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Előző lapszámunkban beszámoltunk a 
Báthory, a Táncsics és a Kosár utcaiak til-
takozásáról, akik egy tizenhét lakásos tár-
sasház megépítését szeretnék megakadá-
lyozni lakókörnyezetükben. A lakókkal, 
akik nyílt levélben fordultak a városveze-
téshez, a város főjegyzője és a körzet kép-
viselője is egyeztetett. 

Tájékozódni szeretnének, és nem az utcára 
vonulva akarják megoldani a problémákat – 
hangsúlyozták a dr. Blazsek Balázs címzetes 
főjegyzővel történt találkozón a tiltakozók,  
akik szerint élhetetlenné válna a Kosár utca 
a megnövekvő forgalom és a parkoló autók 
miatt, az ott élők nehezen megteremtett élet-
körülményei ellehetetlenülnének, emellett a 
Báthory utcából eltűnne egy jelentős zöld-
övezeti sáv. A Kosár utca vonatkozásában 
telkenként legfeljebb hatlakásos társasház 
építésével értenének egyet abban az esetben, 
ha a járműforgalmat a Kosár utcába vezet-
nék, és ha a társasházak nem az utcafrontra 
épülnének – tették hozzá az érintett lakók, 
akik azt sem szeretnék, hogy ha a szomszéd-

jogok sérülnének az új társasházak megépü-
lésével. A megbeszélésen dr. Blazsek Balázs 
vázolta a jelenlegi helyzetet. Eszerint a terv-
tanács elutasította a tizenhét lakásról szóló 
terveket, ezért a befektetőnek újra kell gon-
dolnia elképzeléseit. A címzetes főjegyző azt 
is elmondta: a közutak kezelőjeként megné-
zik, milyen döntést tudnak hozni az ügy-
ben, hogyan tudják teljesíteni a véleménye 
szerint méltányolható kéréseket. Azt ígérte, 
az engedélyezési eljárás során mindenkép-
pen �gyelembe veszik majd a szomszédjo-
gokat, hogy élhető maradjon a környék, ne 
váljanak eladhatatlanná és használhatatlan-
ná a társasházak melletti ingatlanok.
Másnap a helyszínen is elmondták érveiket 
a lakók Magyarné Nagy Edinának, a körzet 
képviselőjének és Horváth Zoltán képvise-
lőnek, akik ismét leszögezték: egy legfeljebb 
tizenkét lakásos társasház járműforgalmát 
bírná el a környék.
– Én sem értek egyet a tizenhét lakásos be-
építéssel, jeleztem a problémát Süli János és 
dr. Blazsek Balázs felé, ennek eredménye-
képpen ült össze a tervtanács, ami elutasí-

totta a tervet. Így nem épülhet meg a tizen-
hét lakásból álló társasház a Kosár utcában. 
Véleményem szerint, ha elengedhetetlen 
a társasház építése, akkor körültekintően, 
Horváth András főépítész ígéretének meg-
felelően a szomszédos telkeken álló csalá-
di ház, illetve a társasházak között átmene-
tet képezve, legfeljebb 6-6 lakásból állhatnak 
majd az új lakótömbök – hangsúlyozta Ma-
gyarné Nagy Edina, aki felidézte, hogy ko-
rábban egy másik lakossági tiltakozást kö-
vetően, közbenjárására garázssor helyett kö-
zösségi tér épülhetett a Báthory utcában.
A bejáráson felmerült az is, hogy az újra-
gondolásra visszaküldött tervek szerint az 
épület alatti mélygarázs a Báthory utcára 
nyílna, ami egy szervizút, sokan használják, 
de még járda sincs mellette. A garázsokból 
ki-be álló autók miatt nagy lenne a forga-
lom és a zöldterület is jelentősen csökken-
ne – mondták el a lakók a bejáráson. A vá-
rosvezetés sem támogatja ezt az elképzelést, 
a park nagyságát nem engedik csökkenteni, 
hangsúlyozta Magyarné Nagy Edina.

Dallos Szilvia

Nyílt levelet írtak a Kosár utca lakói

2 n Paksi Hírnök, 2017. május 5.



Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro� t K� .
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2017. május 19.

Jumbo Travel Utazási  iroda

Kanári-szigeteK
Sheraton Fuerteventura 
Beach, GolF & Spa hotel 5*

Akció: Minden szobatípus, minden 
ellátás 15% kedvezménnyel foglalható  
a nyári időpontokra!

sör és CsülöK 
Prágában
2017.06.02-04.
3nap / 2 éj 
41.500Ft / fő

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 Paks, Dózsa györgy u.14. U-001672 · Mamut bt

travel

CsoDálatos 
erDély
2017.07.24-29.

6nap / 5éj félpanzióval 
75.000Ft / fő

-15% 

Letette a miniszteri esküt Süli János, akit 
Áder János köztársasági elnök nevezett ki a 
paksi atomerőmű két új blokkjának tervezé-
séért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszterré.
Orbán Viktor kormányfő április 10-én je-
lentette be a parlamentben, hogy tárca nél-
küli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-
beruházás felügyeletére és irányítására. Süli 
János, Paks polgármestere egy nappal ké-
sőbb az MTI-nek megerősítette a sajtóhí-
reket, hogy felkérték a miniszteri posztra. 
Az Országgyűlés gazdasági bizottsága és a 
fenntartható fejlődés bizottsága egyaránt tá-
mogatta Süli János kinevezését, aki a meg-
hallgatásokon elmondta: a kivitelezés csúcs-
időszakában a � zikai dolgozók száma elér-
heti a 8000–8500-at a területen, a szakértői, 
irányítói létszám ezer körül lehet; az ő elhe-

lyezésüket, orvosi és egyéb ellátásukat meg 
kell oldani. Egyes szakemberek a munká-
juktól függően akár nyolc-tíz évig is dol-
gozhatnak a beruházáson, esetükben pél-
dául a gyerekek iskolai és egyéb ellátását is 
biztosítani kell a térségben. Az MTI tudó-
sítása szerint jelezte azt is, hogy a környező 
közlekedési hálózaton rendkívüli forgalmat 
kell majd lebonyolítani. A többi között a tér-
ség úthálózatával, illetve a vasút felújításával 
kapcsolatos kérdéseket is tisztázni kell a kö-
vetkező időszakban.
Süli János a képviselők által feltett kérdések-
re válaszolva egyebek mellett elmondta azt 
is, hogy Magyarországon a villamosener-
gia-import tartósan 30% felett van, és az idei 
rendkívül hideg januári-februári napokban 
előfordult, hogy 54%-os volt az import ará-
nya. Műszaki problémák esetén nehéz hely-

zetbe is kerülhetett volna az ország, korlá-
tozásokat kellett volna bevezetni – közölte.
A fenntartható fejlődés bizottságának ülé-
sén Lázár János Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter arról beszélt, hogy a miniszter-
elnök szakemberre, és nem politikusra sze-
rette volna bízni az atomerőmű megépítését. 
A miniszter a struktúrát ismertetve elmond-
ta: az európai uniós tárgyalások maradnak a 
Miniszterelnökségnél, a beruházás minden 
más része átkerül a tárca nélküli miniszter-
hez, aki gyakorolni fogja Paks II. tulajdono-
si jogát is, és felel az egész projektért. Hozzá-
tette: az idei év második felében a beruházás 
helyszíni előkészítő munkálatai elkezdőd-
hetnek; szeretnék, ha a kivitelezés minél 
előbb megindulna, mert az építkezés önma-
gában 1%-os GDP-növekedést hozhat és 10 
ezer ember számára jelenthet munkát.    -kg-

Miniszteri esküt tett Süli János
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Május 2-i miniszteri kinevezését követően 
harminc napja lesz lemondani a polgármes-
teri tisztségről, május végéig polgármester-
ként is dolgozni fog Paksért – mondta el az 
áprilisi képviselő-testületi ülésen Süli János. 
Hozzátette: a képviselő-testület ezt követően 
is ugyanúgy ellátja majd a feladatát az általa 
megnevezett alpolgármester vezetésével.
Új helyi rendelet kidolgozását határozta el a 
paksi képviselő-testület az útépítés és a köz-
műfejlesztés szervezéséről, valamint önkor-
mányzati támogatási rendszeréről. A szabá-
lyozással a letelepedést és a magánszemélyek 
saját célú lakóingatlan-építését kívánja támo-
gatni az önkormányzat. Az elképzelés szerint 
a város az útépítést, a csapadékvíz-elveze-
tés, az ivóvíz-, valamint a szennyvíz-közmű-
vek és a közvilágítás kiépítését segítené sza-
bályozott formában. – Szeretnénk támogatni 
az építkezőket, hogy ne terhelje őket az a jó 
pár millió forint, amibe az kerül, hogy járha-
tó legyen az út, legyen vízvezeték és szenny-
vízcsatorna. Egy-egy utcafelújításkor hasonló 
összeg az önkormányzat költsége ingatlanon-
ként, és ott sem kérünk hozzájárulást. A tár-
sadalmi igazságosság azt diktálja, hogy az is 
kapjon segítséget a várostól, aki új házat épít 
saját használatra – mondta el Süli János pol-
gármester. 
Április 24-től várják a jelentkezéseket a la-
kások energiatakarékos felújítását támoga-
tó önkormányzati pályázatra – erről is dön-
tött a testület, amikor határozott nagy múlt-
ra visszatekintő pályázata kiírásáról. Az idei 
keretösszeg a  panelépületekre és a  hagyo-
mányos építésűekre is 50-50 millió forint. 
A kiírás szerint fűtéskorszerűsítésre, nyílás-
zárócserére és az utólagos szigetelés mellett 
megújuló energiaforrások alkalmazására – 
például napelemes vagy hőszivattyús rend-
szerek kiépítésére – is kérhető támogatás. A 

pályázatok benyújtására június 8-án reggel 8 
és 16 között lesz lehetőség. Ahogy az az ülé-
sen elhangzott, ha a százmilliós keretösszeg 
nem fedi le az igényeket és a költségvetés en-
gedi, megpróbálják a megfelelő összeggel ki-
egészíteni a pályázati keretet. 

A képviselők elfogadták a város új arculati 
kézikönyvét, amit a turisztikai és városmar-
keting-bizottság megbízására a Paks logót 
tervező Karádi Nikoletta készített el. A kézi-
könyv a logó hivatalos alkalmazásának sza-
bályait tartalmazza, annak megfelelő felhasz-

nálását írja elő. A logót fokozatosan tervezik 
bevezetni a város életébe. 
Paks csatlakozik a Klímabarát Települések 
Szövetségéhez – erről is döntött a grémi-
um. A 2009-ben megalakult szervezet szak-
tanácsadással segítheti városunkat amellett, 
hogy pályázati lehetőségeket jelent, egyebek 
mellett kerékpárút-építésre. 
Az ülésen arról is határoztak a képviselők, 
hogy Paks polgármestere aláírja azt a tá-
mogatási szerződést, melyben több mint 
hatszázmillió forintos támogatást biztosít 
az Európai Bizottság az Elena program ke-
retében a Protheus projekt megvalósításá-
nak előkészítésére. A projekt célja az elekt-
romos járművek – többek közt buszok, 
hulladékgyűjtők, kisteherautók – beszerzé-
se, valamint a működtetésükhöz szükséges 
töltőállomás-rendszer kiépítése, elterjesz-
tése. A támogatási szerződés életbe lépé-
se 40%-os előleg azonnali lehívására jogo-
sítja fel a projektgazdát, így elkezdődhet a 
program részletes kidolgozása, és a meg-
valósításhoz szükséges tervek elkészítése. 
A program 2020. április 30-ig zárul, addig 
kell megvalósítani a 18 településen műkö-
dő elektromos közlekedési hálózatot, vala-
mint a hozzá tartozó energiagazdálkodási 
rendszert.
A grémium zárt ülésen véleményezte a Paksi 
Deák Ferenc Általános Iskola és a Tolna Me-
gyei Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény intézményvezetői állására kiírt 
pályázatokat. A Deák iskola esetében egyik 
pályázót sem támogatják, az indoklás szerint 
nem rendelkeznek elegendő ismerettel a fe-
lelős döntéshez, a Gazdag Erzsi iskola igaz-
gatói posztjára pedig Rajkóné Kiss Ágnest 
ítélték támogatásra érdemesnek pályázata 
alapján. 

Dallos Szilvia

Az önkormányzati munkában nem 
okoz változást az átmeneti időszak, amit 
Süli János miniszteri kinevezése miatti le-
mondása és az új polgármester megvá-
lasztása között telik el. A képviselő-tes-
tület, a szakbizottságok és a városháza 
osztályai is az addig megszokott módon 
dolgoznak tovább, a polgármesteri teen-
dőket pedig az általános helyettesként ki-
jelölt főállású alpolgármester, Szabó Péter 
látja majd el az új polgármester eskütéte-
léig, mondta el dr. Blazsek Balázs címze-
tes főjegyző a TelePaks Televízió Közélet 
közelről című műsorában. Ahogy arról 
előző lapszámunkban is írtunk, várható-
an szeptember első két hetében lesz majd 
a referendum, mivel a nyári időszak nem 
praktikus: sokan nyaralnak, így nem tud-
ják kinyilvánítani véleményüket.
Az időközi választás a 2014. évivel meg-
egyező szabályokkal és rendszerben zajlik 
majd, a főjegyző nagyarányú részvételre 
számít. A választási bizottságban egyéb-
ként dr. Glósz Gábor lemondása okán 
lesz változás: az új bizottsági tag szemé-
lyéről a jegyző javaslatára a képviselő-tes-
tület dönt majd.

Döntés után

A jogi felsőoktatás csak érintőlegesen fog-
lalkozik az energetikával kapcsolatos kér-
désekkel, ilyen jellegű önálló stúdium a 
jogi karok tantervében nem szerepel. Ezen 
változtat a Pécsi Tudományegyetem egyik 
új képzése, tekintettel az atomerőmű-beru-
házás miatt megnövekvő szakemberigény-
re, közölte dr. Blazsek Balázs. A város cím-
zetes főjegyzőjétől megtudtuk: az egyetem 
jogtudományi kara egyezményt kötött a 
moszkvai székhelyű atomenergetikai tudo-
mányos testülettel, aminek célja atomener-

getikai szakjogász, illetve jogi szakokleve-
les atomenergetikai szakember szakirányú 
képzés indítása Pakson és Pécsett. A jogi 
diplomásoknak három féléves, a nem jogi 
diplomával rendelkezőknek pedig négy fél-
éves, másoddiplomás képzést a 2018/19-es 
tanévtől hirdeti meg a tervek szerint a Pé-
csi Tudományegyetem. Jelenleg az akkredi-
tációs folyamat zajlik. A megfelelő gyakor-
lati ismeretek megszerzését a paksi atom-
erőmű, az illetékes kormányzati szervek, 
az önkormányzat és az orosz fél szoros 

együttműködése biztosítja. A képzés in-
dításának tárgyi és személyi feltételei adot-
tak. Pakson várhatóan az ESZI korábbi fő-
iskolai karának épületében zajlik majd az 
elméleti oktatás. 
Az új egyetemi képzésről részletes ismerte-
tő a 2018/19-es tanévről szóló felsőoktatási 
felvételei tájékoztatóban jelenik majd meg. 
Akik érdeklődnek a beruházási ügyintézés 
iránt középvezetői szinten, azok számára 
ez egy slágerszak lesz. 

-dsz-

Egyetemi képzés indulhat Pakson
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2016-ban kezdődött el a város ar-
culatának megújítása a turiszti-
kai és városmarketing-bizottság 
kezdeményezésére. Első lépés-
ként ötletpályázaton kiválasztot-
ták Paks logóját, ezt követően szü-
letett döntés az arculati kézikönyv 
elkészíttetéséről. A munkára a lo-
gót megalkotó Karádi Nikoletta 
kapott megbízást. A kézikönyvet, 
ami az embléma megfelelő hasz-
nálatát is szabályozza, Szabó Pé-
ter mutatta be a sajtó képviselői-
nek. Ahogy Paks alpolgármestere 
elmondta, két célja volt az arculat-

váltásnak: egyrészt szeretnék, ha a 
beruházás idején érkezők 21. szá-
zadi elvárásoknak megfelelő ar-
culattal találkoznának, másrészt 
városmarketing szempontból is 
fontos, hogy 5-7 évente megújul-
jon a városi arculat. A logót foko-
zatosan vezetik be, hivatalosan jú-
lius elsejétől lesz használható az új 
embléma. Az arculati kézikönyv 
hamarosan elérhető lesz a város 
honlapján, ami nyárra ugyan-
csak megújul és a korábbinál sok-
kal felhasználóbarátabb lesz, ígér-
te Szabó Péter.                        -dallos-

Süli János kinevezésével történelmi lehető-
ség előtt áll a város – szögezte le a TelePaks 
Közélet közelről című műsorában dr. 
Blazsek Balázs, kifejtve, hogy Süli János is-
meri az atomerőmű és az önkormányzat 
működését, dolgozott a jelenlegi négy blokk 
beruházásán is, minden személyi feltétele 
megvan tehát annak, hogy a beruházó kor-
mányzat, valamint a fogadó település ön-
kormányzata és lakossága között  harmoni-
kus kapcsolat jöjjön létre.
– A tapasztalatok alapján már tudjuk, milyen 
kapcsolódó beruházások kellenek ahhoz az 
építési területen kívül, hogy a paksi polgá-
rok és az ideérkező építők és üzemeltetők kö-
zött megfelelő kapcsolat legyen, és hogy mi, 
paksiak haszonnal tudjuk átvészelni a beru-
házás 10-15 évét. Fenn kell tartanunk a vá-
ros működését, biztosítani kell az építési te-

rület megközelíthetőségét, a szolgáltatásokat, 
melyek nagy részét, reméljük, helyiek végzik 
majd, legyen szó vendéglátásról, szórakozta-
tásról vagy szállásadásról. Rengeteg olyan le-
hetőség nyílik meg az itt élők számára, ami-
ből pro�tálhatnak. Az építési terület megkö-
zelíthetőségének biztosítása az új miniszter 
egyik feladata lesz, hiszen rengeteg építő-
anyag, technológia érkezik majd ide, jórészt 
vasúton és közúton. Az új vasúti szárnyvo-
nal és az elkerülőút megvalósítása az első fel-
adatok egyike lesz, hogy ne a városon keresz-
tül menjen a forgalom. Az elkerülőút a város 
szempontjából is hatalmas lehetőség. A Ma-
lomhegyet az ipari parkkal összekötő út ter-
vezett nyomvonala már ki van jelölve, és még 
idén elkezdődik az atomerőmű közműveinek 
kiváltása a hatos út melletti területen, hiszen 
szinte minden a tervezett új létesítmény terü-
letén megy át – mondta el Blazsek Balázs.
– Az elkerülőútba a Virág, az Öreghegy és 
a Hidegvölgy utca is beköthető lesz, ami 
újabb lakóterületek kijelölését is lehetővé te-
szi majd amellett, hogy ekképp megszün-
tethető a Szentháromság térre és a Dózsa 
György útra ezekből az utcákból érkező ha-
talmas forgalom. 
Az állami szervektől kapott információk sze-
rint idén az előkészítő, tervező, vezetői ré-
teg érkezik, jövőre pedig már több száz fő-
vel bővül a lakosság és több száz cég érkezé-
sével számolunk. Azt szeretnénk, ha minél 
több vállalkozás Pakson létesítene telephe-
lyet, hiszen akkor az iparűzési adójuk az ön-
kormányzat bevételeit gyarapítaná, bár ha te-
vékenységüket itt végzik, akkor is adót �zet-
nek majd. A testület ezért úgy döntött áprilisi 
ülésén, hogy kiemelt fejlesztési területet ala-

kít ki. A lehetséges telephelyek töredéke van 
csak önkormányzati tulajdonban, csupán az 
egykori Opel alatti 15 hektáros terület a vá-
rosé. – A szabályozási környezetet biztosít-
juk, hiszen az önkormányzatnak soha nem 
lesz annyi pénze, hogy 60-70 hektárnyi terü-
letet vásároljon ipari célra, így a magántulaj-
donban lévő területek értékesítésével is léte-
sülhetnek majd az új telephelyek az általunk 
kijelölt területen. Kisajátítás nem szerepel a 
város céljai között sem az ipari területek, sem 
az új lakóterületek vonatkozásában – fogal-
mazott a címzetes főjegyző. Hozzátette: nem 
cél, hogy Paks egymaga biztosítson szállást az 
érkező több ezer ember számára, a terheket 
szeretnék megosztani a környező települé-
sekkel. Ha megépül az új Duna-híd, Kalocsa 
is létesíthet munkásszállásokat, emellett Du-
naszentgyörgy és Gerjen is tervezi lakóöveze-
tek kialakítását.                                             -dal-

Júliustól hivatalos a város új arculata

Komoly tervekkel készülnek a jövőre

Az atomerőmű-beruházásra való felké-
szülés mellett az önkormányzat kiemelt 
célja a megújuló energiaforrások felhasz-
nálásának bővítése. Az MVM cégcsoport 
egyik leányvállalata naperőműveket sze-
retne építeni városunkban. A régi szemét-
telepen egy fél megawattos teljesítményű 
telep készülhet, e célból huszonöt évre 
szóló bérleti szerződést kívánnak kötni a 
területre. Folynak a tárgyalások egy ennél 
jóval nagyobb naperőmű építésére is, ám 
ennek akkora területigénye van, amekko-
rát a telektulajdonos nem tud biztosítani. 
Jelenleg a gazdasági számításokat végzik, 
ennek lezárultával születik döntés a meg-
valósításról. Az önkormányzat vesztesé-
ges projektbe nem megy bele.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Az arculat egyik lehetséges megjelenése (Részlet a kézikönyvből)
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Megjelent a lakások energiatakarékos felújí-
tását támogató pályázat kiírása. Ahogy az a 
város honlapján olvasható, az önkormány-
zat nyilvános pályázatot hirdet az iparosított 
technológiával épült lakóházak, valamint a 
hagyományos technológiával épült lakások 
tulajdonosainak, tulajdonosi közösségeinek 
energiamegtakarítást eredményező beruhá-
zásaik támogatására. Forrás igényelhető fű-
téskorszerűsítésre, nyílászáró cserére, utóla-
gos szigetelésre és megújuló energiaforrások 
alkalmazására – például napelemes vagy hő-
szivattyús rendszerek kiépítésére – egyaránt. 
A benyújtott pályázatok támogatására az ön-
kormányzat 50-50 millió forintot különített 
el, melyből az igényelhető összeg lakásonként 
500 ezer, lakóközösségeknél több megvalósu-
ló cél esetén 700 ezer forint. A pályázatok be-
nyújtására június 8-án 8 és 16 óra között lesz 
lehetőség. A korábban benyújtott pályáza-
tokat a kiíró nyilvántartásba veszi, de azokat 
vizsgálat nélkül elutasítja. A felhívás, rendelet, 
adatlap, településképi tájékoztató, valamint az 
energetikai számítás elvégzésére jogosultak 
listája megtalálható a paks.hu honlapon.

Négy bizottság írt ki pályázatot a városban 
működő bejegyzett alapítványok, közalapít-
ványok, egyesületek, társadalmi szerveze-
tek számára. A gazdasági bizottság azon te-
vékenységek támogatására írt ki pályázatot, 
amelyek a természeti értékek megőrzését, a 
hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, 
az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzé-
sét, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatfor-
málást célozzák. A pályázati adatlap átvehe-
tő a polgármesteri hivatal 226. sz. irodájában 
Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy letölthető 
a városi honlapról. A pályázatokat tartalma-
zó borítékra kérik ráírni: „GB-pályázat 2017”.
A humánpolitikai bizottság pályázata a be-
tegellátás színvonalának javítását, az egész-
ségmegőrzést, a szenvedélybetegségek meg-
előzését, gyógyítását célozza, ezért az ehhez 
kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás in-
formatikai rendszerének javítását, a szakem-
berképzést, valamint a lakosság szociális és 
gyermekjóléti szakellátási színvonalának fej-
lesztését szolgáló programokat támogatja. Az 
adatlap átvehető a hivatal 131. sz. irodájában 
Badics Istvánnénál, vagy letölthető a város 

honlapjáról. A pályázatokat tartalmazó borí-
tékra kérik ráírni: „HB-pályázat 2017”.
A közbiztonsági, i úsági, sport- és esélyegyen-
lőségi bizottság a diák- és szabadidősport-
programokat támogatja, különösen, ha azok 
hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok 
aktív részvételével zajlanak és a biztonságos 
(káros szenvedélyektől mentes, az életkori sa-
játosságoknak megfelelő) szórakozást segítik 
elő. Az adatlap átvehető a hivatal 130. sz. iro-
dájában Vasadi Andrásnénál, vagy a paks.hu 
oldalon letölthető. A pályázatokat tartalmazó 
borítékra kérik ráírni: „KISEB-pályázat 2017”.
A közművelődési és kulturális bizottság a 
kulturális alkotások és események létreho-
zását, a hagyományok megőrzését és ápolá-
sát támogatja. Az adatlap átvehető a hivatal 
126. sz. irodájában Benedeczki-Pach Orso-
lyánál, vagy letölthető a város honlapjáról. A 
pályázatokat tartalmazó borítékra kérik rá-
írni: „KKB-pályázat 2017”.
A pályázott tevékenységeknek december 
31-ig meg kell valósulniuk. A pályázatokat 
személyesen vagy postai úton lehet benyúj-
tani május 19-én 12 óráig.                         -kgy-

Önkormányzati felhívások
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A Prelátusban tartott eredményhirdeté-
sen értékelték az újabb paksi városren-
dezési ötletpályázatra beérkezett alkotá-
sokat, amiket május végén a lakosság is 
megismerhet a Csengey központban tar-
tandó fórumon. Kilenc terv érkezett a 
Pollack Mihály utcától északra fekvő, har-
minc hektáros terület beépítésére kiírt 
tervpályázatra. A szakmai bírálóbizott-
ság első helyezést nem osztott ki, hat pá-
lyaművet javasolt megvételre 13 millió fo-
rint összdíjazással.

– A Táncsics Mihály utcától a Molnár-áro-
kig tartó területre kiírt városrendezési ötlet-
pályázat sikere után úgy gondoltuk, ismét 
kikérjük a szakma véleményét – ismertette 
az előzményeket Szabó Péter alpolgármes-
ter. Hozzátette: – 8-10 ezer ember elszállá-
solását kell megoldani majd az új blokkok 
építése idején. Természetesen nem minden-
ki Pakson lakik majd, de az itt maradó üze-
meltetőknek városunkban kell lakhatást biz-
tosítanunk, bölcsődével, oktatási, kulturális 
és egészségügyi létesítményekkel. A pálya-
munkákat áttekintve nagyon jó ötleteket ka-
pott a városvezetés, hogyan is kellene az új 
lakóterületet az elkövetkezendő időszakban 
beépíteni. Tervünk, hogy Magyarországon 
ez mintaprojekt legyen, ami megmutatja, 
hogyan kell egy 21. századi lakótelepet fel-
építeni, úgy, hogy az maximálisan kiszolgál-
ja az ott lakókat.
– Ilyen nagy mennyiségű lakást egy helyszí-
nen nem sok helyen építenek az országban. 
Arra pedig talán nincs is példa, hogy vegyes 
– családi házas, sorházas és társasházas – be-
építésű lakóteleprész központjának együtte-
sét kell egyidejűleg megkreálni, és a hozzá-

tartozó utat, közművet is meg kell tervezni 
– mondta el Horváth András. A város főépí-
tésze kifejtette: tavaly fogadta el a kormány 
az építészetpolitikai irányelveket, amelyek 
módszeresen térképezik fel, hogy az épí-
tett környezetben mire kell � gyelni ahhoz 
az elkövetkezendő évtizedekben, hogy egy-
részt az ott lakók számára megfelelő minő-
ségű környezetet biztosítsanak, másrészt pe-
dig megfeleljenek a folyamatosan szigorodó 
fenntarthatósági, energetikai és üzemelteté-
si irányelveknek.
– Akik ideköltöznek, nagyrészt nem paksi-
ak, azért jönnek ide, hogy munkát végezze-
nek. Reggel elmennek dolgozni és este érnek 
haza. Az első időszakban egészen biztos, 
hogy nem azzal akarnak foglalkozni, hogy 
rendbe tegyék a kertet. Olyan modellt kell 
felállítanunk, ahol megvan a közös üzemel-
tetés feltétele: jó jövedelmük lesz az itt la-
kóknak, így valószínűleg inkább meg� zetik 
azt, aki otthonaik környezetét rendben tart-
ja addig, amíg ők pihenőidejükben például 
a szomszédos ürgemezei – remélhetőleg né-
hány év múlva felépülő – uszodába mennek.
Horváth András azt is elmondta, hogy nem 
volt olyan pályázat, ami minden tekintetben 
megoldásokat adott volna. – A zsűrizett pá-
lyázatokban szereplő részmegoldásokat, ja-
vaslatokat kell most összeraknunk és ebből 
kell majd azt a szabályozási tervi környeze-
tet megalkotni, amit a befektetőknek, építte-
tőknek tudunk majd kínálni. 
A főépítész leszögezte: nagyon sok érdek fog 
működni az építkezés során. – Sokan a ma-
guk hasznát keresik majd, de mi olyan vá-
rost szeretnénk látni az elkövetkezendő év-
tizedekben, amilyet mi képzelünk el. Nem 
tudjuk ki, mikor, milyen pénzből és milyen 

feladattal jelenik meg, de Paks városa nem 
építtetőként szerepel ezen a területen, mi 
csak a szabályozási terven keresztül tudjuk 
befolyásolni a terület sorsát. Akik idejönnek 
építtetőként, megfelelő pénzügyi háttérrel és 
határozott elképzeléssel bírnak majd, hogy a 
saját programjukat a legnagyobb haszonnal 
tudják végrehajtani. Ha addigra nincsen szi-
lárd elképzelésünk a területről és nincs egy 
erős szabályozási keretünk, akkor nehéz lesz 
minőségi gondolkodást elvárnunk a befek-
tetőktől.
Horváth András szerint az első lépéseket 
tehát megtették, a terület szabályozási ter-
ve várhatóan az ősz folyamán kerül majd a 
testület elé. Építkezés legkorábban a jövő év 
tavaszán várható. A főépítész hozzátette: a 
Pollack Mihály utcánál kijelölt terület mel-
lett a Vácikában épülhetnek legfeljebb há-
romlakásos házak, a terület összesen mint-
egy száz lakás fogadására alkalmas, ebből 
egyelőre 10-12 épült meg. A Május 1. és Vi-
rág utcák környékén tártak fel még olyan te-
rületeket, ahol a tulajdonosoktól függ, mi-
kor és hogyan indítják meg a beépítéseket. 
Ezen túl összefüggő, nagyobb terület be-
építésével a város nem foglalkozik, hiszen 
a szükséges lakásszám ezeken a területeken 
elhelyezhető. 
– Fontos, hogy csak annyi lakás épüljön, 
ami 2025-26 környékén elégséges lesz, ami-
kor megkezdődik az ötös-hatos blokkok be-
üzemelése és beáll a város végleges lakosság-
száma. Nem szabad, hogy üres lakásokkal 
legyen akkor tele a város, és olyan elhagyott 
területeket nézegessünk hosszú évekig, mint 
a Gesztenyés úti barakkokkal tettük eddig – 
tette hozzá Horváth András. 

Dallos Szilvia

Pollack Mihály utcai lakópark:
értékelték a tervpályázatokat

Illusztráció a tervpályázat felhívásának dokumentációjából.

 Paksi Hírnök, 2017. május 5. n 7



Atomerőmű

Jogerős a környezetvédelmi engedély

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2017 
júniusában átfogó nemzetközi nukleáris-
baleset-elhárítási gyakorlatot (Convex-3) 
tart, amelynek Magyarország ad otthont. A 
cél egy atomerőműben bekövetkező súlyos, 
több országot érintő, globális hatású nukle-
áris baleset kezelésének gyakorlása. Ez ko-
moly előkészítést igényel, ezért a feladatok 
koordinálására bizottságot hoztak létre. A 
feltételezett baleset helyszíne Paks.
Az Országos Atomenergia Hivatal osz-
tályvezetője, Vincze Árpád azt mond-
ta, ez rendkívül komplex, széles körű te-
vékenységet igénylő gyakorlat, amilyenre 
a fukusimai baleset óta először kerül sor. 
Több ország is pályázott a házigazda szerep-
re, de a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség választása hazánkra esett. Komoly ér-
deklődés várható, hiszen a legutóbbi paksi 
egyeztetésen az érintett hazai szervezeteken 
kívül a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség, az Európai Bizottság, az Egészségügyi 
Világszervezet, a Meteorológiai Világszer-
vezet szakértői, valamint a szomszédos or-

szágokból érkező delegációk is részt vettek. 
– A teljes nemzeti rendszer bekapcsolódik, 
beleértve a hazai nukleáris baleset-elhárítá-
si rendszer tagjait. A központi szervek mel-
lett a helyi, az érintett megyék védelmi bi-
zottságai, az atomerőmű baleset-elhárítási 

szervezete – részletezte Vincze Árpád. Arra 
is kitért, hogy nemzetközi szinten még nem 
gyakorolták, hogy mit kell tenni egy adott 
baleset utáni későbbi időszakban, eddig el-
sősorban a gyors reagálásra összpontosítot-
tak. A júniusi gyakorlat tehát ilyen értelem-
ben is egyedülálló.
– Ez egy törzsvezetési gyakorlat, azaz a dön-
téseket és azok előkészítését érinti, konk-
rét �zikai akció limitáltan lesz, így a lakos-
ság nem érzékeli, sőt még az erőműben dol-
gozók sem – vázolta. Mint elmondta, azt 
tesztelik majd, hogy az egyes országok mi-
ként tudják harmonizálni az általuk beve-
zetett intézkedéseket, hogy ne legyen kon-
�iktushelyzet. Miután ez lesz az első gyakor-
lat a fukusimai eseményeket követően, az ott 
szerzett tapasztalatokat most tesztelik. – A 
gyakorlat alapjául szolgáló baleseti esemény 
is a fukusimaihoz hasonló lesz – részletez-
te Vincze Árpád. Annyit elárult hogy több 
blokkot érintő eseményt szimulálnak, és a 
gyakorlat első 27 órája valós időben fog majd 
zajlani.                                                              Vida T.

Megkapta a másodfokú környezetvédelmi 
engedélyt a paksi atomerőmű két új blokk-
ja – tájékoztatta Aszódi Attila, a paksi atom-
erőmű teljesítményének fenntartásáért fele-
lős kormánybiztos az MTI-t. A 2016 szeptem-
berében kiadott elsőfokú engedélyt korábban 
két zöldszervezet megtámadta. A másodfokú 
környezetvédelmi hatóság, a Pest megyei kor-
mányhivatal megvizsgálta az első fokú enge-
délyben foglaltakat, illetve a kiadásához vezető 

eljárást, és helybenhagyta a dokumentumot – 
közölte Aszódi Attila. A döntés szerint az első 
fokú hatóság szakszerűen járt el, megalapozot-
tan adta ki az első fokú engedélyt – jelezte. A 
környezetvédelmi engedély így jogerős és vég-
rehajtható, áll az MTI hírében.
A Greenpeace Magyarország és az Energia-
klub még ugyanazon a napon bejelentette, 
hogy bíróságon támadják meg a környezet-
védelmi engedélyt, mivel az eljárás korábbi 

fázisaiban megfogalmazott kritikákra ezúttal 
sem érkezett érdemi válasz.
Aszódi Attila emlékeztetett, mivel március-
ban a telephelyengedélyt is megkapta a Paks 
II projekt, lehetőség van arra, hogy megkez-
dődjön a létesítési engedélykérelem összeál-
lítása. Hozzátette, hogy ez lesz a legnagyobb, 
legbonyolultabb, és talán a legfontosabb en-
gedély az egész folyamatban, olvasható az 
MTI hírében.                                                  -kg-

Nemzetközi gyakorlat Magyarországon

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleimet, hogy

ADÓTANÁCSADÁS 
SZOLGÁLTATÁS 

nyújtását kezdtem meg az ügyvédi irodámban.
Időpontot kérhetnek a +36 20 345 5566-os

telefonszámon.

Dr. Pesthy Gergely ügyvéd, adótanácsadó

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

8 n Paksi Hírnök, 2017. május 5.



Hagyományosan a cég majálisán adják át az atomerőmű Igazgatósági Nívódíját. Idén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 38 dolgozója kap-
ta meg a rangos elismerést: Angyal Miklós, Baksai Zoltán, Bérces Béla, Berkes Ferenc Gábor, Bese Dénes Sándor, Bodó Gyula, Csikósné Erdős 
Judit, Csuha Sándor László, Farkas Tibor, Fenes László, Fodor Zoltán, Gaug László, Gergely József, Iványi Krisztina, Jantner János, Kapás Zol-
tán, Kertai Pál, Kiss Gábor, Kónya-Karaszi Szilvia Katalin, Kovács Tibor, Kurucz András Csaba, Lacza Zoltán, Lengyel György, Mátyási László, 
Menyhei Zsolt, Molnár Roberta, Nagy Csaba, Németh András, Oláh Mária, Parkó Tamás, Plézer Zsolt, Poczik István, Ságh Ildikó, Seres Zol-
tán, Stolczenbachné Nagy Krisztina, Tárnok László Zoltán, Tell Ferenc és Végh Gábor József. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Paks csatlakozik a Klímabarát Települé-
sek Szövetségéhez. A belépésről szóló nyi-
latkozatot a Forráspont Energiaházban írta 
alá ünnepélyesen Süli János polgármester 
és Kovács Lajos, a szövetség elnöke. A klí-
matudatosság növelésére, valamint a klíma-
védelemmel kapcsolatos kezdeményezések 
támogatására alakult a Klímabarát Telepü-
lések Szövetsége 2009-ben, és azokat az ön-
kormányzatokat tömöríti, amelyek foglal-
koznak a helyi éghajlat-változási program 
kialakításával. 
– A klímatudatosság előtérbe helyezéséért 
a paksi önkormányzat is hosszú évek óta 
dolgozik, ez a munka a jövőben is folyta-
tódni fog. Számos zöldmegoldást alkalmaz 

az önkormányzat: ilyenek például a közin-
tézményekre telepített, az energiafogyasz-
tást csökkentő napelemes rendszerek vagy 
a lakosság pályázati támogatása a magánin-
gatlanok energiamegtakarítást eredménye-
ző felújításához – hangsúlyozta a belépés-
ről szóló nyilatkozat aláírásakor Süli János. 
A polgármester arról is beszélt, hogy klíma-
védelmi szempontból pozitív változás volt, 
amikor a rendszerváltás tájékán megszűn-
tek várost jellemző, károsanyag-kibocsátás-
sal járó ipari tevékenységek. 
A következő években az elektromos autó-
busz-közlekedés bevezetésével igyekszik 
visszaszorítani a hagyományos gépjármű-
forgalmat a településen az önkormányzat, 

és két naperőmű telepítéséről is tárgyal a vá-
ros. Emellett – tette hozzá Süli János – a hul-
ladék mennyiségének mérséklése érdeké-
ben 2013-tól működteti az önkormányzat a 
szelektív hulladékgyűjtést, különböző prog-
ramok meghirdetésével pedig óvja a termé-
szeti környezetet, jelentős �gyelmet fordít a 
zöldfelületek gondozására, a virágosításra. 
Paks negyvenedik településként csatlako-
zott a szövetséghez. A szervezet tagjai lakos-
ságszám alapján tagdíjat �zetnek. Paks ese-
tében ez 100 ezer forint évente. Az együtt-
működés a helyi környezetvédelemmel 
foglalkozó civilszervezetek munkájához is 
segítséget jelenthet – hangzott el a rendez-
vényen.                                                Dallos Sz.

Paks sokat tesz a klímavédelemért

2 db, több mint 150 éves,
kovácsoltvas kandeláber,
4 lámpafejjel eladó
Farádon, Győr-Moson-Sopron megyében. A vasgyáros 
Oetl Antal (1837–1910) budapesti műhelyében 
készültek, levélmintásak, működnek.

Irányár: 500.000 Ft/db.
Érd.: 96/279-204

ELADÓ!
Szekszárdi telephely 

autópályához közel, 
iparterületen 

220 m2 irodákkal, 133m2 műhellyel,
saját zárt udvarral, 

közműrákötésekkel.

Érdeklődni: 06-20-9390-577
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

Sztárvendég
OSZVALD 
MARIKA
Kossuth-díjas
Érdemes művész

A társulat a szereplő-
változtatás

jogát fenntartja

Május 12. 19 óra
Csengey Dénes
Kulturális Központ
Paks, Gagarin utca 2.
Tel.: 75/830-350
Jegyek elővételben 
kaphatók a helyszínen

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a 
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. június 12-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. június 12-ig tartanak.

7030 Paks, Táncsics M. u. 13., I. emelet7030 Paks, Táncsics M. u. 13., I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/234-2572 www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.
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Az év élőlénye címmel hirdetett rajzpályáza-
tot az ÖKO Munkacsoport Alapítvány óvodá-
soknak és általános iskolásoknak a Föld napja 
alkalmából. A gyerekek feladata az volt, hogy 
kutakodjanak, mi lett 2017 vadvirága, hala, 
fája, hüllője, bogara, madara, majd készítsenek 
rajzot róluk. A civilszervezet felhívására 253 
pályamunka érkezett. A kiállításmegnyitóval 
egybekötött díjkiosztót a Forráspont Energia-
házban tartották. Az óvodások közül Krizsán 
Mirella lett az első helyezett, a második Bagdi 
Boglárka, a harmadik pedig Csorba Amira. Az 
általános iskolák alsó tagozatosai közül Man-
ga Edina lett az első, Bodajki Zselyke a máso-
dik és Kardos Noémi a harmadik, a felső ta-
gozatosoknál pedig az első Kohl Zsanna lett, 
a második Dankó Kata és a harmadik Bajnai 
Zselyke Panna. Különdíjat vehetett át Kerék-
gyártó Attila Ákos, Stadler Virág, Feil Dorka, 
Gál Adrienn, Péter Dávid Albert, Gungl Ben-
jamin Csaba, Fleisz Manuéla, Pach Botond, 
Fleisz Martin és Borsi Jusztina.               -gyöngy-

– A konferenciát elsősorban gondolatéb-
resztőnek szántuk, ugyanakkor cél volt az új 
utak keresése a � atalok elérése és megérté-
se érdekében – mondta Erdélyi Gabriella ar-
ról a szakmai konferenciáról, amit Mit kezd-
jünk a � atalokkal? címmel tartottak a Paksi 
Képtárban. A szervező Paksi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum koordinátora kiemelte, 
hogy munkája során és magánemberként is 
sokszor tapasztalta: a mai � atalok máskép-
pen gondolkodnak, mint elődeik, a problé-
máikra pedig nem biztos, hogy a felnőttek 
tudnak megfelelő választ adni, tehát érde-
mes lenne tüzetesebben foglalkozni ezzel a 
témával. Tulajdonképpen emiatt jött létre a 
KEF regionális szervezete által támogatott 
konferencia, ahova az oktatásban, a szociális 
szférában és a bűnmegelőzés területén dol-
gozó szakembereket, valamint helyi közép-
iskolák diákjait várták. Szó volt többek kö-
zött az y-, z-generációról, a szerfogyasztás és 
a szerhasználói kultúra változásairól, az is-
kolai és a családon belüli erőszakról, az áldo-
zattá válásról. A konferencián jó gyakorlato-
kat, különböző programokat is megismer-
hetett a hallgatóság. Bakai Gyöngyi segítő 
szakember például a Pszicho-kuckó elne-
vezésű kortárssegítő programról beszélt. A 
kiskamaszoktól a húszévesekig foglalkozik a 
� atalokkal, a cél pedig, hogy a program so-
rán megismerjék önmagukat, megtanulják, 
hogyan tudnak segíteni kortársaiknak. En-
nek tanulása egy éven át tart, aztán szuper-
vízió és gyakorlat következik. A tapasztalat 
szerint a gyermekek ezt követően is rend-
szeresen visszajárnak a Kuckóba. – Az a zse-
niális ebben, hogy direkt módon nem ér el 
nagy tömegeket a program, indirekt módon 
viszont igen, mégpedig a képzésben részt 
vett gyerekeken, � atalokon keresztül van 
hatása – fogalmazott a szakember hozzáté-
ve, hogy rendkívül nagy a program közös-
ségépítő ereje, aminek sajnos manapság hí-
ján vagyunk.
A konferencián a Hősök tere programot is 
megismerhették a résztvevők, amit Heisler 
Judit mutatott be. A kezdeményezés lénye-
ge, hogy ne legyenek az emberek közönyö-
sek egymással, egyre többen egyre többet te-
gyenek másokért. Mottójuk: Az vagy, amit 
teszel! 

Kohl Gyöngyi

Nemcsak azért érdemes részt venni az idei 
Demeter 30/15 teljesítménytúrák valamelyik 
távján, mert a családias, turistabarát szerve-
zés hagyománya új útvonalak, új jelzések új-
donságával ötvöződik. Az esemény napján, 
május 13-án mutatják be az új Dél-Mezőföld 
turistatérképet, melynek kiadását a magán-
személyek 1%-os személyijövedelemadó-
rendelkezései segítették. Jakab Éva, a térké-
pet kiadó egyesület elnöke elmondta, hogy 
2004-ben látott napvilágot az első ilyen ki-
advány, amit a kezdetektől magukénak érez-
tek, ugyanis a térkép alapja az általuk kialakí-
tott és azóta is gondozott turistaútjelzés-háló-
zat volt, illetve részt vettek, segítettek a térkép 
elkészítéséhez szükséges bejárásokon. Az új-
bóli kiadás már egy ideje napirenden szere-
pelt az egyesület terveiben, aminek az is ak-
tualitást adott, hogy az M6-os autópálya át-
alakította a környezetet, módosította a jelzett 
turistaútvonal-hálózat egy részét. A Tájoló 
’98 Bt. által kiadott első térkép egyébként dí-
jat is nyert a Szép Magyar Térkép 2004 pá-
lyázaton. Természetesen nem csak ez volt az 
oka, hogy a térkép előkészítésében a kiadó 
Demeter Egyesület együttműködő partne-
re lett Kovács Ferenc – az egyesület tagjaival, 
Jakab Alberttel és Decsi Bélával dolgoztak 
azon, hogy a térkép és a valóság minél in-
kább megegyezzen egymással. Az útvonalhá-
lózat bővült is, ennek kapcsán a szerkesztők 

konzultáltak az érintett települések polgár-
mestereivel. Az érdekes információkon kí-
vül ezeknek az egyeztetéseknek köszönhető 
az útvonalak alakulása is: összekötötték pél-
dául a jelzett turistaútvonalat a Tengelic kör-
nyéki Borok, vizek, kúriák Zöldúttal. Pusz-
tahencse, Györköny és – a piros sáv főjelzés 
módosulása miatt – Bölcske került be a ko-
rábbiak mellé a jelzett természetjáró vérke-
ringésbe. Jakab Éva arról is beszámolt, hogy 
egy duna földvári egyesület csatlakozik a ko-
rábban csak a demeteresek által ellátott tech-
nikai feladathoz: a Dél-Mezőföld tolnai me-
gyei jelzéseinek északi részét Dunaföldvártól 
Bölcske vonaláig ezentúl a Dunatúra Egyesü-
let gondozza. 
A térkép tehát északon Dunaföldvártól, dé-
len Szedresig, nyugaton Vajtától, keleten Ka-
locsáig terjed. A térkép hátoldalán a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának szak-
emberei által készített, természeti értékeket 
bemutató szövegen kívül jelzésekről, kapcso-
lódásokról, útvonaljavaslatokról esik szó. 
Idén a teljesítménytúrán Bölcskétől (a rövi-
debb távon a 6-os úttól) a Gyűrűsi-völgyek 
érintésével a Lussoniumig lehet majd gyalo-
golni. A túra rajtjában kedvezményesen vá-
sárolható meg az új Dél-Mezőföld turistatér-
kép, ami utóbb több helyszínen beszerezhető 
lesz majd. További információkért érdemes a 
Demeter Egyesület honlapjára látogatni.  -gy-

Lerajzolták az év élőlényét

Új turistatérkép jelent meg Hogyan 
érjük el 
a fiatalokat?

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Hagyományos struktúrában, de újdonsá-
gokat felsorakoztatva mutatta be idei tánc-
színházi premierjét a Tűzvirág Táncegyüt-
tes. A próbák gőzerővel folytak a Csengey 
Dénes Kulturális Központban, ahol két elő-
adás is volt április végén. Mádi Magdolna 
művészeti vezetővel az egyik próba szüneté-
ben beszélgettünk. Az első felvonásban nép-
tánc-összeállítást láthatott a közönség, mely-
nek kapcsán úgy fogalmazott: „matériájában” 
nehéz volna újdonságot színpadra vinni, hi-
szen az együttes több mint harmincéves tör-
ténete alatt már minden tájegységet feldolgo-
zott, de fogalmazásában, üzenetében új ösz-
szeállítással készült. – Leszögezhetjük, hogy 
a magyar néptánc nyelvterületei zárosak, a 

tájegységekre jellemző táncokat lehet variál-
ni mindenféle koreográ�ai formában, a lé-
nyeg azonban gyakorlatilag nem változik. A 
gyerekek viszont igen, az újaknak lehetőséget 
kell teremteni, hogy megismerjék, megtanul-
ják, ők is eljussanak a mezőségi sűrű tempó-
ig, a kalotaszegi legényesig – vázolta. Az első 
felvonást ennek szellemében a magyar, az eu-
rópai néptáncok köré rendezte, mégpedig 
egy elképzelt tánctörténetet bemutató mesé-
be ágyazva. Az Angyalfüttyben – mert, hogy 
ez a címe az első felvonásnak – egy csaracsói 
ember �gurája köré szőve a történetet láttat-
ták a táncok születését.
Miután – mint Mádi Magdolna mondja – 
a magyar néptánc önmagában, „lecsontoz-

va” nem tud többet mutatni, mint fájdalmat, 
örömet, szórakozást, szerelmet, a táncszínhá-
zi műfajt hívták segítségül, hogy üzenjenek 
műsorukkal. A második felvonásban tekint-
ve, hogy a Nap éve van, e köré épült a tör-
ténet, amely a Kozmikus bölcső címet kap-
ta. Az egész felvonás nagyon nehéz témá-
ját tekintve, hiszen születés, pusztulás, az élet 
körforgása jelenik meg benne. A feldolgo-
zás viszont teljesen modern, ismertette a mű-
vészeti vezető. Azt mondta, míg az első fel-
vonásban hagyományosan Ónodi Bélával, 
addig itt Vári Bertalannal, Kadir Sonukkal 
dolgozott a koreográ�a összeállításán, illet-
ve épített az amszterdami táncszínház kivá-
ló szakembereinek segítségére. Ezzel együtt 
a mozdulatvilága olyan, hogy a magyar nép-
tánc felismerhető benne.
– Nem hiszek abban, hogy helyes az, ha egy 
színházi estet mindig egy „kéz” csinál – je-
gyezte meg Mádi Magdolna, aki szerint a 
minőségi munka receptje harminc év tanu-
lás, harminc év aktív tánc. Az előadást nap-
ról napra „gyúrja”, tökéletesíti, és ebben – 
mint mondta – nagyon jó kollégái vannak 
segítségére, köztük Ujvári Dávid, Puskás 
Andris, Bozár Laci. Arról is beszélt, hogy 
számára az igazi alkotó munka az, amikor a 
már kész táncot színpadra rendezi, csiszol-
ja, hol a jelmezen változtat kicsit, hol a fé-
nyekkel variál a legjobb eredmény érdeké-
ben. Mint elárulta, ezalatt kiüresedik, a pre-
mieren már nem is izgul, sőt már a jövő évin 
gondolkodik.
Addig persze sok víz lefolyik a Dunán, sok 
helyütt koptatják táncos cipőiket a Tűzvirág 
tagjai. Így történt ez a premier másnapján is, 
az atomerőmű majálisán, amelynek elmarad-
hatatlan résztvevői, de ott lesznek majd’ tu-
catnyi városi programon is.                  Vida T.

Majd' másfél száz bort neveztek a termelők 
az idei városi borversenyre: 38 fehéret, 79 vö-
röset, valamint 12-12 rozét és sillert. Mind-
ezekből összesen közel ötven volt az óbo-
rok száma. A Paksi Hegyközség és Paks Vá-
ros Önkormányzatának megmérettetésére 
két palack borral jelentkezhettek azok a Pak-
si Hegyközséghez tartozó szőlőterülettel ren-
delkező borkészítők, akik fajtánként legalább 
száz liter saját termésű nedűvel rendelkeznek. 
Az eredményhirdetésen 26 arany, 47 ezüst, 
39 bronz minősítést és 22 oklevelet adtak át. 
A verseny estjén a Város bora címért neve-

zett nedűket is górcső alá vették, az erre hi-
vatott grémium 6 fehér-, 10 vörös- és 2 siller-
bort kóstolhatott. 
A megmérettetésben azok a gazdák vehettek 
részt, akik borukból fel tudnak ajánlani meg-
vételre a városnak 350 palackkal reprezentá-
ciós célra. Barnabás István úgy értékelt, hogy 
világszínvonalú borokat kóstolhattak, külö-
nösen a vörösekből. Az alpolgármester hoz-
zátette, hogy immáron 10-12 éve részt vesz a 
Város borának kiválasztásában, és azt tapasz-
talja, hogy hatalmas a minőségi javulás, amit a 
termelők egyre magasabb szintű tudásának, a 

technológia fejlődésének, valamint annak tud 
be, hogy az elmúlt években a szőlőtermésre 
sem lehetett komoly panasz. Az idei borver-
senyen egy Pakson teljesen új bor is poharak-
ba került, aminek utána is olvastunk: a fekete 
leányka belső erdélyi őshonos kékszőlő fajta, 
a belőle készített borban intenzíven gyümöl-
csös, meggyre, feketeribizlire, áfonyára emlé-
keztető illatjegyek keverednek fűszeres karak-
terekkel. Fűszeressége miatt jól illik a magyar 
konyha ízeihez, leginkább bárányhúsból ké-
szített ételek, kacsa- és libasültek mellé aján-
lott a fogyasztása.                                   -gyöngy-

Az élet körforgását táncolták el

Fekete leánykát is kóstolhattak

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Váljék egészségére!

Vegyen egy nagy levegőt!
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Dr. Auth Péter főorvos személyében új orvos 
látja el a betegeket a Paksi Gyógyászati Köz-
pont tüdőgyógyászati szakrendelésén. Pén-
tek kivételével minden hétköznap fogadják a 
betegeket előjegyzés alapján, beutalóval, ami 
alól csak a sürgős esetek képeznek kivételt.
Dr. Auth Péter elmondta, hogy száz évvel ez-
előtt még a tbc-s betegek ellátása volt az el-
sődleges, azonban a kór visszaszorulásával a 
krónikus légúti szűkülettel járó betegségek 
– mint a COPD, a tüdőasztma és a tüdőtá-
gulat –, valamint a tüdődaganatok korai fel-
fedezése és gondozói ellátása jelenti a fő fel-
adatot. A COPD-ről a szakember elmondta, 
hogy a szív- és érrendszeri, valamint a daga-
natos megbetegedések után a harmadik leg-
gyakoribb haláloki tényező, mely bizonyít-
hatóan összefüggésben van a dohányzással. 
A COPD tünete többek között a  gyakori kö-
högés,  nehézlégzés, a megszaporodott légúti 
váladék, mely tünetek az idő előrehaladtával 
egyre kifejezettebbé válnak, légzési elégtelen-
séghez, rokkantsághoz vezethetnek. A be-
tegség nem gyógyítható, de a dohányzás el-
hagyása után  a megfelelő kezeléssel a tüne-
tek mérsékelhetők, a romlás üteme lassítható, 
az életminőség javítható. Az orvos arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a  légúti betegsé-
gek kapcsán alkalmazott gyógyszeres kezelés 
döntően inhalatív terápia, aminek nagy elő-
nye, hogy sokkal kevesebb mellékhatással jár 
mint a szisztémás kezelések, viszont a beteg-
nek meg kell tanulnia a belégzőeszközök hi-
bátlan használatát, mert csak így érhető el a 

megfelelő terápiás eredmény. Számos beteg-
ség járhat mellkasi panaszokkal, ezért a társ-
betegségek, valamint a kezelésük kapcsán al-
kalmazott gyógyszeres és nem gyógyszeres 
terápia ismerete elengedhetetlen a pontos di-
agnózishoz és az optimális kezelés meghatá-
rozásához. Ehhez a társszakmákkal való ak-
tív együttműködés is szükséges. A daganatos 
betegségek esetében igen fontos a korai felis-
merés,  hangsúlyozta a szakember kiemelve, 
hogy az elhúzódó köhögés, véres köpetürités, 
rövid időn belüli jelentős fogyás vagy mell-
kasi fájdalom esetén mindenképpen és mie-
lőbb orvoshoz kell fordulni, hogy kiderítsék, 
mi okozza a tüneteket.
Érdeklődésünkre Auth doktor azt is elmond-
ta, hogy 2017. március 1-je óta dolgozik a 
paksi szakrendelésen. A Pécsi Tudomány-
egyetemen végzett 1991-ben, majd Szekszár-
don a megyei kórház tüdőgyógyászati osz-
tályán kezdett dolgozni, később onkológiai 
szakvizsgát is tett és az onkológiai osztályon 
folytatta pályafutását. Huszonöt év után most 
Pakson kezdett dolgozni a tüdőgyógyásza-
ton, ahol az igények és lehetőségek felméré-
se után a munkarend ehhez történő hango-
lása a feladat. Elsődleges cél a várakozási idő 
rövidítése, hiszen alapvető fontosságú a mi-
előbbi diagnózis és a kezelés megkezdése. Ez 
komoly csapatmunkát igényel, de szerencsé-
re a személyzet képzettsége, hozzáállása kitű-
nő, és a tárgyi feltételek kiválóak, emelte ki.
Az akut és krónikus légzőszervi prob-
lémával küzdő gyermekeket nem itt, ha-
nem a gyermekpulmonológiai szakren-
delésen vizsgálják, ami dr. Csábi Márta 
gyermektüdőgyógyász vezetésével 18 éve 
működik Pakson. A szakrendelés a gyógy-
fürdő épületének földszintjén található, ren-
delés minden héten kedden  8-tól 14 óráig 
van, a kis betegeket beutalóval, előjegyzés-
sel vihetik a szülők. A szakrendelést vissza-
térően köhögő, fulladó, asztmatikus hörg-
hurutos gyermekekkel keresik fel leggyak-
rabban, kísérő tünetként jelenik meg az 
ekcéma, táplálékallergia, szénanátha, csa-
lánkiütés – mondta el a doktornő, hozzáté-
ve, hogy a táplálékallergiások száma rob-
banásszerűen megnövekedett az utóbbi 
években. Az allergia civilizációs ártalom: 
a szervezet túlzott reakciókészsége vala-
milyen anyagra, ami egyébként egészséges 
szervezetben nem okoz válaszreakciót. Al-
lergén nem csak élelmiszer lehet, be is lé-
legezhetjük: beltérben a háziporatkát, álla-
ti szőröket, penészt, kültérben pedig a pol-

leneket (fű, fa, parlagfű, feketeüröm). Az 
allergiára való hajlam genetikailag megha-
tározott, családon belül halmozottan fordul 
elő. A gyermekkori asztma hátterében álta-
lában valamilyen allergia is kimutatható – 
tájékoztatott a szakember. Az allergiás tüne-
tek időbeni, életkor szerinti megjelenésének 
sorrendjét nevezi a szakma „allergiás me-
netelésnek”: csecsemőkorban a bőrtünetek, 
tejfehérje túlérzékenység dominál, óvodás-
korban a hörghurut, nagyobb gyermekek-
nél az asztma és a szénanátha jelenik meg. 
Az allergia nem gyógyítható, de jól egyen-
súlyban tartható, kezelhető. Fontos a meg-
előzés már a  korai életkorban, majd gyak-
ran tartós preventív gyógyszeres kezelésre 
is szükség van. A szakrendelésen minden 
feltétel adott a gyerekek kivizsgálásához. A 
képalkotó diagnosztikai eljárások közül a 
röntgent veszik igénybe, van mód légzés-
funkciós vizsgálatra, terheléses légzésfunk-
ciós vizsgálatra futópadon, és verejtékvizs-
gálatra. Allergiakutatás kétféle módon tör-
ténik: bőrteszttel, ami 3 éves életkor felett, 
tünet- és gyógyszermentes gyerekeknél vé-
gezhető, valamint vérből (térítés ellenében) 
a helyi laboratóriumban. Ezen vizsgálati 
módszerek nemcsak a diagnosztikában fon-
tosak, hanem az állapot utánkövetésében is 
segítenek. A doktornő elmondta, hogy a lég-
úti gyermekbetegek száma továbbra is ma-
gas, a forgalmas szakrendelésen éves szinten 
kb. 1100 pácienst látnak el.

Kohl Gyöngyi
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Régi sorozat éledt újra a Paksi Hírnök ha-
sábjain. Tárgy/történet című rovatunk-
ban a Paksi Városi Múzeum és az Atom-
energetikai Múzeum egy-egy különleges 
kiállítási tárgyát mutatjuk be. 

Az Atomenergetikai Múzeumhoz, mint or-
szágos gyűjtőkörű szakmúzeumhoz, több 
neves hazai kutató- és oktatóintézmény 
is tartozik gyűjtőkörileg. Ennek a közös 
együttműködési tevékenységnek köszön-
hetően került Debrecenből, az MTA Atom-
magkutató Intézetéből (ATOMKI) a múze-
umba a képen látható „Toroid-szektor típu-
sú béta-spektrométer”. Mielőtt rátérnék a 
műszer rövid leírására, szólni kell az anya-
intézményről (ATOMKI), ahol megvalósí-
tották.
Az ATOMKI mint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) hazai kutatóműhe-
lye 1954-ben vált ki a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Kísérleti Fizikai Intézetéből, 
ahol már évtizedek óta folytak mag�zikai 
kutatások Szalay Sándor kezdeményezé-
sére. Szalay 1945 után, munkatársaival 
megkezdte a magyarországi uránérc-lelő-
helyek felkutatását, saját készítésű Geiger–
Müller-számlálókkal. Szalay Sándor 1954-
től 1975-ig volt az ATOMKI igazgató-
ja, őt követte az igazgatói székben 1976-tól 

1990-ig Berényi Dénes. Berényi sokat tett 
az intézet fejlesztéséért, igazgatói időszaká-
ban tett szert az intézetben működő ciklot-
ronra is. Jelentős a tudománynépszerűsítő 
szerepe határon innen és túl is.

Berényi Dénes professzor kutatásaihoz sok 
éven keresztül használta ezt a nevezetes 
spektrométert, amely a világon egyedülál-
ló berendezés volt, és az 1950-es évek ele-
jén fejlesztették ki az intézetben. A műszer 
a béta-sugárzással járó radioaktív izotó-
pok vizsgálatára készült. A fókuszálláshoz 
használt mágneses tér a vasmagok közöt-
ti légrésben hatott az elektronokra. Később 
a berendezést a béta- és a gamma-sugárzás 
együttes meg�gyelésére alakították át.
Az Atomenergetikai Múzeum megnyi-

tása előtti évben, 2011-ben volt szeren-
csém találkozni Berényi Dénessel, aki na-
gyon örült a megnyitás előtt álló múzeum-
nak, és személyes örömét az Atomkorban 
élünk című könyvének dedikációjában is 
leírta: „Nem kell hangsúlyoznom külö-
nösebben, mert nyilvánvaló, hogy milyen 
nagy jelentőségű az Atomenergetikai Mú-
zeum létrejötte hazánkban, számomra pe-
dig személyes öröm.”

Beregnyei MiklósTárgy/
történet

Béta-
spektrométer

Fotó: Atomenergetikai Múzeum
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Jó napot, mi újság?

Závodi Attila
A Peet Project adja a nagykoncertet az első 
alkalommal megrendezendő Város napján, 
május 20-án a Táncsics parkban. A tenge-
rentúlon több alkalommal járt és itthon is 
rendszeresen foglalkoztatott zenekar tagja 
a paksi Závodi Attila. 

– Pakson kezdődött minden, már általános 
iskolásként a Pro Artis Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendéke voltam, ahol Tukács Jó-
zsef rakosgatta az ujjaimat a szaxofonbillen-
tyűkre – mondja Závodi Attila. Bár sok �a-
tal életében a zenetanulás csak egy állomás, 
Attila életének része maradt a zene. Jelen-
leg Budapesten él, de Pakson érzi magát iga-
zán otthon, ezért, amikor csak teheti, haza-
látogat, és ha van rá mód, feltétlenül begyűjt 
egy-egy újabb dunai élményt a családja kö-
rében, merthogy szülei és húga is a szívébe 
zárta a vén folyót. A zene szeretetét elsősor-
ban édesapjától, Závodi Jánostól kapta, aki-
nek szintetizátorait már 6-7 éves korában 
nyüstölte. – Apukám aktívan zenélt, így foly-
ton hangszerek között voltam. Később fel-
merült, hogy milyen jó lenne együtt is mu-
zsikálni. Ekkor esett a választásom a szaxo-
fonra – idézte fel emlékeit, hozzátéve, hogy a 
zene mellett az autós szakmákba is belekós-

tolt szintén édesapja révén. A Peet Project ze-
nekarral úgynevezett Smooth Jazz-t játszunk, 
ami mostanság kint nagyon divatos műfaj, a 
pop zene és a jazz keveréke – mondta el At-
tila, aki arról is beszámolt, hogy hatalmas él-
mény volt, amikor első alkalommal járt az 
USA-ban a zenekarral. – Los Angelesben 
játszottunk a Catalina Island Jazztrax Fesz-
tiválon, ahol annak idején Frank Sinatra is 
rendszeresen koncertezett. Talán minden ze-
nész álma, hogy amerikai közönségnek játsz-
hassa a saját zenéjét, legalábbis nekem nagy 
vágyam volt – mondta. Azóta több alkalom-
mal jártak az Egyesült Államokban, többek 
között a Seabreeze Florida Jazz Fesztiválon 
és Puerto Ricóban. A szakma egyik legna-
gyobb szaxofonosa, Dave Koz hívta meg őket 
fellépőnek Karib-tengeri útjára, a Dave Koz 
Cruise-ra, ahol olyan zenészek mellett állhat-
tak színpadra, mint Kirk Whalum (Whitney 
Houston egykori szaxofonosa), Gerald Alb-
right (Phill Collins Band), illetve Euge Gro-
ove (Tina Turner Band). Legutóbb San 
Franciscóban játszottak Brian Culbertson 
előzenekaraként, sorolta Attila külföldi ze-
nei élményeit. Ami az itthoniakat illeti, idén 
februárban két telt házas koncerten zenélt a 
Rapülők tagjaként a Papp László Sportaré-

nában 12 ezres közönség előtt. Nemrégiben 
Szolnoki Péterrel, a Bon Bon zenekar éne-
kesével dolgozott együtt, illetve több sessi-
onmunka során játszott például Szikora Ró-
bert, Vastag Csaba, Csepregi Éva, Tóth Vera, 
Tóth Gabi, Kocsis Tibor mögött, de a fő ze-
nekar továbbra is a Peet Project és a Rapülők, 
amellyel folyamatosan járja az országot. Jú-
nius végére elkészül a Peet Project új leme-
ze, amire olyan dal is rákerül, amit Attila még 
Pakson írt. Nagy büszkeséggel tölti el, hogy 
a Rosy Cheeks című dalukkal fent vannak a 
nemzetközi Billboard Smooth Jazz Top 30 
listán, a dal jelenleg a 20. helyen van. Nagy él-
mény és megtiszteltetés Attila számára, hogy 
ebben a számban Dave Koz amerikai szaxo-
fonos is játszik, aki egyik kedvenc előadója. – 
Ami a közeljövőt illeti, a nyári fesztiválszezon 
jelentős részét Geszti Péter Rapülők produk-
ciójában fogom tölteni, illetve idén is meghí-
vást kapott a Peet Project az amerikai feszti-
válra. Ennél közelebbi: május 20., Paks!
 – Nagyon sok minden jó történt már velem, 
szerencsésnek érezhetem magam, de azért 
tudnék még mit kívánni. Mondjuk egy saját 
lemezt, amire igyekszem majd időt szakítani 
– tette hozzá Attila.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Csizik Balázs
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Sport

Indul a versenyszezon
Véget ért a felkészülés, a Hídépítő Kupával 
és a tolnai évadnyitó maratonnal kezdetét 
veszi a kajak-kenu versenyszezon. Az eddig 
elvégzett munkáról, a következő hónapok 
versenyeiről és a versenyzőkről kérdeztük 
Bedecs Ferencet, az Atomerőmű SE kajak-
kenu szakosztályának vezetőedzőjét.
– Hol készültek a versenyzők az idei felada-
tokra?
– Befejeztük a téli alapozást, ami az idén elég 
cifrán sikerült: Kiszli Vanda már január má-
sodik hetében elutazott Dél-Afrikába, meleg 
vízi edzőtáborba, a többiek maradtak itthon. 
Aztán március elején Koleszár Zoltán, majd 
egy hétre rá Pupp Noémi és Somorácz Tamás 
is követte Vandát. Végül Kiszli Vanda tíz he-
tet, Somorácz és Koleszár négy hetet, Pupp 
Noémi pedig három hetet készülhetett ideá-
lis körülmények között a fekete kontinensen. 
Boros Gergely itthon készült, miután a többi-
ek hazatértek, itthon folytatták a tavaszi ala-

pozó munkát. Ami a serdülő válogatottakat 
illeti, a kajakos Vajda Bence Dunavarsány-
ban, a kenus Hodován Dávid pedig Szolno-
kon és Pakson készült. Tavaly szeptember óta 
velünk edz a dunaújvárosi Kollár Kristóf, aki 
már együtt gyakorol párosban Hodovánnal 
(ők 2001-es születésűek), nagyon ügyesek. 
Mind a hárman szépen fejlődnek, már most 
az első és második pályaevezésen jobb időt 
mentek Domboriban, mint a tavalyi magyar 
bajnokságon.
– Fadd-Domboriba kik mehettek?
– Minden korosztály képviseltette ma-
gát, 36-an mentünk le, és mindennap még 
nyolcan, tízen, azok, akik az iskolai elfog-
laltságuk miatt nem tudtak állandóan ott 
lenni, csatlakoztak hozzánk a délutáni 
edzésen. Ilyenkor 45-50 fő volt a vízen.
– Milyen versenyekkel indul a szezon?
– A Hídépítő Kupán a három serdülő vá-
logatott versenyző vesz részt. Itt elég nagy 

mezőny indul, a táv egy öbölkör, ami 2500 
méter. A többiek, a gyerektől a felnőtt kor-
osztályig Tolnán, az évadnyitó maratonon 
teszik vízre a hajójukat, 5000 és 10000 mé-
teren versenyeznek.
– Mik lesznek idén a fő versenyek?
– Sok verseny lesz: a síkvízi Eb-n Magyar-
ország az U21-es korosztályt szerepelteti, itt 
van keresnivalója Pupp Noéminak és Ko-
leszár Zolinak is. Lesz felnőtt és U23-as vi-
lágbajnokság síkvízen, maraton i�, U23 és 
felnőtt Eb Portugáliában, majd világbajnok-
ság szeptember elején Dél-Afrikában. Lesz 
serdülő ORV, ami a tavalyi szegedi verse-
nyen látottak alapján már egy kis világbaj-
nokságnak is megfelel. Nagyon sűrű lesz 
az év: vidékbajnokság, országos bajnokság, 
május elején pedig a válogatottság szem-
pontjából nagyon fontos iúsági és felnőtt 
rangsoroló.                                                

(joko)

A regnáló bajnok Ferencváros legyőzése után a Honvédtól idegenben (2-0), a DVTK-tól hazai pályán (0-1), a Haladástól pedig ismét csak vendég-
ként (2-0) szenvedett vereséget a Paksi FC az NB I-ben. A három mérkőzés egyikén sem esett paksi gól, a PFC elveszítette hazai veretlenségét is.  
– Meg kell fejtenünk, mi lehet az oka a legutóbbi sikertelenül megvívott meccseinknek, de mindenképp kevés bennünk az agresszivitás. Birtokoltuk 
a labdát, időnként szép akciókat is kidolgoztunk, de feleslegesen – értékelt a vesztes meccsek után Csertői Aurél, a Paks vezetőedzője. Fotó: Molnár 
Gyula/Paksi Hírnök
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja 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

A MAFC és a Vasas elleni mérkőzéssel véget 
ért a kosárlabda-bajnokság az Atomerőmű 
SE számára. A hazai Jászberény elleni �askó 
„vezéráldozattal is járt”, Talor Battle megsé-
rült, így a MAFC elleni idegenbeli mérkőzé-
sen nem számíthatott rá Teo Čizmić vezető-
edző. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, 
és nyolc ponttal elléptek. Gilbert pályára lé-
pése után azonban javult a helyzet, az ameri-
kai játékos a nyolcadik perc tájékán már 12. 
pontját szerezte, amivel a vezetést is átvette 
a paksi csapat. A hátralévő időben a MAFC 
is aktivizálta magát, és visszavette a vezetést. 
A második negyed elején többen is próbál-
ták irányítani a csapatot, de nem ment a já-
ték, a MAFC pedig fokozatosan elhúzott, 15 
pontra növelte előnyét. Végül Kovács Ákos-
hoz került a karmesteri pálca, aki öt ponttal 
és több gólpasszal is lendületbe hozta a csapa-
tot, a huszadik perc végére hét pontra olvadt 
az ASE hátránya. A harmadik felvonás köze-
pén egy 10-0-s rohammal a vezetést is átvet-
ték Medvéék, és előnyből várhatták az utolsó 
tíz percet. Watkins révén sikerült növelni az 
előnyt, de nem adta meg magát a MAFC, és 
szívós munkával egy pontra csökkentette hát-

rányát. A végjáték az ASE-nak sikerült job-
ban, Samenas, Kovács Ákos és Medve pontja-
ira már nem érkezett érdemi válasz. MAFC–
Atomerőmű SE: 67-74. 
A bajnokság utolsó hazai meccsét a Vasas el-
len játszotta az ASE, Battle itt sem volt be-
vethető. Rengeteg rontott dobással indult a 
meccs, az első öt percben egy Vasas közeli és 
egy paksi távoli találatot lehetett feljegyezni. 
Ezután kicsit több gól esett, de nem lehetett 
kosárözönről beszélni. Nyolc és fél percnyi já-
ték után Samenas dobott egy közeli kosarat, 
14-9-nél időt kért a vendégcsapat. Az utol-
só másodpercben is a litván légiós volt ered-
ményes, a hárompontos vonalon túlról talált 
a gyűrűbe. A második felvonás elején Illés 
kezdte a pontgyártást, majd többen is csatla-
koztak hozzá, Tiby triplája után már 29-17-et 
mutatott az eredményjelző. Egy kisebb meg-
torpanás következett, a vendégek pedig egy 
7-0-s rohammal felzárkóztak. A hajrában Gil-
bert és Watkins találataival növelte előnyét az 
ASE. A nagyszünet után jobban kezdett a Va-
sas, és ismét felzárkózott négy pontra. Szigorí-
tott a védekezésen a Paks, és a 24. perc végére 
11 pontra növelte előnyét. Ezután hullámzó-

vá vált a játék, de tartani tudta előnyét a hazai 
csapat, és Gilbert utolsó másodperces triplájá-
val megnyugtató előnyre tett szert a 30. perc 
végén. Tiby, Illés, majd újra Tiby volt eredmé-
nyes, tovább nőtt a különbség. Ezután kicsit 
paprikás lett a hangulat, a vendégek megpró-
báltak még egy utolsó rohamot indítani, de 
két perccel a vége előtt Gilbert demoralizáló 
hárompontosával eldőlt a mérkőzés. Pályára 
küldte a �atalokat is Čizmić, a Vasas pedig egy 
9-0-s rohammal kozmetikázta az eredményt. 
ASE–Vasas: 70-59. A paksi edző úgy nyilat-
kozott, boldog hogy megnyerték utolsó hazai 
mérkőzésüket. Battle hiánya meglátszott a já-
tékukon, de a többiek nagy energiával játszot-
tak. Hozzátette: reméli, hogy jövőre sikere-
sebb lesz a csapat.                                      Kovács J.

Kétéves szerződést kötött az ASE 
NB I-es fér� kosárlabdacsapata Medve 
Mátéval. A jelenlegi csapatkapitány ed-
dig hét bajnoki idényben szerepelt az 
Atomerőmű színeiben, és ő az egyetlen 
ASE-játékos, aki még tagja volt a 2009-
ben bajnoki címet nyert csapatnak.

Győzelem a fővárosi csapatok ellen

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

Lengyelországban rendezték a dzsúdó Eu-
rópa-bajnokságot, ahol az egyéni versenyek-
ben a magyar versenyzőknek nem sok babér 
termett. Az Atomerőmű Sportegyesület ver-
senyzőinek sem jött ki a lépés, már az első 
mérkőzéseken elvéreztek. Aztán az utolsó 
napon a fér�  csapat hatalmasat küzdve a do-
bogóig menetelt, a bronzéremért folyó csa-
tában a jóval esélyesebb franciákat verték. 
A csapatban csak Csoknyai Lászlónak, az 
Atomerőmű 81 kg-os versenyzőjének sike-
rült minden meccsét megnyerni.
–  Jó évkezdés után jött egy megtorpanás. Mit 
vártál az Eb-től?
– Valóban jól indult az évem, megnyertem a 
magyar bajnokságot, de azóta a Grand Slam- 
és Grand Prix-versenyeken összesen egy he-
tedik helyet sikerült szereznem, ezért vegyes 
érzelmekkel vágtam neki az Európa-bajnok-
ságnak. Jó sorsolást kaptam, élnem kellett 
volna a lehetőséggel. A német � úval eddig 
egyszer, Düsseldor	 an mérkőztem, akkor a 
saját hibám miatt kaptam ki, most viszont el-
vert. Talán túlságosan görcsös voltam, fejben 
volt a probléma nálam.
– Mit vártál a csapatversenytől?
– Arra gondoltam, hogy jó lenne, ha minél 
több mérkőzésünk lenne, azt beszéltük meg 
a többiekkel, hogy bárki is legyen az ellenfél, 
keményen fogunk harcolni. Az esélytelenek 
nyugalmával léphettünk tatamira, senki sem 
tett volna ránk egy lyukas garast sem.
– Rögtön az elején a házigazda lengyelekkel 
találkoztatok.

– A lengyelek otthon voltak, nagyon akartak 
nyerni. De mi is. Az ellenfelem 4-5 évvel � a-
talabb volt, nem telt el három perc, leszorítot-
tam és már vége is volt. Nyert a csapat, a kö-
vetkező ellenfélnek az ukránokat kaptuk. Saj-
nos csak én nyertem, az idei párizsi Grand 
Slam hetedik helyezettje, egy feltörekvő srác 
volt az ellenfelem, meg kellett verni. Követ-
kezett Szerbia, egy ismerős ellenféllel. Bojan 
Doszem sokat edzett már velem itt, Pakson, 
és tavaly decemberben az országos csapatbaj-
nokságon az ASE színeiben lépett szőnyegre. 
Igen erős mérkőzés alakult ki, a normál idő-

ben nem történt semmi, a hosszabbításban 
aranyponttal, egy intéssel győztem le, elfáradt 
egy kicsit.
– Következtek a franciák a bronzéremért.
–  Igen, a szerbek legyőzése után már ére-
mért mentünk. Azt mondtam a srácoknak, 
nem mi vagyunk az esélyesek, de menjünk 
nekik, legyen ez a legrosszabb élményük, 
hogy velünk összekerültek. Így is alakult. 
Én az idei párizsi Grand Slam bronzérme-
se ellen küzdöttem, és végig úgy éreztem, 
hogy „fogható” mérkőzés lesz. Először én 
kaptam egy intést lerántásért, aztán ő pasz-
szivitásért. Éreztem, hogy uralom a mecs-
cset, sikerült válldobásból egy vazaarit el-
érnem, és az így szerzett előnyömet végig 
meg is őriztem. Ezzel 2-1-re vezettünk, 
már csak egy győzelem kellett a dobogó-
hoz. A 90 kg-ban Vér Gabi visszavágott az 
egyéniben ért sérelemért, és egy bődületes 
ipponnal odaverte francia ellenfelét. Már 
3-1, ezzel vége volt, még most is nagyon 
boldog vagyok, a franciákat elverni hatal-
mas siker volt. Cirjenics Mikinek már nem 
is kellett mérkőznie.
– Nem ez volt az első csapatsikered.
– A magyar fér�  csapat 2009-ben Európa-
bajnok lett, annak a csapatnak Bor Barnával 
együtt én is tagja voltam. Vele épp azt beszél-
tük, hogy van hiányérzetünk az egyéni sze-
replés miatt, de nagyon jólesik a szívünknek, 
hogy ennyi idő után sikerült újra fellépni a 
dobogóra. Ez a négy győzelem különösen jót 
tett az önbizalmamnak!                            (joko)

Jót tett neki a négy győzelem

Napi hírek 
és információk

a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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A sorok közt egy előadás címét rejtettük el. 
A megfejtéseket május 12-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, 
Horváth Zoltánnak!

Megfejtésével egy páros 
belépőt nyerhet a Csengey 
Dénes Kulturális Központ 
mozgómozijába!

Pakson, a Tolnai úton az óvo-
da mellett 1373 m2 telekterüle-
tű társasház egyben eladó, 736,95 
m2 beépített alapterülettel. Há-
rom összkomfortos lakás: 229 m2, 
136,20 m2, 243,10 m2, jól műkö-
dő gazdabolttal: 228,80 m2, raktár: 
66,05 m2, garázsok: 66,05 m2. In-
gatlan ára: 172 M Ft

Pakson, a Báthory utcában 643 m2 
telken álló, 120 m2 alapterületű, 3 
szobás, 2 garázsos, szuterénes, gáz- 
és légfűtéses családi ház azonnal be-
költözhetően eladó ár: 29,3 M Ft.

Pakson, a Virág és a Laktanya utca 
sarkán 5 lakásos, földszinti társas-
házban, garázzsal, kis kerttel, 114 
m2 alapterületű, önálló bejáratú la-
kás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű 
kazánnal, központi fűtés. Irányár: 
21, 3 M Ft.

Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, 
2 szobás, minőségi bútorokkal be-
rendezett lakás hosszabb időre ki-
adó. 80 000 Ft/hó. 

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

Németkéren, a Szabadság utcában 
a polgármesteri hivatal mellett, 
COOP üzlet és a Virágbolt között 
54 m2-es üzlethelyiség, raktárral el-
adó. Irányár 6, 1 M Ft.

Pakson, az Árnyas utcában 3. eme-
leti, teljesen felújított, hőszigetelt 
két és félszobás, azonnal beköltöz-
hető lakás eladó ár: 15, 8 M Ft.

Bölcskén, az Esze Tamás utcában, 
a pincefalu előtt, 2 szobás családi 
ház eladó. Irányár 3, 6 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 

Ingatlanvagyon-értékelés, 
ingatlanközvetítés. Lakó-, mezőgazdasági, ipari, 

kereskedelmi ingatlanok értékelése

Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs. 
További információért hívja a Fonyó Ingatlan és Média Irodát: 30/557-3645. 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
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Inspira – 2017 március Reach 18-59 whole week

50,2 %

Fortuna 
rádió

Kossuth  
rádióRádió 1 Petőfi 

rádió
Egyéb  
rádiók

Bartók 
rádió 

Dankó 
rádió 

40,7 %

22,5 %
16,6 % 12,1 % 0,9 % 0,9 %


