasztikus! Színvonalas, szép
munka, sok ember érdeklődését felkelti! – ilyen
és ehhez hasonló vélemények olvashatók Tolna megye imázsfilmjéről, amit két paksi alkotó, Vida Tünde és Babai István jegyez. A
Tolna Megyei Önkormányzat médiaest keretében mutatta be az alkotást, ami a megye értékeire fókuszálva tárja elénk a vidéket, „hol az ember boldog, s boldogul”. Vida
Tünde elmondta, hogy lehetetlen lett volna
alig négy percben megjeleníteni Tolna megye minden értékét, így nem is ez volt a cél,
hanem inkább egy olyan film elkészítése, ami
felkelti az emberek figyelmét, éljenek akár itt,
akár a megyén kívül. Azt is elmondta, hogy
ma már drónfelvételek nélkül nem lehet jó
imázsfilmet készíteni, de nem kívánták túlzásba sem vinni a légi felvételeket. – Ahhoz,
hogy igazán hasson, kell valami egyedi. Tolna
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megye imázsfilmjében ez az ember, ami által
megjelenik az otthonhoz, a családhoz, a földhöz való kötődés, az összetartozás – mondta.
Hozzátette: ez az, ami megdobogtatja az emberek szívét.
– Nagy megtiszteltetés, hogy bennünket kértek fel Tolna megye imázsfilmjének elkészítésére, aminek volt előzménye, a Sióban rejlő lehetőségeket bemutató kisfilmet szintén mi készítettük – ezt már Babai István mondta, aki
arról is beszélt, hogy egyéves munka eredménye a film, amellyel Tolna megye igazi arcát igyekeztek megmutatni. – A nyersanyag
alapján Tóth Róbert, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének munkatársa írt
szívhez szóló szöveget, aminek narrátora Reviczky Gábor színművész volt. Mindez a filmelőzetesekre jellemző, dinamikus, magával
ragadó zenével alkot harmonikus egységet –
tette hozzá.

A szemet gyönyörködtető felvételeken feltűnik többek között az értékes és gyönyörű tolnai táj, például a Duna, az árnyat adó
erdő, a bátaszéki molyhos tölgy, a bőséggel
termő földek, valamint a méltán híres szekszárdi borvidék, a megye fürdői, rendezvényei és egy csodálatos alkonyi képen a paksi
atomerőmű is. Nem csupán a megyei identitás erősítésében, de a turizmus és a gazdaság
fellendítésében is fontos szerepe van a filmnek, áll a Tolna Megyei Önkormányzat öszszefoglalójában.
– Az imázsfilmet gyorsan a szívükbe zárták
az emberek, futótűzként terjedt a híre, eddig negyedmillióan nézték meg az interneten. A visszajelzések alapján azt látjuk, hogy
mindenki azonosul vele, felébresztettük az itt
élőkben a büszkeséget, az összetartozás érzését – összegzett Vida Tünde.
-gyöngy-

Paks is profitálni akar a turizmusból
Rendhagyó módon Pakson egy helyitermékbolttal közös helyiségben működik
a turisztikai iroda a Szent István téren,
ami hosszú szünet után 2015 végén indult újra.
– Pár évig a városnak nem volt olyan irodája, ahova a turisták betérhetnek vagy a
paksiak idegenforgalmi felvilágosításért
fordulhatnak például vendégek fogadásakor. A megnövekedett igény miatt született döntés az iroda újraindításáról. Egyedi megoldásként nemcsak a turisztikai információszolgáltatás lett a feladata, hiszen
a városvezetés számára a turizmus mellett
fontos gazdasági szerepet játszó, fejlesztendő terület az agrárszektor is, ezért kötöttünk együttműködési megállapodást
egy helyitermékbolttal – mondta el Czink
Dóra, az önkormányzat turisztikai és városmarketing-referense, aki Matus Dóra
agrármérnökkel, a helyitermékbolt tulajdonosával dolgozik az üzletben. A két terület együtt működtetése nem példa nélküli,
Pécsen hasonló összefogás figyelhető meg,
bár ott a kézműves termékek forgalmazása
a cél. Pakson a városvezetés az ős- és kistermelőket kívánta helyzetbe hozni, és támogatni a gasztronómiai turizmus fellendítését, ami forradalmát éli napjainkban.
Aki Pakson betér a turisztikai irodába, Tolna megye tájjelegű terítékét, ízvilágát, sajátos élelmiszereit is megvásárolhatja a
paksi ajándéktárgyak mellett. Számos elFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

ismerés, pozitív visszajelzés, érdeklődő megkeresés érkezett az indulás óta turisztikai és agrárterületről egyaránt, példaként állítva a paksi összefogást, tudtuk
meg Matus Dórától, aki több nagy sikerű
helyitermékpiacot is szervezett az elmúlt
évben. – A Spájzon lehetőség van találkozni a termelőkkel és megismerni a termékek
alapanyagait, illetve elkészítésük módját –
mondta el az agrármérnök. Hozzátette: alkalmanként mintegy 1200-an látogattak el
a helyitermékpiacra. A termelők körében is
népszerű a program, a Paks 40 kilométeres körzetéből érkező árusok jó forgalmat
bonyolítottak le mind a négy tavalyi Spájzon. – Immár megyei szinten ismert a rendezvény, ami a kezdetek óta turisztikai célokat is szolgál, hiszen nem csak a paksiak kiszolgálása a cél. A legutóbbi Spájzot az
atomerőmű támogatása révén regionálisan
is reklámoztuk, így már a megyén túlról
is érkezhettek vásárlók – emelte ki Czink
Dóra.
– Térségünkben teljesen eltűnt a feldolgozóipar és a mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozás, a szántóföldi növénytermesztés túlsúlya a jellemző. Ma már szinte csak
búza- és kukoricatáblákat látunk Tolna megyében, a zöldség- és gyümölcstermesztés
a feldolgozóipar megszűntével szinte eltűnt. A városvezetés fontos célja ennek
az ágazatnak az újjáélesztése – tért át az
Agricum másik fontos megbizatására Matus Dóra. – Készült egy termelői adatbázis,

amely szerint közel 400 gazda foglalkozik
még zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
Emellett meg kell vizsgálni többek között,
hogy a megyében mennyi az öntözhető terület, mekkora a hűtőházkapacitás és a rendelkezésre álló munkaerő. Ha az atomerőmű-építés elindultával lenne biztos felvevőpiac és garantált felvásárlói ár, akkor a
termelők minden bizonnyal készséggel állnának a piac rendelkezésére – tájékoztatott
Matus Dóra.
– Nem szabad lemondanunk arról a célról, hogy Paks is profitáljon a turizmusból. Jelenleg évi 3 millió forint körüli idegenforgalmi adó folyik be a város kasszájába, a vendégéjszakákat tekintve a régióban
a 10-12. helyen szoktunk állni, ez mintegy
8–11 ezer vendégéjszakát jelent. Ha megkezdődik az erőműberuházás, ezek a számok nagyon megugranak majd Pakson és
a térségben is – fogalmazott Czink Dóra. A
szakember szerint addig is tovább kell építeni turisztikai kapcsolatainkat. Kalocsával
a vallásturizmus terén dolgoznak ki együttműködést, kedveltek a paksi ingyenes idegenvezetésű városnéző kirándulások, a napokban például Budapestről jelentkezett be
egy nyugdíjascsoport. – Minél többet szerepel az erőműbővítés a sajtóban, annál többen kíváncsiak Paksra, az atomerőműre és
városunkra – számolt be a tapasztalatokról,
hozzátéve: a népszerűsítés egyik fontos eszköze a városi honlap, amely teljesen megújul.
Dallos Szilvia

Gyertyát
gyújtottak
A paksi Fidesz és KDNP tartott megemlékezést a Városháza előtti 1956-os emlékműnél a
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Ahogy Szabó Péter alelnök (Fidesz)
beszédében felidézte, 1947-ben ezen a napon
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok teljes mértékben
jogellenesen, képviselői mentelmi joga ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták,
ahol nyolc évet töltött fogságban. Hozzátette: körülbelül 100 millióra becslik a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon.
Ugyancsak az emléknap alkalmából a Csengey Dénes Kulturális Központban a Nincs kegyelem című filmet vetítették.
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Kihirdették az Alkotó Energia győzteseit
Minden várakozást felülmúlt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Alkotó Energia pályázata, amelynek eredményhirdetését február utolsó hétvégéjén tartották. A DIY, azaz
a Csináld magad! alkotóknak szólt a felhívás, akik megunt, majd újraálmodott és saját kezűleg újjávarázsolt tárgyakkal pályázhattak. A DIY jeles képviselőiből álló zsűri
heteken át értékelte a beküldött alkotásokat,
ami nem csoda, hiszen a megadott határidőig 1839 munka érkezett az ország minden szegletéből.
A DIY legfontosabb eleme az értékmentés,
de a megtakarítás is fontos szempont, hiszen a mai fabútorok sokba kerülnek, a régiek pedig nagyon jó formájúak, alakíthatóak, mondta Krivarics Ditta zsűritag
(Otthonkommandó). – Ez a mozgalom kortalan, mégis meglepett, hogy milyen sokféle
korú és hátterű pályázó volt – jegyezte meg
Kepes Hedvig (Vintage Decor), aki a legfiatalabb és legidősebb alkotónak különdíjat is
felajánlott.

Kmetyóné Krisztina (Vintage velem)
azt húzta alá, hogy ez a műfaj reneszánszát éli, de ezzel együtt is nagy lehetőség a
hobbisták számára az atomerőmű pályázata, a rengeteg díj, amit felajánlott. – Páratlan az atomerőmű kezdeményezése. Nagyon örültem neki, én is a népszerűsítésén
dolgozom és eredménynek tartom, ha egy
nap csak egy embert is meg tudok győzni
– jegyezte meg Hosszú-Bardócz Éva (Pure
design by bardoczeva). Szendrődi Enikő
(Nem is kacat) elárulta, hogy nagyon nehéz
volt kiválasztani a temérdek alkotás közül
azokat, amelyek díjazásra érdemesek. Az
alapos értékelés után végül majd’ minden
tizedik pályázót jutalmazták. Kategóriánként megosztott első, második és harmadik
díjat, és velük együtt értékes családi nyaralást, kreatív termékek vásárlására jogosító
utalványokat biztosított az atomerőmű a
pályázat keretében.
A program koordinátora, a DIY műfaj szintén elkötelezett képviselője Iványi

Krisztina, az atomerőmű kommunikációs
tanácsadója nem titkolta, hogy legszebb,
legmerészebb álmukat is túlszárnyalta az
eredmény.
– Úgy tűnik, sikerült olyan ügyet találni,
ami nagyon sokban összekapcsolható az
atomerőmű tevékenységével. Az erőmű kibocsátásmentesen termel villamos energiát, fontos számunkra a levegőtisztaság védelme, s arra próbáljuk biztatni az embereket, hogy valamit ők is tegyenek ezért.
Mi lehet annál jobb, mint a meglévő értékek megőrzése, meglévő bútorok felújítása? Ne dobjunk ki valamit csak azért, mert
nem jó a színe, formája – fogalmazott, kiemelve, hogy az Alkotó Energia pályázat
tehát nemcsak a kreativitás kiterjesztését,
hanem a környezet védelmét is szolgálta. A
kezdeményezés sikere okán a folytatás biztos. A terv az, hogy a mostaninál több kategóriában hirdetik meg a pályázatot az év
utolsó negyedében.
Vida T.

Egyre népszerűbb az erőmű pályázata
Évről évre gazdagabb és színvonalasabb a
Paksi Atomerőmű fotópályázatára beérkező anyag. Idén már három kategóriába sorolva értékelték a képeket és díjazták a készítőket. A hónap fotójából kinőtt Ti fotóitok pályázatra – amit ebben a formában
2014 óta hirdetnek meg – az elmúlt fél évben háromszázötven kép érkezett be az ország minden tájáról.
Vincze Bálint zsűrielnök, többször díjazott természetfotós értékelte a pályamunkákat, és adta át a díjakat az erőmű látogatóközpontjában. Mint mondta, a fotókat
az atomerőmű a saját kommunikációjában
felhasználja, de a pályázat célja az is, hogy
erősítse a közösségi médiában meglévő táborát.
Emberábrázolásban Molnár Roberta kapta az első díjat, Márkus Reginát és Federico
Apuzzót megelőzve, és mivel a Facebookon
a legtöbb lájkot gyűjtötte képével, Gerzsei
Andrea nyerte el a közönségdíjat. Természet
kategóriában Szabados Tibor első, Tóth Melinda második, Lencsés János harmadik díjat,
Wallner Dénes közönségdíjat kapott. Energikus témában Lukács Klaudia első, Sitkei Gábor második díjat vehetett át, Barta Klára pedig a közönségdíjat nyerte el.
-vt- Molnár Roberta fotója az emberábrázolás kategóriában nyert első díjat.
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Pozitív nap a test és a lélek egészségéért
Testileg-lelkileg is megújulhattak mindazok
a hölgyek, akik ellátogattak a Csengey Dénes Kulturális Központban rendezett Pozitív napra. A hatodik alkalommal megtartott szépség- és egészségnap kitalálója, Tibai Eszter elmondta, azt látta, hogy a nők
eléggé fáradtak, elgyötörtek, és úgy gondolta, hogy egy ilyen rendezvényen kiléphetnek
egy kicsit a hétköznapok taposómalmából,
feltöltődhetnek, szépülhetnek, megújulhatnak és megtanulhatják, mit tehetnek azért,
hogy mindig jól érezzék magukat. Kiemelte, ahogy a program elnevezése is mutatja,
nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is várják,
sőt az egész család kellemesen tölthette itt az
időt, a gyerekek például a Süni Gyermekkuckó játszóházában.
A rendezvény az eltelt évek alatt egyre népszerűbbé vált a lakosság körében, ahogy a
szépség-egészség szektorban is: míg hat évvel ezelőtt nem volt több tíznél a programhoz csatlakozók száma, idén már 30-35 vállalkozó mutatkozott be az egész napot felölelő
programkavalkádon. Tibai Eszter kozmetikus mestertől, aki nemcsak ötletgazdája, hanem kezdettől a nap háziasszonya is, azt is
megtudtuk, hogy a kulturális központtal karöltve igyekeznek évről évre újdonságokat is
kínálni az érdeklődőknek. Idén ezek sorába
tartozott például a gyógypedikűr, de volt lehetőség tánctanulásra, valamint tombolát

is szerveztek, aminek bevételét a kulturális
központ Gyermekmosoly bérletével hátrányos helyzetű gyermekek színházbajárására
fordítják.
Nagy hangsúlyt kapott a mozgás: bemutatót tartott a Főnix Táncstúdió és a Csillag Show-tánc Egyesület, volt tai chi, jóga, a
Dream Fitness pedig nyolcféle mozgásformával és gyerekzumba-bemutatóval jött. A
sok mozgási lehetőségnek a programon családjával részt vevő Nagy Csilla különösen
örült. Elmondta, hogy Dunaföldvárról érkezett a meghirdetett programra. – Rohanó világunkban nagyon nagy hangsúlyt kellene
fektetni az egészséges életmódra, és hogy a
szülők ebben példát mutassanak a gyermekeiknek – fogalmazott, hozzátéve, hogy soha
nincs késő elkezdeni, amihez itt minden segítséget megkaphatnak az érdeklődők.
Erre a bemutatók mellett előadásokkal is lehetőséget nyújtottak a szervezők, idén itt volt
Lippai Marianna, az ÉLETKEdv! blog szerkesztője, terítéken volt az immunerősítés és
a nyirokrendszer, az ikigai és az egészséges
táplálkozás. Utóbbi téma előadója Weiszné
Tóth Erika volt, aki állati eredetű alapanyagoktól mentes, gyorsan elkészíthető ételeket
hozott a rendezvényre, például desszertként
vagy akár reggelire kínálható köleságyon sült
almát. – A kölest háromszoros vízben meg
kell főzni, rizssziruppal édesíteni a főzés vé-

gén, majd elteríteni kiolajozott tepsiben, aztán jöhetnek rá a fahéjjal bolondított almaszeletek. Ezután már csak 15 perc sütés kell
az ételnek és készen is van, osztotta meg velünk a receptet.
Az érdeklődők az előtérben vásáron válogathattak szappanok, kézműves és ásványékszerek, kozmetikumok, borok és gyógytermékek közül. Frissülhettek különböző
masszázsokkal, de volt többek között vércseppanalízis, íriszdiagnosztika, kristályágy,
orgonterápia és auramérés is. – Azt vallom,
hogy minden nőnek járna havonta egy profi
manikűr, egy órácska, amikor csak magára figyel, beszélget egy jót, és nem mellesleg szép
körmöket kap, mondta Kern Kitti kézápoló és műkörömépítő, aki a géllakkozást mutatta be a vendégeknek. Azt is elárulta, hogy
a hölgyek körében egyre népszerűbb a géllakkozás, mert nem kell hozzá hosszabbítani
a körmöket, illetve tartós, hiszen a hagyományos körömlakk 3-4 napig bírja, a géllakk 3-4
hétig. Szép körömhöz szép smink is dukált,
amihez Tibai Eszter adott hasznos tippeket.
Interaktív előadásán az ombre szájfestés, az
ombre szemöldök, valamint az arckontúrozás volt a téma, mondta el. A rendezvény értékelésére vonatkozó kérdésre pedig úgy felelt: szeretné, ha a jövőben még több férfi is
eljönne, illetve ha a Pozitív nap egyszer kinőné a kulturális központ tereit. Kohl Gyöngyi
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Váljék egészségére!

Látásunk, hallásunk egészségéért

Megkönnyíti a pontos diagnózist, ha a páciensek magukkal hozzák korábbi leleteiket
és szemüvegeiket, hiszen ezek értékes információkat hordoznak az orvos számára,
mondja dr. Kővári Márta, a Paksi Gyógyászati Központ szemész szakorvosa, aki még
számos praktikus tanáccsal szolgált. Ha valaki lágy kontaktlencsét használ, akkor a
szemészeti vizsgálat előtt legalább 24 órával korábban vegye ki, ha pedig keményet,
akkor azt tíz nappal korábban, különben a
vizsgálat hamis eredményt adhat. A szemészeti vizsgálatok gyakori velejárója a pupillatágítás, ezért kísérő nélkül ne érkezzenek autóval a páciensek, mert nem fognak
tudni vezetni, sorolta a doktornő. A látásélesség felvétele mellett egyéb vizsgálatokra is van lehetőség az igen jól felszerelt paksi szemészeti szakrendelésen. Rendelkeznek
kerato-refraktométerrel, ami a fénytörési hibák bemérésére szolgál; réslámpával, ami
tulajdonképpen egy biomikroszkóp; látótérkészülékkel; valamint kétféle, a szemnyomás mérésére szolgáló tonométerrel. Utóbbi
műszereknek nagy szerepük van a manapság már népbetegségnek számító glaukóma, vagyis a zöldhályog kiszűrésében, ami
nem gyógyítható, de kezelhető betegség. A
szemcseppre nem reagáló esetekben történik műtéti kezelés, bizonyos esetekben lézerkezelés is szükségessé válhat. A glaukóma korai stádiumban történő felfedezése azért fontos, mert ekkor még nem alakul
ki súlyos károsodás, tudni kell azonban,
hogy a beteg szemét ez esetben is élete végéig szükséges ellenőrizni, kezelni. A doktornő egy másik, igen gyakori problémára is
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felhívta a figyelmet, mégpedig a szárazszeműségre. – A szindróma tünete lehet, ha a
szem piros, ég, szúr, viszket, ha pislogásra
javul a homályos látás, és bármilyen furcsa
is, a túlzott könnyezés. Kiváltója lehet például a túlzott számítógéphasználat, a poros,
füstös levegő, de bizonyos gyógyszerek, illetve hormonális okok is állhatnak a háttérben. Kezelni a szem nedvesen tartásával lehet, amire például a műkönny alkalmas. Dr.
Kővári Márta arról is beszélt, hogy szemészeti szempontból igen fontos betegség a cukorbaj, ami súlyos szövődményeket, vakságot is okozhat. Éppen ezért, amíg a szemfenéken nincs elváltozás, évente szükséges
szemfenékvizsgálaton megjelennie a cukorbetegeknek, de amint elváltozást lát az orvos, attól kezdve, a súlyosságtól függően, 3-6
havonta hívják vissza a pácienseket. Ez azért
Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

fontos, mert így lehet megfelelő időben lézerkezelésre küldeni őket. A szakorvos arról is tájékoztatott, hogy negyvenéves kor
felett jelentkezik az öregszeműség, amikor
az egyébként távolra jól látók közelre nézéshez előbb-utóbb szemüvegre szorulnak.
Negyvenéves kor felett két-három évente
érdemes szemészeti vizsgálatra menni, ahol
szemüvegrendelés vagy szemfenékvizsgálat
esetén is minden esetben szemnyomást
mérnek.
A szemészetre egyébként beutalóra nincsen
szükség, viszont előjegyzéssel működik, ám
ha valakinek fáj a szeme, váladékozik, gyulladt, vagy hirtelen látásromlást tapasztal,
azonnal keresse fel a szakrendelést, ugyanis
ezek mielőbbi ellátást igényelnek. Ha műtétre van szükség, akkor elsősorban Szekszárdra és Pécsre, bizonyos esetekben Budapestre küldik a beteget, de kisebb beavatkozásokat, például idegentest, szemölcs, anyajegy,
jégárpa eltávolítását, szemhéji növedékek lemetszését el tudják végezni a paksi szakrendelésen is, aminek rendelési ideje megtalálható a www.paksigyogyfurdo.hu honlapon.
A szemészethez hasonlóan a fül-orr-gégészet
sem beutalóköteles szakrendelés, viszont előjegyzéssel működik, kivéve a sürgős eseteket, például ha vérzésről, fájdalomról van szó,
vagy fullad a páciens, mondja dr. Elek László.
A fül-orr-gége és audiológus szakorvos arra
is felhívja a figyelmet, hogy a bajok orvoslását az alapellátásban kell kezdeni. Ahogy fogalmaz, a fülzsírdugó eltávolítása alapvetően nem szakorvosi feladat, kivéve, ha lyukas
dobhártya mellett alakult ki. – Ennek ellenére sokan rögtön hozzánk jönnek, ezért nagy a
betegforgalom – mondta.
Ü

Ü Hozzátette: ha két beteg behívása között eltelik pár perc, a várakozók legyenek türelemmel, hiszen ilyenkor is munkával töltik
az időt, a szükséges adminisztrációs feladatokat végzik el. Elek
doktor arról is beszámolt, hogy a
Paksi Gyógyászati Központ fülorr-gégészeti szakrendelése megyei szinten a legjobban felszereltek között van: a minimumfeltételeken túlmenően is vannak
vizsgálóeszközeik. Rendelkeznek
orrendoszkóppal, dobüregi nyomásmérővel, illetve direkt laringoszkóppal, amivel tükrözés nélkül látja az orvos a hangszalagokat. A szakrendelést, ahol dr.
Piukovics Klára személyében még
egy orvos dolgozik, leggyakrabban középfülgyulladással keresik
fel, de a panaszok között szerepel
a fülzúgás, a szédülés és a hallásromlás is.
A doktor úr arról tájékoztatott,
hogy régebben évi 4-5 mandulagyulladással műtétre küldték
a beteget, mára ez a szám 6-7re nőtt. Ugyanakkor ha nem jellemző a gyulladásos állapot,
de a mandulák mérete nyelési vagy légzési nehézséget okoz,
akkor egy speciális műtéti eszközzel megkissebbítik azokat, így
csekélyebb a vérzésveszély, illetve
a mandulák szűrőfunkciója megmarad. A panaszok kivizsgálása, a
betegségek kezelése mellett minden hétfőn és kedden 8–11 óra
között Elek doktor hallásvizsgálatot végez egy hallókészülékes cég
égisze alatt. Az audiológia sem
beutalóköteles, de előjegyzéssel működik. Dr. Elek László kiemelte, ha valaki hallásvizsgálatra
megy, a szakrendelésre is kérjen
időpontot, ugyanis észszerű, ha
fül-orr-gégészeti vizsgálat előzi
meg az audiológiát, ami ingyenes,
kivéve a foglalkozásegészségügyi
alkamassági vizsgálatot. A 70%os állami támogatás ellenére komoly kiadás a hallókészülék, hiszen egy átlagos darab 80-100
ezer forintba kerül, az orvos mégis azt tanácsolja az érintetteknek,
hogy próbálják kigazdálkodni
az árát, mert az olcsó kütyükkel
nem fognak megfelelő minőségű
hallást elérni.
Kohl Gyöngyi

Az Oscar-gáláról tudósított
Végigsétálhatott a vörös szőnyegen, átélhette az Oscar-mámort
Gosztonyi Zsolt is, akinek talán
legnagyobb „munkaálma” volt,
hogy tudósíthasson a legrangosabb filmes díjnak és rendezvénynek számító gáláról, amit egyébként 89. alkalommal rendeztek
meg. A paksi származású Zsolt,
aki az RTL klub munkatársa, fiatal kora óta nyomon követte az
Oscar-díj nevezését, odaítélését.
– Óriási álom volt eljutni ide
– fogalmazott. Annak ellenére, hogy szinte hazajár az Egyesült Államokba, ahol az egyetemet végezte, Oscar-gálán most
először vett részt. – Az csak
hab volt a tortán, hogy magyar
filmnek is szurkolhattunk – tette hozzá a médiaszakember, aki
nem sokkal azután számolt be
élményeiről lapunknak, hogy
hazaérkezett a feledhetetlen útról. Napokkal korábban érkezett
tudván, hogy a stábtagok is ott
lesznek Los Angelesben. A vörös szőnyegre lépni meghatározó élmény volt számára. Az viszont meglepte, hogy a szőnyeg
jóval rövidebb, mint képzelte. Attól a helytől, ahol a limuzinok megállnak, a Dolby színház talán 100-150 méterre van,
és csak azért tűnik hosszabbnak, mert a tévécsatornák stábjai ott sorakoznak várva és megmegállítva a filmsztárokat. Az

eseményeket nem a színházban követte nyomon, hiszen
oda csak az alkotókat és szereplőket engedték be, hanem
egy nagy kivetítőn. Ez előtt állva hallotta, amikor elhangzott
Deák Kristóf Mindenki című
filmjének angol címe: Sing.
– Felordítottam, amikor kimondták a nyertes nevét. Titokban reménykedtem és majdnem olyan izgatott voltam, mint
az alkotók – mesélte. Percekkel
később – amikor még javában
tartott a rendezvény – élő adásban tudósította az RTL Klub
híradójának nézőit a jó hírről.
Természetesen az Oscar-gálák
történetének legnagyobb bakija is emlékezetessé teszi számára az eseményt. Azt mondta,
lehetett látni, hogy mindenkit
sokkoltak a történtek, döbbenet
ült ki az arcokra. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy bár sok
híresség között sürgött-forgott,
akivel legszívesebben találkozott
volna, nem volt ott. Az egyik
kedvenc színésze ugyanis Chris
Pratt, aki a Jurassic Worldben, a
Galaxis őrzőiben és az Utazókban játszott. A sztárokkal való
találkozásról egyébként azért is
lemaradt, mert amikor ők a gála
végeztével immár kifelé vonultak a vörös szőnyegen, ő már az
úgynevezett Oscar Bridgen várta, hogy kapcsolják a híradóban.

Zsolt azt mondta, volt lehetősége interjút készíteni a filmben főszerepet játszó lányokkal, Dorotytyával és Dorkával (képünkön),
akik számára igazán óriási élmény volt, amit átéltek, hiszen
először látták az óceánt, filmsztárként vonulhattak végig a vörös
szőnyegen, külön stylist foglalkozott velük és sikerült találkozniuk, fényképezkedniük Nicole
Kidmannel és Samuel L. Jacksonnal. – Egymás szavába vágva meséltek – idézte fel.
Zsolt babonából nem beszélt arról, hogy még milyen munkaálmok szerepelnek a bakancslistáján. Azt viszont nem titkolta, reméli, nem az első volt egyben az
utolsó alkalom, hogy ott lehetett
az Oscar-gálán. Azt is megtudtuk
tőle, hogy nem túl sokat fog időzni itthon, máris utazik vissza, várja Amerika, ahol a világ egyik legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljáról tudósít rövidesen.
Deák Kristóf Mindenki című
kisjátékfilmje a legjobb rövidfilmnek járó Oscar-díjat nyerte
el a Los Angeles-i díjátadó gálán.
Ez az első alkalom, hogy magyar
filmet díjaztak ebben a kategóriában, ráadásul ez volt a rendező
legelső rövidfilmje és első jelölése. A díj átvételekor azt mondta: Neveljük úgy a gyerekeinket,
hogy büszkék lehessünk rájuk.
-vida-

Fotó: Gosztonyi Zsolt/Facebook
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Régi sorozat éled újra a Paksi Hírnök hasábjain. Tárgy/történet című rovatunkban
a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum egy-egy különleges kiállítási
tárgyát mutatjuk be.

désükről szó sem lehetett. A kisméretű, kis
fogyasztású és mindössze egykilós Pille ezzel
szemben lehetővé tette a sugárdózis helyszínen elvégezhető mérését, az űrrepülés során
akár többször is. A több különböző űreszkö-

A világűrben és a Paksi Atomerőműben jelenleg is alkalmazott Pille elnevezésű dózismérő első darabjai tekinthetők meg az Atomenergetikai Múzeumban.
A készülék mérete, műszaki megoldása és
speciális konstrukciója alkalmassá teszi arra, hogy egy űrhajó fedélzetén is rögzítse az űrhajósokat érő radioaktív sugárzás nagyságát. A Pillét a világűrben Farkas
Bertalan az első magyar űrhajós használta
1980-ban, majd ezt követően a Szaljut-6 és a
Szaljut-7 űrhajó legénysége. Egy továbbfejlesztett változatával dolgozott Sally Ride, az
első amerikai űrhajósnő 1984-ben a Challenger űrsikló fedélzetén.
A műszerre nagy szükség volt, mert korábban az űrhajósok szervezetét érő dózist csak
a világűrből való visszatérés után, a Földön tudták megmérni. A kiolvasó eszközök olyan nagyok voltak, hogy az űrbe kül-

Tárgy/
történet

zön és magasságokban használt Pillék mérési eredményeiből megállapítható a sugárzás naptevékenységtől és az űreszköz keringési magasságától való függése. Nagyon erős
naptevékenység idején kétnaponta mérik az
űrhajósok személyi dózisát.
A dózismérőt a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) Sugárvédelmi Főosztályán fej-

lesztették ki a 70-es években földi alkalmazás
céljára több szabadalmaztatott megoldással,
majd környezetvédelmi mérésekre használták. A Pille továbbfejlesztése korszerű elektronikus megoldású mikroprocesszoros vezérlésű készülékké 1992-ben kezdődött a
KFKI Atomenergia Kutatóintézetében.
A továbbfejlesztett Pille sikeresen szerepelt az
Euromir ’95 és a NASA 4 repülések során is.
Legújabb változatát pedig – első magyar fejlesztésű műszerként – a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) használják. Itt végzett a Pillével
kísérleteket Charles Simonyi magyar származású űrturista 2007-ben. Kiváló műszaki tulajdonságai miatt a Paksi Atomerőműben is
alkalmazzák: a készülék modernizált változata ma is regisztrálja a sugárzási viszonyokat a
környezeti mérőállomásokon. A Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás is ezzel az eszközzel végez független méréseket a Paksi Atomerőmű 30 km-es
körzetében.
A Pille és sok más tudománytörténeti ritkaság megtekinthető az Atomenergetikai Múzeumban.
Szöveg és fotó: AEM

Pille dózismérő –
a magyar űreszköz
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Kovács Kristóf
Manapság arra már nem csodálkoznak rá, hogy Kovács
Kristóf ilyen fiatalon rendezvényt szervez vagy a családi cégcsoport kereskedelmi és
marketingmenedzsereként tárgyal. Meglepetést akkor okoz,
amikor elárulja, hogy mindezt
évek óta csinálja. A KBP Produkció vezetője csupán 21 éves,
paksi rendezvényeik zömét pedig idén már ötödször rendezik. Nem rejti véka alá: az 5.
Kávé-, Bor- és Pálinkafesztivál
terveik szerint nagy durranás
lesz, A-kategóriás hazai sztárokra számíthat a közönség. A
félig tréfásan felvetett kérdésre, hogy külföldi sztár mikor
jön, teljesen komolyan válaszol:
már tárgyalnak, hogy a szintén
ötödik Puttonyos Fesztiválon ez
megvalósuljon. A maroknyi, ám
egy-egy fesztivál idejére százszázhúsz fősre duzzadó csapatban mindenki tudja és profin

végzi a dolgát, mindig minden
problémát jól tudnak kezelni,
mondja Kristóf, aki annak idején a család által útjára indított Szent Iván-éji mámort vette kézbe, s ezt fejlesztette négy,
saját rendezvényből álló portfólióvá. A Kávé-, Bor- és Pálinkafesztivál, a Puttonyos, valamint a Forraltborfesztivál két
éve a Márton napi libaünneppel egészült ki. A csapat ezenfelül más – például az atomerőmű által szervezett – rendezvények, fesztiválok során is vállal
feladatokat, dolgoznak a Budapest Arénának, a Hungexpónak, és másodszor nyerték el a
budapesti, felső kategóriás Barbecue Fesztivál teljes körű lebonyolítását.
Kristóf szerint azért sikerült vidékről, szinte kölyökként megvetnie a lábát ezen a piacon,
mert minőségi, komplex szolgáltatást adnak, beleértve ötlete-

iket, s nem az vezérli őket, hogy
azonnal meggazdagodjanak. Tapasztalatai szerint a többség az
extraprofitra hajt, nem a hosszú
távú kapcsolatokra. Kristóf, bár
kereskedelmi és marketing szakon végzett, a legtöbbet a gyakorlatban tanult, illetve a szüleitől látottakra épített. Édesapjától
tanulta az üzleti gondolkodást, a
kapcsolatépítést, a hosszú távra
tervezést, édesanyja a pénzügyi
és adminisztratív háttér fontossága mellett az ízlés és a harmónia jelentőségére tanította. Bátyjával, Olivérrel remekül kiegészítik és segítik egymást.
Az, hogy Kovács Sándor az
édesapja, hol előny, hol hátrány.
Tisztában van azzal, hogy sokan gondolják, könnyű neki az
apja vagyonával a háta mögött.
Természetesen nem ezt kockára téve „játszik vállalkozósdit”,
hanem komolyan dolgozik a
cégnél, amellett, hogy a rendez-

vényszervezés terén sikerült saját profilt és saját kapcsolatrendszert kiépítenie. Tény, hogy a
szülei és a testvére támogatását
mindig érzi, nagyon jól tudnak
együtt dolgozni és az is, hogy
Kristóf szinte mindenre úgy tekint, hogy abból mit lehet tanulni. Szívesen jár fesztiválra,
de nem átlagnézőként, hanem
hogy okuljon belőle. Nagyon
szeret filmet nézni, de elsősorban olyanokat, amikből tanulhat, például rendszerszemléletet. Szeret Pakson lakni, úgy
tervezi, hogy itt is fog élni, de
például Kínába ismét szívesen
elmenne, merthogy apjával jártak ott egy monumentális kiállításon, természetesen a cég számára kapcsolatokat, fejlődési lehetőséget keresve.
Kristóf azt mondja, kisgyerekkora óta a családi vállalkozásban él, szívügye a cég, amelynek dolgaiba eleinte csak belekotyogott, majd egyre több
munkát, felelősséget vett át.
Ma már ő tervezi a cég reklámkampányait, kapcsolatot tart a
területi képviselőkkel, szervezi a kiállításokon való megjelenést, katalógusokat állít öszsze, részt vesz az üzleti stratégia kidolgozásában, és még egy
sor más feladata van. – Az életem projektekből áll. Egy szezonnyitó katalógus, egy kiállítás, egy rendezvény is egy projekt, amit meg kell tervezni, le
kell bonyolítani és le kell zárni
– részletezi. Hallgatva őt nehéz
elhinni, hogy alig múlt húszéves.
Az álmait firtató kérdésre cseppet sem meglepő módon azt válaszolja, szeretne koncertet rendezni a Budapest Arénában,
mert kivételesen jó lehet 17 ezer
embert szórakoztatni. Nevetve
mondja, örült volna, ha Gerendai Károly őt keresi meg, hogy
vegye át a Szigetet. Komolyra
fordítva a szót, hozzáteszi: nem
állítja, hogy egy pillanatra nem
riadna meg a feladattól, de megcsinálná. – Nagyon sokat számít
a támogató háttér és az, hogy
nagyon jó csapatom van – magyarázta.
Vida T.
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Sport

Hazai vereség, fővárosi győzelem
A bajnokság 19. fordulójában a Magyar Kupa-döntőben a Szolnokot verő Alba Fehérvár
látogatott a Gesztenyés útra. Két hónapos kihagyás után a csapatkapitány Medve Máté is
játékra jelentkezett, de végül nem lépett pályára. Rögtön egymásnak esett a két csapat,
felváltva estek a kosarak, a vendégeknél sokáig csak Keller talált be, hazai oldalon Samenas
indított egy triplával, őt Gilbert és Tiby követte. 15-13 után elég volt néhány hiba és véleményes vendégakció, 10-0-s Alba roham
után időt kért Teo Čizmić. Watkins közelijével alakult ki a negyed végeredménye.
A vendégek kezdtek jobban, de Battle és
Gilbert tripláival feljött hét pontra a paksi csapat. A következő percekben kevés találat esett, komoly harc folyt a pályán, minden dobásért meg kellett küzdeni. Sajnos
ezután egy újabb 10-0-s vendégroham következett, Tóth Péter távolija után 27-44-et
mutatott az eredményjelző. Az utolsó percben Kovács Ákos és a dudaszó pillanatában
Illés Máté révén csak hazai találat született, a
nagyszünetre sikerült tizenkét pontra csökkenteni a hátrányt. A paksi csapat indította
jobban a harmadik negyedet, két és fél perc

Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu
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után nyolc pontra zárkózott fel. Csapkodóvá vált a meccs, időt kért mind a két oldal,
10 pont körül állandósult a vendégelőny. Parázs jelenetek játszódtak le a pályán, sok volt
a véleményes bírói ítélet, az utolsó percekben sorra dobták a büntetőket a csapatok.
Az Alba 4-0-val indította az utolsó felvonást,
időt is kért Teo Čizmić, de így sem sikerült
megállítani a kék-fehéreket, a 33. percre 20
pontra nőtt az előnyük. A hátralévő időben
becsülettel küzdött az ASE, és két perccel a
vége előtt Gilbert hármasával feljött 67-81re. Az utolsó percekben is sikerült faragni
a hátrányból, Shepard utolsó másodperces
közelije miatt azonban kétszámjegyű lett a
végén a különbség. ASE–Alba Fehérvár 7383 (17-25, 15-19, 20-18, 21-21).
A huszadik fordulóban nagyon fontos meccsre került sor Budapesten, a közvetlen rivális Vasas otthonában léptek pályára Tibyék.
Nem indult jól a mérkőzés a szokatlan szerkezetben játszó paksi csapat számára, se védekezésben, se támadásban nem sikerült a
hazaiak fölé kerekedni. Az első negyed utolsó perceiben Battle vezetésével sikerült pontokat szerezni, és egy találatra felzárkózni.

Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes további
színvonalas tevékenységét támogatni kívánja,
úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadó bevallásakor nyilatkozzon úgy, hogy adója 1%-át
egyesületünknek ajánlja fel.
A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntetni a Tűzvirág Táncegyesület Paks elnevezést és az egyesület adószámát: 18850594-1-17.

A második felvonásban már nem hagyták
ellépni Watkinsék a vendéglátókat, sőt a vezetést is sikerült egy időre átvenni. A jó napot kifogó Will Tamás rendre betalált távolról, ő 13, az ASE pedig 40 pontig jutott a 20.
perc végéig.
A nagyszünet után beleerősített a Vasas, és
a negyed második felében ellépett. Samenas
begyűjtötte ötödik személyi hibáját, ráadásként levonulás közben egy technikait is,
amit később a kispadnak osztottak ki, a negyed végére hét pontra nőtt a budapesti csapat előnye.
Az utolsó felvonásban Will tripláival sikerült faragni a hátrányt, és a feljavult védekezésnek köszönhetően elbizonytalanítani az
ellenfelet. Összeszedett lett a játék, Gilbert
hármasával már a vezetést is átvette az ASE,
majd Kovács Ákos 2+1-ével növelte is előnyét. A paksi csapat az utolsó negyedbeli jó
teljesítményének köszönhetően megszerezte a győzelmet. Vasas–ASE: 82-89 (24-21,
18-19, 22-17, 18-32).
Az ASE–Szolnoki Olaj KK mérkőzést lapzártánk után játszották a Gesztenyés úton,
az eredmény 82:73.
Kovács József

A TE-DA 2000 Bt.
a Telekom hivatalos partnere
értékesítési képviselő
munkatársat keres
a paksi üzletébe.Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a Telekom üzletben
(Paks, Dózsa Gy. út 47.) vagy
a telekom.allasok@gmail.com címen.
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Tisztes távolban az alsóháztól
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A Paksi FC a Gyirmót elleni 0:0-val, míg a
Mezőkövesd a DVTK elleni 3:0-s diadallal
melegített az OTP Bank Liga 21. játéknapjára. A Fehérvári úti találkozó első nagy ziccere
a vendégekhez köthető, Bačelić-Grgić a hatodik percben egyedül törhetett kapura, ám
Molnár kapus nagy bravúrral hárított. A 8.
minutumban már Bertus veszélyeztetett, ám
szabadrúgása után szögletre mentett Dombó
kapus. A 19. percben megszerezte a vezetést
a PFC, Bertus szögletét Szabó János közelről fejelte a kövesdi kapuba. Hat perccel később újabb hazai szöglet és újabb gól, ezúttal a kapufáról kipattanót Gévay rúgta közelről a látogatók hálójába. 2:0 után sem állt le a
Paks, a 31. percben, már formás támadást követően, Kulcsár értékesítette ziccerét, Dombó
csak beleütni tudott a lövésbe. Nem volt vége

a zöld-fehér gólgyártásnak az első félidőben,
négy perccel a lefújás előtt Papp fejelt szöglet után gólt, 4:0 állt tehát az eredményjelzőtáblán a nagyszünetben. A második játékrészben továbbra is uralta a találkozót a Paks,
de sokáig csak helyzetekig jutott, majd a 86.
percben Bartha szépségdíjas találata után
alakult ki a végeredmény. 5:0-val köszöntötte tehát csapata Csertői Aurélt háromszázadik NB I-es mérkőzésén. – Ekkora különbség
nincs a két csapat között, nekünk minden bejött, az ellenfélnek pedig nem. A srácok mindent megtettek a győzelemért, néha látványosan is futballoztunk. Nagyon kellett ez a hazai
siker – mondta el az Atomváros edzője.
Az MTK Budapest–Paksi FC mérkőzés tétje a 22. játéknapon a kiesőzónától való távolodás volt. A kezdeti tapogatódzás után a 15.

Az országos sajtó is foglalkozott a Fehérvári úti futballstadion tavaly
felújított gyepszőnyegének állapotával. A centerpályát tavaly nyáron újították fel, a talajcsere, a különböző rétegrendek és csövezések
kialakítása után új füvet telepítettek. Azóta összesen húsz NB I-es
és NB III-as mérkőzést játszottak, miközben a gyepszőnyeg egyre
rosszabb állapotba került. A decemberi Vasas elleni összecsapáson
a játéktér már katasztrofális volt. A téli szünetben a talajt szakemberek vizsgálták, és kiderült: a fű gyökérzete gyakorlatilag eltűnt.
A probléma orvoslása a napokban kezdődhetett meg. – Az elmúlt

percben vezetést szerzett a vendéggárda: Szakályt szabálytalanul akadályozták az MTK
16-osán belül, a büntetőt Vernes Richárd értékesítette. A gól megzavarta a kék-fehéreket,
a paksiak pedig újra lecsaptak. A 22. percben
szöglethez jutott a Paks, a beadást Szakály
megcsúsztatta, majd Szabó János érkezett és
máris 0:2 virított az új Hidegkuti Nándor Stadion eredményjelzőjén. A Csertői-alakulat a
félidőig remekül őrizte előnyét, kézben tartotta a meccset. A fordulás után is a zöld-fehérek akarata érvényesült, az MTK előtt minden területet lezárt a Paks, a látogatók kontrákra rendezkedtek be. Molnár első védése a
79. percben történt, de Nikházi próbálkozása nem okozott nagy riadalmat. A ráadásban
büntetőből szépítettek a hazaiak, Ramos lábát
húzta el Bartha, a büntetőt Kanta lőtte a kapuba. A végeredmény: 1:2. A Csertői-csapat
30 ponttal a 7., de már tisztes távolból figyeli
az alsóház történéseit.
–Nagyon jól futballoztunk ma. Megérdemelten szereztünk vezetést, ha egy kicsit pontosabban játszunk, hamarabb eldönthettük volna a meccset. Az természetes, hogy ilyenkor
az ellenfél megpróbál mindent egy lapra feltéve támadni, ezekből kellett volna jó kontrákat vezetni. De úgy érzem, ennyivel jobbak
voltunk ma az MTK-nál. Most kevésbé kell
sűrűn vennünk a levegőt, de nagyon meszsze van még a vége, akár az utolsó mérkőzéseken is eldőlhet, ki esik ki – összegzett a paksi tréner közvetlenül a lefújás után. A Paksi
FC a legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből négyet megnyert és egyszer játszott döntetlent,
hangyaszorgalommal gyűjtögeti a pontokat a
zöld fehér-gárda.
Faller Gábor

héten megtörtént a homokszórás, a lyuggatás, a felülvetés, valamint a két kapu előterének gyeptéglázása. A gyepre rákerült még
egy fátyolfólia-borítás is, ami a talaj hőmérsékletét növeli, és ezáltal elindítja a fű növekedését – mondta el Balog Judit, a Paksi
FC ügyvezetője. Ha elindul a fű gyökeresedése, a pálya minősége rohamosan javulni fog, a karbantartás pedig leegyszerűsödik.
A Paks legközelebb április 1-jén a Videoton FC-vel játszik a Fehérvári úti centerpályán, addigra kiderül, mennyit javult a talaj
állapota.
-efgé-

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

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Kiszli Vanda ismét Pupp Noémi
Dél-Afrikában edz Héraklész-díjas
A tavalyi évhez hasonlóan ismét Dél-Afrikában készül a versenyekre az ASE kajakosa, Kiszli
Vanda. A maratoni szakág világés Európa-bajnokát az edzőtáborról, az előtte álló feladatokról
kérdeztük.
– Január 23-án érkeztem DélAfrikába, Pietermaritzburgba,
tehát egy teljesen más helyen
voltam, mint tavaly. A csónakház és a víz nem volt ismeretlen
számomra, tavaly versenyeztem
itt, illetve a Dusi maraton is innen indul minden évben. (Jenna
Warddal az oldalán Vanda a negyedik helyen ért célba 2016-ban
– a szerk.)
– Kik utaztak veled, milyenek
voltak itt a körülmények?
– A csónakháztól 1 km-re laktunk, egy házban öten: két itteni
fiú, egy francia, Boros Adrián tolnai kajakos és én. Naponta kétszer
eveztünk, reggel 8-kor és délután
3-kor, emellett hétfőn, szerdán
és pénteken volt kondiedzésünk.
Az itteniek evezés előtt csinálták
meg, mi, Adriánnal evezés után,
egyrészt azért, hogy elférjünk a
teremben, másrészt én otthonról
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kaptam az edzéstervet, és így könynyebb volt megoldani, hogy azzal a
géppel eddzek, amire épp szükségem van. Kedden és csütörtökön
futottunk is a hajnali órákban, amikor még nem volt nagyon meleg,
fülledt az idő. Az átlag hőmérséklet
30 fok körül van, de volt már 37 is.
– Ezúttal nem indultál a Dusimaratonon.
– Idén csak az edzésekre koncentrálok. Ma (március 5-én – a
szerk.) jöttem át Pretoriába, holnap érkezik ide a magyar csapat,
velük folytatom a felkészülést.
Még három hetet leszek itt, március 26-án érkezem haza.
– Hol állsz rajthoz idén?
– A síkvízi versenyekre próbálok hangsúlyt fektetni, azokra
készülünk főként, de nem hanyagolom el a maratont sem,
szeretnék idén is részt venni
a világversenyeken. Nem lesz
egyszerű, mert idén már felnőtt
korosztályban indulok.
– Tanulás?
– Szeretném folytatni az edzői
sulit amit elkezdtem, ezért jelentkeztem Pécsre levelező tagozatra.
(joko)

Héraklész-díjjal jutalmazták a
minszki világbajnokság kajak
magyar lány négyesét – Racskó
Fruzsinát, Pupp Noémit, Gazsó
Dorkát és Homonnai Lucát – 500
méteren elért első helyezéséért.
Pupp Noémit kérdeztük a díjról.
– Meglepetés volt?
– Csak egy meghívót kaptunk
az eseményre, amiben azt írták:
„Megjelenésére feltétlen számítunk!”. Ebből azért sejteni lehetett, hogy valami készül, de hogy
mi nyerjük a díjat, arra nem számítottam, hiszen Magyarországon nagyon erős az utánpótlásbázis, és nem csak kajak-kenuban.
– Ad ez az elismerés valami plusz
motivációt?
– Igen, nagy löketet adott a vízre szállás előtt. Kicsit bele is fásultam a monoton téli munkába, futásba, úszásba, de nagyon
sokat fejlődtem. A héten szálltunk vízre, remélem a fejlődés
itt is megmutatkozik.
– Várható, hogy ismét összeüljön
idén ez a világbajnoki négyes?
– Arra, hogy idén is összeüljön a négyes, sajnos nincs lehetőségünk, Dorka még csak most
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lesz ifjúsági korú. A válogatási elvek szerint az egyes és páros
eredmények alapján rakják öszsze a négyeseket, amiért szerintem mindannyian megteszünk majd mindent. Ezért is
gondoltuk úgy, hogy elsősorban
az egyesre koncentrálunk, főleg
az 500 m-re, mert jó szereplés
esetén ebből lesz lehetőségem
párost, illetve négyest menni.
– Edződ, Meczker András nyilatkozatából tudható, hogy DélAfrikában fogsz edzőtáborozni.
– Március 11-én utazom Pretoriába három hétre egy nagyobb
válogatott csapattal, ott készülünk majd együtt az idényre.
– Mik lesznek az év fő versenyei?
– Idén is a nemzetköziek lesznek
a fő versenyek, amikre a válogatókkal lehet kvalifikálni, szóval elsősorban ott kell jól teljesítenem. Idén lettem U23-as, talán a
korosztályos Eb reális lehet.
– Tanulás?
– Májusban érettségizem. Nehéz
lesz összeegyeztetnem a sportot és a tanulást, de szeretnék jó
érettségi bizonyítványt, utána pedig egyetemre menni.
-kj-

Elhunyt Hajba Antal Grand Prix-bronz
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Hosszan tartó, súlyos betegség
után március 5-én 79 esztendős
korában elhunyt Hajba Antal,
ahogy mindenki ismerte, Tónió,
az Atomerőmű SE kajak-kenu szakosztályának egykori vezetőedzője. Sportolói pályafutása csúcsára 1966-ban ért: Kelet-Berlinben C1 10 000 m-en
lett világbajnok, előtte 1964-ben
a tokiói olimpián C2 1000 m-en
negyedikként ért célba. Tízsze-

res magyar bajnok, Arany Érdemérmes mesteredző, a paksi kajak-kenu sport egyik alapítója. Harmincöt éve, 1982-ben
került Paksra. Az akkori szakosztályvezetővel, Tímár Gézával karöltve hozta létre a jelenlegi vízitelepet, majd pár évvel
később a fadd-dombori evezős pályát. A vezetőedzői tisztet
huszonhárom évig látta el. Első
nagy sikerei a háromszoros ifjúsági világbajnok Hoffmann Ervin nevéhez kötődnek, keze alatt
nőtt fel a mostani edzőgárda.
Munkája elismeréseként többek
között 1986-ban elnyerte a Kiváló Utánpótlásnevelő Edző címet, Paks városa 2004-ben Pro
Urbe Emlékérmet adományozott neki, 2007-ben a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetéssel jutalmazták.
Hajba Antal tagja volt 1998–
2002 között Paks város képviselő-testületének.
Kovács J.

Negyvenkilenc ország 344 dzsúdósa lépett tatamira Düsseldorfban a Grand Prix-versenyen,
ahol az ASE dzsúdósa, Bor Barna (+100 kg) a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Az első fordulóban Barna erőnyerő volt, a másodikban a kazah Jergalijev ellen
10–0-val nyert, a harmadikban
azonban ugyanannyira kapott

ki a japán Kageura Kokorótól.
A vigaszágon először a belga Harmegnies-t verte 10–0-ra,
majd a harmadik helyért a kirgiz
Jurij Krakoveckijt győzte le izgalmas, több mint nyolc percig tartó
mérkőzésen 7–0-ra.
A szintén ASE-versenyző Pupp
Réka, Csoknyai László és Cirjenics
Miklós helyezetlenül zárt. -joko-

Tavat bérelnek
Megható pillanatokkal indult a
Paksi Sporthorgászok Egyesülete közgyűlése: Lányi Miklóst, a
70 éves szervezet alapító tagját
köszöntötte Bokor Károly, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnök. A 87. életévében járó
Miklós bácsi a Duna és a horgászat szerelmese.
A paksi szervezet működésének
megkezdése óta először vállalkozik vízterület-hasznosításra és

-kezelésre a dunakömlődi Ba-rótó bérlésével, ez szintén napirenden volt az összejövetelen. – Eddig vendégek voltunk ezen a vízen. Így van ez a nagy Dunával
is, hiszen azt a megyei szövetség
kezeli. Szeretnénk valami önállót
alkotni – összegzett Jantner Csaba, a félezer tagot számláló paksi
egyesület elnöke, hozzátéve: a jövőben is folytatják a partszakasz
rendbetételét célzó akcióikat. -fg-

Helyes válaszával Agricum
ajándékcsomagot nyerhet!

A rejtvényben egy rendezvényt rejtettük
el. A megfejtéseket március 20-ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Binder Editnek!
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ÉN JÓL HALLOK!

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

ÖNMAGÁRA ISMER?

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.
Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,
hogy ismét jól halljon!
Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk,
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13., I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/234-2572

www.victofon.hu

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával.
Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

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

