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A TAKARÉK ÚJ ARCULATTAL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI GARANCIÁVAL VÁRJA ÖNT.
MEGTAKARÍTÁSOK, ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK,
HITELEK, NYUGDÍJPROGRAMOK,
ÉLET- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE.

Váltás a
Paksi Hírnök
élén
Wessely Gábort választotta a Paksi Hírnök főszerkesztőjének a város képviselő-testülete május 29-i
rendkívüli ülésén. A posztot áprilisban hirdették meg, miután a
lap korábbi vezetője, Kövi Gergő
bejelentette távozását. A geodéta mérnök végzettségű Wessely
Gábor 1989-ben a Tolnai Népújságnál kezdte újságírói pályáját, az évek folyamán számos újságba írt, a Ludas Matyitól az Élet
és Irodalomig – mondta el magáról a Paletta kulturális magazin
egy korábbi adásában. A 2008ban Tolna megye legjobb újságírójának választott Wessely Gábor önkormányzati sajtóreferensként már dolgozott Pakson, és írt
a Paksi Hírnökbe is. Az új főszerkesztő megbízatása 2020. május
31-ig szól.
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Utakra, az egészségügyre és
területvásárlásokra fordítják
az erőműtől befolyó többletadót
A helyi adózásra vonatkozó
megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata és a város
legnagyobb adózója, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. A hoszszas egyeztetés nyomán megszületett egyezség hosszú távra,
tizenöt évre szól és a helyi adó fizetésére vonatkozó irányelveket
tartalmazza.
A dokumentum aláírásakor Csiba
Péter, az MVM elnök-vezérigazgatója, az atomerőmű igazgatóságának elnöke az atomerőművet a
cégcsoport koronaékszerének nevezte, melynek biztonságos, nyereséges és fenntartható működése fontos. – Ehhez az kell, hogy a

kollégák megfelelő körülmények
között tudjanak élni, feltöltődni.
A megállapodás az elmondottak
elősegítését szolgálja, mert az önkormányzat olyan területekre fordítja az adót, amelyek ezeket a célokat szolgálják – fogalmazott.
Süli János polgármester erről részletesebben is szólt. Azt mondta, a
város forgalmas útjainak, köztereinek felújítására, az egészségügyi
ellátás fejlesztésére és a Paks II.
kapcsán tervezett beruházásokhoz szükséges területvásárlásokra
fordítják a pénzt.
A megállapodás tartalmáról azt
mondta: rögzítették az adó alapjául szolgáló létesítmény értékét, figyelembe véve a megnövelt

üzemidőt csakúgy, mint az amortizációt, így a számítási alap meghatározott képlet szerint csökkenő
tendenciát mutat. A megállapodás
eredményeként az építményadó
mértékét jövő évtől 3,6%-ról 2,2%ra csökkentik. Visszamenőleg
nem lehet adót módosítani, de
megkeresik a módját, hogy kompenzálják azon helyi vállalkozásokat, amelyeket az átmeneti emelés
miatt hátrány ért – húzta alá.
A megállapodást az atomerőmű
részéről Csiba Péter, az igazgatóság elnöke és Hamvas István vezérigazgató, a város részéről Süli
János polgármester és dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyző írta alá.
Vida Tünde

Döntés után
A lakossági és az önkormányzati igényekre
tekintettel folytatódik a Helyi Építési Szabályzat módosítása, átalakul a helyi települési értéktárbizottság és kevesebb óvodai csoport indul az új tanévben – egyebek
mellett erről döntött májusi ülésén a képviselő-testület. A grémium kitüntetések adományozásáról is határozott.
Elfogadta a közbiztonság helyzetéről, valamint a gyermekvédelmi ellátások értékeléséről szóló beszámolókat a képviselő-testület a
májusi ülésén. A grémium Bodor Éva személyében új elnököt választott a Paksi Települési Értéktárbizottság élére, melynek Tell Edit is
tagja lett. Módosították a helyi költségvetési
rendeletet, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, ez utóbbira a
népszavazások kiírására vonatkozó előírások
aktualizálása miatt volt szükség. A 2017/18as nevelési évben működtethető óvodai csoportok és álláshelyek számának meghatáro-

zása is szerepelt a tárgyalt napirendek között.
Az a döntés született, hogy szeptembertől
eggyel kevesebb óvodai csoport indul majd,
de a helyzet a várható lakosságszám-emelkedés miatt átmeneti – hangzott el a megbeszélésen. A testület emellett arról is határozott,
hogy a lakossági és az önkormányzati igényekre tekintettel folytatódik a Helyi Építési
Szabályzat módosítása, valamint hogy Csámpán vásárolna területet az önkormányzat egy
20 MW-os napelempark létesítéséhez. A magántulajdonban lévő területeket felmérték,
kijelölték, az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a beruházó MVM Hungarowind
Kft. sikeres uniós pályázata, tájékoztatott
Bagdy László tanácsnok.
Zárt ülésen született döntés arról, hogy
Gyermekeinkért Díjat vehet át a városi pedagógusnapon Őrsi Istvánné, a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagintézményének óvodapedagógusa, Bacskó Gáborné,
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
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la pedagógusa és Tumpek Györgyi, a Paksi Bezerédj Általános Iskola pedagógusa. A
Pongrácz Sándor-díj idei kitüntetettjének
személyéről is döntött a testület, az elismerést Kernné Béda Erika veheti át a Semmelweis-napi városi ünnepségen.
Dallos Szilvia

Elutasították a Fortuna Rádió keresetét
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította a Rádió 96.3 Kft. keresetét
a Médiatanáccsal szemben, így egyre kisebb a
valószínűsége annak, hogy tovább működhet
a cég által üzemeltetett Fortuna Rádió. Ahogy
arról korábban beszámoltunk, a Médiatanács
márciusban alaki hibára hivatkozva elutasította a Rádió 96.3 Kft. pályázatát. A cég ezt a
döntést támadta meg bíróságon. A rádió közleménye szerint azonban a Fővárosi Bíróság
végzése alapján keresetüket idézés kibocsátása nélkül, a Médiatanács kérésére elutasították
azzal az indokkal, hogy a Médiatanács szerint
a keresetet nem megfelelően nyújtották be.

– Az elutasítás indoka az volt, hogy nem
elektronikusan, hanem postán nyújtottuk
be a fellebbezést, miközben végig papír alapon haladt a pályázati folyamat – mondta
el lapunknak Strasszer Andrea, hozzátéve,
hogy véleménye szerint a Médiatanácsnak
előzetesen írásban fel kellett volna hívni a
figyelmet arra, hogy kizárólag elektronikusan fogadják be a fellebbezést.
– Sajnálatos, hogy egy bizonyos ajtón túl
nem tudunk átjutni, vagyis tartalmilag nem
vizsgálják beadványainkat – szögezte le az
ügyvezető. A cégnek 15 napja van fellebbezni, az idő mindazonáltal a Fortuna Rá-
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dió ellen dolgozik. Ahogy korábbi cikkünkben Strasszer Andrea tulajdonos-ügyvezető
leszögezte: ha a Médiatanács újra kiírja a pályázatot és ezt még június előtt teszi meg, úgy
ideiglenes továbbszórást igényelhetnek az
újabb elbírálásig és újra beadhatják a pályázatot. Ha azonban a kiírás június 23. után történik, valóban el kell hallgatnia a rádiónak, de
ez esetben is beadják újra a pályázatot.
Az Inspira Media Research médiakutató 2017.
márciusi felmérése szerint a Fortuna Rádió a
leghallgatottabb rádió Paks városában a 1859 éves korosztály körében.
-kg-
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Nagy siker volt a Város Napja
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Különleges ez a program, sok
mindent kínál és családias hangulatú – vélekedett Ihos Iringó,
aki barátaival érkezett a Város
Napjára. Egy másik résztvevő,
Stadler Csaba pedig azt mondta, hogy jó a helyszín és tökéletes a rendezvény. Az eddigi
visszajelzések összecsengnek
ezzel a két véleménnyel, a részt
vevő civil szervezetek, intézmények és a közönség tetszését is elnyerte az első alkalommal megtartott program, amelyen majd’ ötezren vettek részt.
A felvonulást ugyan nem kötelező elemként kínálták a potenciális résztvevőknek, ám már az
első megbeszélésen igen kedvező volt a fogadtatás, sokan
jelezték, hogy részesei szeretnének lenni, mondta el Csapó
Ágnes rendezvényszervező és
külkapcsolati referens. Hozzátette: Paks megmutatta, milyen

sokszínű a civil élet a városban,
és hogy mekkora jelentősége
van az összefogásnak.
Ahogy a felvonulók gyülekeztek
a Szent István téren, egyre színesebb forgatag bontakozott ki,
majd Barnabás István alpolgármester köszöntőjét követően elindult a menet. A többség gyalogosan tette meg az utat a programnak otthont adó Táncsics
parkba, de volt, aki lovas kocsin, lóháton vagy éppen motoron vonult. Akadt olyan társaság,
amelynek tagjai táncra perdültek
és olyan is, amelyik dalra fakadt.
A Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének képviselői hordóból kínálták a hegy levét. Mint megtudtuk, számukra
nem volt kérdés a részvétel, mivel a civil szervezetek és a közönség szempontjából egyaránt jó
és szükséges kezdeményezésnek
tartják a Város Napját.
Ü
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Ü Egyenpólójukat és kötényüket magukra öltve az idén húszéves Paksi Kertbarátok Egyesülete is felvonult. Vezetőjük, Pupp Józsefné úgy fogalmazott, meglepte,
hogy milyen sok civil szervezet tevékenykedik Pakson. Ez a rendezvény közelebb hozhatja őket egymáshoz. Összesen harminckét civil szervezet és intézmény vonult
fel több mint 600 fővel, a Táncsics parkban pedig továbbiak is
bemutatkoztak. Süli János polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, nagyszerű érzés, hogy
már első alkalommal ilyen sokan
eljöttek a rendezvényre, amit érdemes lesz folytatni. A parkban
felállított sátrakban minden szervezet készült a profiljához illő
programmal, többek között tájékoztató anyagokkal, kisebb-nagyobb bemutatókkal, játékokkal,
kézműves foglalkozásokkal, rejtvényekkel, kóstolókkal. A színpadi produkciókhoz két színpadot is
állítottak, így gördülékenyen zajlott le a műsor.

A felvonulóknál is korábban kezdték a napot a halászléfőző verseny
résztvevői. Egészen pontosan 42en pályáztak a Paks halászléfőző mestere címre, amit végül a
LaDIK Egyesület nyert el. Náluk a
fakanál mindig Farkasdi Sándornál van, aki elmondta, hogy a halászlevet csakis az édesapjától egykor megtanult recept alapján főzi.
Megjegyezte, hogy fából rakott
tűzön szívesebben készítette volna el az ételt, és azt is, hogy jövőre
visszatér megvédeni az elnyert címet. A szervezés során szempont
volt, hogy minden közreműködőnek legyen paksi kötődése, így
a zsűri elnökének Bíró Lajost, a
Bock Bisztró tulajdonosát kérték
fel, mellette Kiszl Károly és Kováts Balázs volt a grémium tagja, a nap házigazdája pedig Gosztonyi Zsolt. Az esti koncerten fellépő Peet Project szaxofonosát, a
paksi származású Závodi Attilát
épp egy hónapja mutattuk be az
újság hasábjain.
-gyöngy-

Ingatlanvagyon-értékelés,
ingatlanközvetítés. Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok értékelése
Pakson, a Tolnai úton az óvoda mellett 1373 m2 telekterületű társasház egyben eladó, 736,95
m2 beépített alapterülettel. Három összkomfortos lakás: 229 m2,
136,20 m2, 243,10 m2, jól működő gazdabolttal: 228,80 m2, raktár:
66,05 m2, garázsok: 66,05 m2. Ingatlan ára: 172 M Ft
Pakson a Petőfi utcában 593 m2es telken levő 125 m2-es családi
ház,58 m2-es gazdasági épülettel eladó. Irányár: 19,2 M Ft.
Pakson, a Virág és a Laktanya utca
sarkán 5 lakásos, földszinti társasházban, garázzsal, kis kerttel, 114
m2 alapterületű, önálló bejáratú lakás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű
kazánnal, központi fűtés. Irányár:
21, 3 M Ft.
Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt,
2 szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás hosszabb időre kiadó. 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 eladó. Irányár 6, 1 M Ft.
Pakson, az Árnyas utcában 3. emeleti, teljesen felújított, hőszigetelt
két és félszobás, azonnal beköltözhető 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
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Ismét működik a csúszda a strandon
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Június 1-jén nyitott az Ürgemezei Strand.
A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetésében működő fürdőhelyen fejlesztések is történtek.
Mi lehetne üdítőbb a nyári forróságban annál, mintha fürdőzhet az ember egy jó nagyot
egy hűs vizű medencében? Pakson a városi
forgatagtól csupán egy gondolatnyi távolságra van erre lehetőség az ürgemezei strandon.
A fürdőhely megnyitását megelőző általános
karbantartási feladatok mellett idén is végrehajtottak fejlesztéseket: a pancsolómedence
mellett lévő játszótér és a röplabdapályák gumírozott tetejű szegélykeretet kaptak, valamint kialakítottak egy új röplabdapályát. A
strandbüfék előtt a régi járólapok helyére esz-

tétikusabb térkövet raktak le. A nagymedence körül és a pancsolónál összesen közel 80
méternyi fali rögzítésű padrendszert alakítottak ki, emellett gépészeti fejlesztés is történt:
kicserélték a nagymedence elkorrodálódott
töltő-ürítő vezetékét.
A gyerekek örömére idén újra van csúszda a
strandon, ami 600 forintos napijeggyel használható, valamint a tervek szerint egy légvár
is a szórakozni vágyók rendelkezésére áll a
teljes szezonban, tájékoztatott dr. Hanol János. A Mezőföldvíz Kft. szervezési és kommunikációs osztályvezetője kiemelte, hogy
az önkormányzattal karöltve megvalósított,
komfortérzetet növelő fejlesztések fontosak,
hiszen egy igazi forró nyári napon akár más-

fél ezer ember is megfordul a paksi strandon.
Bár a megyében több fürdő közül választhat
a lakosság, a megyei szinten legalacsonyabb
jegyárai révén is őrzi versenyképességét a
paksi. Idén a tanulójegy 670, a felnőtt napijegy csupán 890 forint. A felnőtt úszójegy 670
forintba kerül, a tanuló úszójegy pedig 570
forint naponta. Tíz alkalomra szóló bérlet is
váltható, ez a felnőtteknek 7250, a diákoknak
5000 forintba kerül, az úszóbérlet pedig 4700
forint a felnőtteknek, és 4200 forint a diákoknak. A nyugdíjasjegyek és -bérletek árai megegyeznek a tanulójegy- és bérletárakkal. Megfelelő létszám esetén a városi intézmények
csoportos kedvezményt kaphatnak.
A több mint 43 ezer négyzetméteres területen úszó- és élménymedence, pancsoló-medence, homokos sportpályák, büfé, élőfüves
pihenőterület áll a vendégek rendelkezésére. Az úszómedence vize 26-28 Celsius-fokos, az élménymedencében 28-30, a pancsoló medencében pedig 30-32 fokos vízben lubickolhatnak a strandolók. A korábbi
évekhez hasonlóan több nagy rendezvénynek ad otthont a strand, így az Atomzsaru, valamint a Tűzkakas országos strandfoci bajnokságnak, illetve a Mezőföldvíz Kft.
családi- és sportnapjának. Idén is lesz Pool
Festival, a szórakoztató, medencés partit július 21-én rendezik meg helyi tánccsoportok, valamint együttesek és lemezlovasok
fellépésével. Ez lesz az egyetlen rendezvény,
ami nagyobb éjszakai zajjal jár, előre is kérik
a környéken lakók megértését és türelmét.
Az Ürgemezei Strand minden nap 6-tól 20
óráig tart nyitva, ám az első két órában csak
úszásra van lehetőség, a nagyközönséget 9
órától várják. A strandszezon augusztus 31ig tart.
Kohl Gyöngyi

Országszerte fejlődik a kerékpárút-hálózat
Ahogy az Európai Kerékpáros Szövetség éves felméréséből kiderül, a kerékpározást illetően európai szinten is jó helyen áll
Magyarország: Dánia és Hollandia után hazánk a harmadik leginkább kerékpárbarát
nemzet. A biciklizés növekvő népszerűsége
egyrészt egészségmegőrző szerepének köszönhető, másrészt annak, hogy környezetbarát közlekedési forma – erről is szó esett a
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége paksi közgyűlésén.
A szervezet 2011-ben jött létre azzal a céllal,
hogy hatékonyan képviselje a települések és
civil szervezetek érdekeit. Eddig túlnyomó6 n Paksi Hírnök, 2017. június 2.

részt Békés megyei és észak-dunántúli települések csatlakoztak a szervezethez, mondta el
Gyebnár Péter, a szövetség főtitkára, hozzátéve: eltökélt szándékuk a hálózatfejlesztés. Azt
szeretnék, hogy minden megyéből csatlakozzanak olyan települések és civil szervezetek,
amelyeknek szívügye a kerékpáros szemléletformálás. Izsó Gábor, a szövetség elnöke elmondta, hogy pályázatoknak köszönhetően
a kerékpárutak hossza évről évre gyarapodik hazánkban. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban országszerte több ezer kilométer kerékpárút építését
támogatják, Paks például 540 millió forin-

tot nyert a Paks–Dunakömlőd közötti öt
kilométeres szakasz építésére. További kerékpárúthálózat-fejlesztés is várható a városban, ami a sportkedvelőknek és az idelátogató turistáknak is kedvez – tájékoztatta
lapunkat Szabó Péter, Paks alpolgármestere. A dunakömlődi útszakasz megépítésével
nemcsak az atomerőműig, hanem a töltésen
egészen Bölcskéig egybefüggő kerékpárúton
lehet majd közlekedni. A kerékpárutak belvárosi szakaszainak fejlesztését is tervezi az
önkormányzat, amivel az autóforgalmat, ezáltal pedig a torlódásokat szeretnék csökkenteni.
Weller P. Hanna

Aszfaltozzák
az utcákat

A dunakömlődi csárda parkolójától a lussoniumi elágazóig újult meg az útfelület a Sánchegy
utcában. A beruházásról tavaly döntött az önkormányzat, a munkálatok március végén indultak el és a szerződésnek megfelelően a napokban zárultak. A kivitelezés 14,5 millió forintból valósult meg az önkormányzat költségvetéséből. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Aszfaltozza számos nagy forgalmú, rossz állapotú utca burkolatát idén az önkormányzat. A rekonstrukciót három ütemre bontva
tervezik megvalósítani. Elsőként a lakótelepen dolgoznak majd az aszfaltterítőgépek,
az elképzelések szerint az Építők, a Gesztenyés, valamint az Ifjúság utcában. Második
ütemben a történelmi városrész utcái közül a Dózsa György útról nyíló, a könyvtártól a város északi bejárójáig található, még
fel nem újított utcákat aszfaltozzák. A harmadik szakaszban a városközpont rossz
burkolatú útjai kapnak új aszfaltburkolatot,
így a Rákóczi és a Pál utcában is dolgoznak
majd a szakemberek. Az állapotfelmérés
már zajlik, a tervek várhatóan június végéig elkészülnek. Ezt követően a műszaki osztály munkatársai lefolytatják a közbeszerzési eljárást, és ha ez eredményesen lezárul,
augusztus közepén már indulhat a kivitelezés – tájékoztatott Szabó Péter, Paks alpolgármestere.
Dallos Sz.

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart az Országos Atomenergia Hivatal a paksi atomerőmű 4.
blokkjának tervezett üzemidőn túli üzemeltetési engedélykérelme tárgyában. Az esemény június 7-én 16 órakor lesz a polgármesteri hivatal nagytermében.
Az eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmező MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-n kívül
az erőmű biztonsági övezetében lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, és az, akinek
az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték, továbbá – a
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint – a társadalmi szervezetek.
A közmeghallgatást megelőzően megtekinthetők a közérthető összefoglalók a polgármesteri hivatalban, illetve az OAH székházában. Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve törvényes vagy
írásban meghatalmazott képviselőjük útján
betekinthetnek, erre előzetes egyeztetést követően, az OAH-székházban (Budapest, Fényed Adolf utca 4.) van lehetőség.

Megújult a Paksi Városi Múzeum előtti tér. A beruházás keretében új járda épült a múzeum
sarkától a Deák utcai kereszteződésig, valamint megújult a Deák-ház és a Mádi-Kovács kúria
előtti terület a Bajcsy-Zsilinszky utcáig. A parkoló – amelyben a megállóhelyek száma nem változott – városi beruházások során eddig még nem használt anyagból kapott szilárd burkolatot.
Új támfal is épült a múzeum régi és új épületei között, a napokban az új utcabútorok is a helyükre kerültek. A tér felújítására ötvenmillió forintot biztosított az önkormányzat, a kivitelező a
DC Dunakom Plusz Kft. volt. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Paksi Hírnök, 2017. június 2. n 7

Atomerőmű

Az atomerőmű-leszerelés is mérnöki
csúcsteljesítményt igényel
Olaszországban gyarapította szakmai tapasztalatait a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. Amíg hazánkban atomerőmű-építés, addig Olaszországban leszerelés van napirenden, a látottak
mégis sok hasznos információval szolgáltak a
tagtelepülések vezetőinek.
Az atomerőművek leszerelésével és a radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó állami cég, a SOGIN és az atomerőművekben
használt szekunderköri nagyberendezéseket
is gyártó Ansaldo cég tevékenységével ismerkedett a TEIT. A társulás tizenhárom tagtelepülésének polgármesterei és az atomerőmű kommunikációs szakemberei elsőként a
Caorso atomerőmű telephelyén tettek látogatást. Az 1978-ban üzembe állított forralóvizes atomerőmű csupán 12 évig szolgálta az
áramtermelést, turbinacsarnokát kiürítették,
az épület ma a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelésére szolgál.
Az elsőként üzembe helyezett, Róma közelében fekvő Latina erőmű látogatása során joggal érezhették a településvezetők, hogy múzeumban járnak. Az itteni grafitmoderátoros
reaktor 1963 és 1987 között csupán 25 TWh
villamos energiát állított elő. A hat, szabadtéren álló gőzfejlesztővel felszerelt erőmű reaktorcsarnoka elhagyatott, vezénylője előadóteremként funkcionál. Az épületek egy
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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részét már elbontották, ugyanakkor újakat húztak fel, hogy azok átmeneti tárolóként szolgáljanak a leszerelési hulladéknak.
A szakemberek – telephelyenként hozzávetőleg százan – feladata a leszerelés és a radioaktív hulladékok elhelyezése. Ahogy a
SOGIN római központjában a magyar delegáció tagjai Francesco Troiani igazgatótól
és Gianluigi Migliora koordinátortól hallhatták, különféle technológiákkal – köztük saját fejlesztésűekkel – dekontaminálják a berendezéseket, épületeket. Az arra alkalmas
hulladékot tömörítik, hordókba rakva a telephelyeken tárolják. A kiégett fűtőelemeket
reprocesszálásra, illetve tárolásra Franciaországba, illetve Nagy-Britanniába szállították.
Olaszországnak még nincs végleges radioaktív hulladéktárolója és hiányoznak bizonyos
engedélyek is a végleges leszerelésig. Az egyes
erőműveknél a 2030–40-es évekre ütemezik
a zöldmezős területátadást.
Az állami tulajdonban lévő SOGIN cégcsoportot 1996-ban hozták létre, hogy felgyorsítsák a négy olasz atomerőmű leszerelési
munkálatait. A vállalat nemzetközi piacon
is igyekszik kamatoztatni tapasztalatait –
mondta el Francesco Troiani. Az igazgató
számára újdonságként szolgált az, hogy nukleáris létesítmény körül lévő önkormányzatok társulásba szerveződve, partneri szerző-

dés keretében képviselik a lakosság érdekeit.
Azt mondta, még idén viszonozza a mostani látogatást.
Szó esett arról, hogy a kiégett fűtőanyagok
átmeneti tárolására vonatkozó szerződések
2022-ben lejárnak, ezért sürget az idő.
– Ennél a technológiánál 20-30 év olyan,
mint egy pillanat – fogalmazott Gáncs István, a TEIT alelnöke. Hozzáfűzte, Olaszországban a ’90-es évek óta foglalkoznak ezzel a
kérdéssel, de még rengeteg a megoldásra váró
feladat. Fontos tanulság ezért, hogy bár Magyarországon most fejlesztés történik, a leszerelésen, a leszerelési hulladék elhelyezésén
már most gondolkodni kell, és akárcsak a létesítés, úgy ez is mérnöki csúcsteljesítményt
igényel. Megjegyezte, meglepő információ
volt számára, hogy a kiégett fűtőanyag nem
az országban van. Kiemelte még, hogy akkor, ha egy ország felhagy az atomenergiával,
„parlagon”, illetve elméleti síkon marad a felhalmozott szaktudás.
Dr. Bálint József, a TEIT elnöke elsőként azt
hangsúlyozta az olasz tanulmányút kapcsán,
hogy nem abban a pillanatban kell elkezdeni a felkészülést a leszerelésre, amikor lejár
a blokkok üzemideje. Az olasz példa is mutatja, hogy meg kell keresni, ismerni a technológiákat, műszaki megoldásokat. Emlékeztetett rá, hogy míg Magyarországon van
végleges tároló a kis- és közepes aktivitású hulladékok befogadására, addig Olaszországban nincs, habár harminc éve leállították a reaktorokat. Hozzáfűzte, nem tartja
szerencsésnek, ha ebben a kérdésben népszavazáson döntenek, mert a lakosság nem
ismeri sem a műszaki adatokat, sem a pénzügyi részleteket. Hozzáfűzte, Olaszországban a kieső energiát importból fedezik, beleértve a francia atomenergiát, illetve a nagyobb környezeti terhelést jelentő fosszilis
energiaforrásokat.
A paksi és környékbeli településvezetők szakmai útjuk során segítséget kaptak Hagymási
Tündétől, az olaszországi magyar nagykövetség külgazdasági szakdiplomatájától, valamint az atomenergetika terén nagy szakmai
tapasztalatokkal és magyar szakmai kapcsolatokkal rendelkező Rogante mérnöki irodától. Utóbbi munkáját, eredményeit az iroda vezetője, Massimo Rogante mutatta be a
SOGIN központjában tartott találkozón.
Vida Tünde

18 milliárdot takarít meg az új megoldás
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Május 19-én szállították le az utolsó vasbeton
konténert a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló egyes kamrájába. A tárolót a
körülbelül 340 millió éves mórágyi gránitformációban építették meg.
A tárolótérhez a lejtősaknákat robbantásos módszerrel alakították ki, a munkálatokat 2005-ben kezdték meg. A háromezer
hordó befogadására alkalmas felszíni létesítményt 2008. október 6-án adták át. Az első
vasbeton konténer 2012. december 5-én került végleges helyére. Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
kommunikációs vezetője arról tájékoztatott,
hogy átlagosan heti egy beszállítás történt az
atomerőműből, leszállítás a föld alatti tárolótérbe pedig hetente kétszer. Mostanáig 537
konténerben 4833 hordó kis és közepes ak-

tivitású atomerőművi eredetű radioaktív hulladékot helyeztek el a kamrában. A hordókban elsősorban védőfelszereléseket, munkaruházatot, üzemterületen elszennyeződött
eszközöket helyeztek el.
Az elmúlt közel 4,5 évben nem történt semmilyen, a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló esemény. – A tárolóban munkát végző
személyzet kiemelkedő szakértelme, biztonságtudatos munkája, az alkalmazott technológia garantálja, hogy a jövőben is megtartható a biztonság – húzta alá Honti Gabriella. A tároló működése során a kibocsátás és
a környezeti monitoring egyaránt azt mutatja, hogy a tárolóból radioaktív anyag nem került a környezetbe.
A kommunikációs vezető hozzátette, hogy a
kamra hossza a nyaktaggal 106 méter, ebből

a tároló rész 90. Eredetileg 519 vasbeton konténer elhelyezését szolgálta volna, de az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok alapján
a kamrába végül 537 vasbeton konténert helyeztek el, természetesen hatósági hozzájárulással. Egy vasbeton konténer a tartalmától
függően kb. 13-15 tonna.
A második kamrában új koncepció szerint
helyezik el a hulladékcsomagokat. A betonkonténereket kompakt hulladékcsomagok
váltják fel. Míg mostanáig egy vasbeton konténerbe kilenc hordó került, és a hordók közti üres teret cementpéppel töltötték ki, addig
a kompakt hulladékcsomag annyit tesz, hogy
egy acélkonténerben négy hordót helyeznek
el és a hordók közti üres teret folyékony radioaktív hulladékkal kevert cementpéppel
töltik ki. A vasbeton konténer szerepét egy
vasbeton medence veszi át, a tárolókamra falát és alapzatát vastagon kibetonozva egy medencét alakítanak ki. A vasbeton medence
közel száz méter hosszú, 8 méter széles, 6,5
méter mélységű. A kompakt hulladékcsomagok már készen érkeznek az atomerőműből
Bátaapátiba. Az új tárolási koncepcióval költségcsökkentés érhető el. Ez a számítások szerint 18 milliárd forint.
A második kamra bányászati kialakítása
megtörtént, jelenleg a betonozási munkálatok folynak. Várhatóan 2018-ban már megkezdődik a kompakt hulladékcsomagok betárolása.
A tároló végleges befogadóképessége a tervek szerint 40 ezer m3, ez elegendő a jelenlegi
négy blokk teljes üzemidejére és a leszereléskor keletkező hulladék befogadására is.
-vt-

Elkötelezett, biztonságtudatos kollektíva
Pakson tartott ülést az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottsága Heringes Anita szocialista képviselő javaslatára, hogy tagjai megismerkedjenek a paksi atomerőmű
működésével és felügyeletével. Hamvas István vezérigazgató részletes beszámolóját
Volent Gábor biztonsági igazgató egészítette ki a szakterületére vonatkozó adatokkal.
Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója a hatósági kontrollról beszélt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, dr. Farkas Gábor pedig egyebek mellett az energiastratégiába illeszkedő
kapacitás-fenntartásról. Beszédes példát hozott arra, hogy csak megújuló forrásból nem
lehetne pótolni a kieső nukleáris kapacitást,

mert míg a két új paksi blokk 92 százalékos
kihasználtsággal tud majd működni, addig ez
a szélerőműveknél 23, a naperőműnél 12%.
Sok szó esett a szükséges szakembergárda
biztosításáról, a speciális képzési struktúráról, ami garantálja, hogy kellő szakértelemmel működtessék az atomerőművet. – Stabil
munkahely a paksi atomerőmű, nagyon alacsony a fluktuáció, a kollektíva elkötelezett,
biztonságtudatos, jól képzett. Kulcskérdés lesz
a megfelelő munkaerő garantálása akkor is, ha
üzembe lép a paksi ötödik és hatodik blokk –
fogalmazott Hamvas István, aki szerint racionális, ha ők végzik a szakemberképzést.
A bizottság paksi kihelyezett ülését kezdeményező Heringes Anita (MSZP) képviselő

felhívta a figyelmet arra, hogy a szakemberutánpótlás biztosítása érdekében szükség
van a paksi Energetikai Szakgimnáziumra,
ezért garantálni kell annak működését. Heringes Anita – mint elmondta – azért kezdeményezte a kihelyezett ülést, hogy a képviselők a saját szemükkel győződjenek meg
arról, hogy a paksi atomerőmű biztonságosan működik.
Sallai R. Benedek sugárvédelmi ruhában,
maszkban érkezett a paksi kihelyezett ülésre.
A bizottság LMP-s elnöke az ülés során sem
rejtette véka alá ellenérzését. Mint mondta, nem a dolgozók szakértelmét kérdőjelezi meg, hanem a technológia létjogosultságát.
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Negyvenedik évfordulót ünnepeltek
Fotók: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az emberi értékeket, a közösségi kultúrát
fontosnak tartó emberek lelkesedése, energiája tartotta életben a kórust – hangzott el
azon az ünnepi koncerten, amelyet a Paksi Városi Vegyeskar adott negyvenéves fennállása alkalmából nemrégiben a Jézus Szívetemplomban. Kiemelkedő szerepe volt a kórus ilyen hosszú időn át tartó működésében
eddigi elnökeinek, Harmath Bélának, Rauth
Jánosnak, Vajda Tibornak, valamint Nikl
Mártának, aki 35 éve a kórus tagja, tíz éve pedig egyesületi elnöke. – Mindig is az életem
része volt a zene és az is marad. A mai napig,
ha hazaérek, az első, hogy bekapcsolom a rádiót – mondta el kiemelve, hogy az éneklés
nagy koncentrációt igényel, közben minden
mást félre kell tenni. Arról is beszélt, hogy a
kórusban különböző korú, foglalkozású, hátterű emberek énekelnek, lelkes, ambiciózus a
csapat, igényük van arra, hogy mindig új célokat tűzzenek ki. Kiemelte, hogy a kórus sikereiben milyen fontos szerepe van a szakmai vezetőnek, karnagyoknak. Közel tíz éven
át vezette a kórust Cseke Gábor, irányítása
alatt másodszor nyertek fesztiválkórus minősítést, vezette őket a linzi, vilniusi, toscanai és albániai szereplések idején. Cseke Gábor előtt Simon Péter, a Pro Artis Alapfokú
Művészeti Iskola jelenlegi igazgatója szintén
tíz évig vezényelte a vegyeskart. Vezetésével
2005-ben Olaszországban ezüst diplomát
kaptak, és ugyanebben az évben Paks város önkormányzata Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki a kórust. A leghosszabb ideig, húsz éven át, Károly János vezényelte az
énekes társaságot, ez idő alatt sokat köszönhettek Hartmann Józsefné Újváry Erikának,
aki másodkarnagya, zongorakísérője volt a
kórusnak. Károly János lányai – akik koráb10 n Paksi Hírnök, 2017. június 2.

ban is énekeltek a paksi kórusban – Károly
Katalin, a Kecskeméti Katona József Színház zenei igazgatója, magánénekes, és Károly Ágnes énekes is fellépett a jubileumi
hangversenyen, az esten közreműködött
még a Szekszárdi Kamarazenekar, Megyesi
Schwartz Lúcia, a Magyar Állami Operaház
magánénekese és Koch Boglárka orgona- és
zongorakísérő.
Egy éve új karnagy áll a kórus élén a dunaújvárosi Ujházi Krisztina személyében, aki

Az ünnepi hangversenyen a kerek évfordulós tagokat is köszöntötték, köztük Horváth
Jánost és Kunner Mihályt, akik a megalakulás óta a kórus tagjai. – 1978. május 1-jén
léptünk fel először. Az akkor előadott mű
szövegében benne van, hogy boldog, aki
énekel. Nekem valóban nagy boldogság, ha
énekelhetek, ha ezzel örömöt adhatok a közönségnek, de az is, ha mások énekét hallgathatom – mondja Horváth János hozzátéve, hogy amikor együtt van a kórussal, minden bút, bajt elfelejt. Azt is elmondta, hogy
az évek alatt több dalos társukat elkísérték
már utolsó útjára. Amikor felidézik a közös
élményeket, rájuk is emlékeznek. A negyven év alatt olyan helyeken is jártak, ahova a
kórus nélkül biztosan nem jutottak volna el.

mondhatni belecsöppent a sűrűjébe, ugyanis érkezésekor már nevezése volt a kórusnak a Riminiben megrendezett nemzetközi kórusversenyre, amire röpke két hónapjuk
volt felkészülni. A vegyes karok kategóriájában kiemelt bronzdiplomát szereztek. Ujházy
Krisztina elmondta, úgy érzi, hogy az a bizalom, amivel fogadták a kórustagok, az elmúlt
hónapokban tovább erősödött, nagyon szereti ezt a társaságot, és mindig várja a próbákat.
Hozzátette, kiemelten fontosnak tartja, hogy
folyamatosan kapjanak tőle pozitív visszajelzést, de ha szükséges, természetesen kritikát
is megfogalmaz. Egy kórusnál a repertoártól
a hangképzésen át az egymásra figyelő éneklésig sok mindennel foglalkozni kell.
– Sokat fejlődött a kórus az egy év alatt is, főként abban, hogy éneklés közben mindenkire
füleljenek, ne csak a saját szólamukra – értékelt. Megjegyezte: nagy öröm számára, hogy
a Jézus Szíve-templomban megtartott jubileumi esten a reformáció 500. évfordulójára írt,
Reformáció című oratórikus műve is felcsendült. Az ünnepi hangversenyt a paksi bemutató másnapján Dunaújvárosban is meghallgathatta a közönség. A kórus most budapesti
templomi fellépésre készül, ahol egy amerikai kórussal adnak koncertet, a közös estre
több jelentkezőből választotta ki a New Jersey-i kórus a paksi vegyes kart.
Kohl Gy.

– A kórus 1977. november 18-án alakult – idézte fel a kezdetet Kunner Mihály. Legkedvesebb élménye a csapat albániai útja volt, amitől bár többen óva intették a társaságot, de ők mentek és végül
nem bánták meg, mert nagyon kellemes
élmény volt.
– A kórus úgy működik, mint egy nagy
család, amit a hétfőnkénti próbák, a nagyobb fellépéseket megelőző kórushétvégék és a fellépések hangulata egyaránt jól
mutat. Megosztjuk egymással örömeinket,
gondjainkat, és ha kell, igyekszünk segíteni
egymásnak – emelte ki Kunner Mihály, aki
azt firtató kérdésünkre, hogy meddig fog
énekelni a kórusban, azt mondta: ameddig
bírom, csinálom.

Rangos elismerést kapott a városi múzeum
– Nagy siker, hiszen vidéki, területi múzeum eddig még nem került a döntőbe –
mondta Váradyné Péterfi Zsuzsanna annak
kapcsán, hogy Elismerő oklevelet kapott a
Paksi Városi Múzeum Paksi Metszet elnevezésű állandó tárlata, a Pulszky Társaság
– Magyar Múzeumi Egyesület Év kiállítása
2016 pályázatán. A díjat a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségének,
kreativitásának, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességének elismerésére
alapították 2010-ben. Minden esztendőben egy múzeum kaphatja a fődíjat, döntenek arról, hogy kiadnak-e különdíjat, a
többi döntős pályázó pedig elismerő oklevélben részesül. Idén 16 múzeum pályázott
a díjra, ezek közül hét került a döntőbe: három budapesti országos múzeum, egy szintén fővárosi önkormányzati múzeum, egy
megyei hatókörű városi múzeum és két
területi múzeum, a paksi és a tatabányai.
– A felsorolásból látszik, hogy a döntőbe jutás követelményeit elsősorban a nagy
múltú, jellemzően fővárosi múzeumok
tudják teljesíteni – mondta dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna hozzátéve, éppen ezért
fontos eredménynek tartják, hogy a még
mindig igen fiatal paksi múzeum egyáltalán bekerült a legjobbak közé. A fődíjat a
budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum érdemelte ki.
Ezzel az oklevéllel már három országos elismerést tudhat magáénak a paksi intézmény.
Az Év múzeuma 2013 pályázaton, elsőként
a megyében, a Nemzeti Múzeum különdíját nyerték el Lussonium régészeti bemutatóhely megteremtéséért és a helyi közéletben betöltött kiemelkedő szerepért, 2006ban pedig a Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület Kismúzeumi tagoza-

ta és Százhalombatta Város Önkormányzata Poroszlai Ildikó-emlékérmet adományozott a múzeumnak kiemelkedő muzeológiai
tevékenységéért. Ezt a díjat az országban elsőként kapták meg.
– Amikor elkészült a Paksi Metszet, azt
mondták a kollégák, hogy hozzuk át ezt a
két oklevelet a régi épületből, de én azt gondoltam, majd csak akkor, ha az Év kiállítása
pályázaton is eredményt érünk el. A „babonaság” bevált – mondta dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, aki kiemelte, hogy jelenleg az
országban egyedül a paksi múzeum rendelkezik mindhárom rangos elismeréssel, amelyek mindegyike a múzeum teljes kollektívájának munkáját dicséri. – Az, hogy immáron harmadszor kapunk szakmai fórumtól
visszajelzést a munkánkról, nemcsak nekünk, hanem a városnak is fontos, hiszen

növekszik a múzeum országos ismertsége –
húzta alá.
Az igazgató újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy szépen alakul a Paksi Metszet
látogatottsága, a hétköznapokon elég nagy a
vendégforgalom, de hétvégéken is rendszeresen érkeznek látogatók. A vendégkönyvben rengeteg a bejegyzés, olyan elismerő
gondolatok is olvashatók közöttük, hogy
európai szintű a tárlat, vagy hogy nagyvárosok is örülnének egy ilyen múzeumnak.
– Mindent megteszünk azért, hogy színvonalas programokat, kiállításokat kínáljunk,
figyeljük az országos trendeket, a mai kor
igényeit, és igyekszünk lépést tartani, de
úgy, hogy a szakmaiság ne sérüljön – emelte ki dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna hozzátéve, az elismerés nyomán megújult lendülettel folytatják a munkát. Kohl Gyöngyi
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Hálás a neki nyújtott segítségért
A legtöbb ember nem tudja, hogyan viselkedjen egy kerekesszékessel. Nos, ugyanilyen nehéz hozzáfogni egy interjúhoz, aminek tulajdonképpen éppen ez adja az apropóját. Pontosabban az, hogy Hum József,
aki idestova három éve, hogy lovasbalesetet
szenvedett, elérkezettnek látta az időt, vagy
érzett magában annyi erőt, hogy itt, lapunk
hasábjain beszéljen arról, milyen sokan a segítségére siettek.
Miután ismeretségünk nem új keletű, tudom,
hogy nem szívesen beszél a 2014. július 22én történtekről, így nem is kérem erre. Arra,
hogy mit jelent életében ez a dátum, csak rövid töprengés után válaszol. Egyébként sem
az a fajta, aki csak úgy odavetne félmondatokat, hirtelen jött gondolatokat. – Ez egy nagy
lecke. Lehet talán újjászületésnek is titulálni,
mert egy biztos, hogy még mindig élek. Az
azóta tartó időszak pedig tanulási folyamat –
fejtegeti. – A cél talán – mondja újabb töprengés után – a fejlődés, mint mindenkinek.
Csak mindenkinek más a helyzete. – Nekem
ez a helyzetem – szögezi le. A történtek új
megközelítésbe helyezték az eddigi tapasztalatokat, újra kellett gondolni a korábbiakat.
A továbbiakat. S hogy keres-e válaszokat a
miértekre? Azt gondolja, egyelőre kár keresni, de majd megérkeznek.
Ha válaszok nem is, de jöttek tapasztalatok
és tanítók. Olyan kapcsolatok alakultak ki
és elevenedtek fel, amikre nem számított.
Mint ahogyan arra sem, hogy az emberekre ilyen hatással lesz. Állítja, hogy nem
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

kesereg, mert nem olyan a helyzete, hogy
ezt tegye. – Láttam egy-két dolgot, feküdtem intenzív osztályon, láttam olyan embereket, akik tényleg rosszul vannak, de ők
is küzdöttek, küszködtek. Ezek tükrében
nincs helye a panaszkodásnak – mondja.
A környezet sokat tud segíteni, sokat tud
húzni le is, fel is nemcsak az ember kedélyállapotán, hanem a fizikain is, teszi hozzá.
Hogy most milyen a helyzet? Viszonyítás
kérdése. Ha ahhoz viszonyít, ami a baleset
előtt volt, elkeserítő, ha arra gondol, hogy
eleinte az ágyból sem tudott egyedül kikecmeregni, egészen jó. Igazán meglepte a sok
segítség, ami megnyilvánult odafigyelésben, anyagiakban, fizikai segítségben. Magyarázatul hozzáfűzi, emeli a segítség értékét, hogy kérés nélkül jött. Segítettek az orvosok, ápolók, gyógytornászok, keresték,
segítették ismerősök, ismeretlenek. Köztük a lovas barátok, a kajak-kenus csapat, a
csámpai táncosok, munkatársak és a munkahelyi vezetők, rokonok, barátok, egykori
osztálytársak. De a sor elején a család van,
amelynek tagjai az első pillanattól és most
is mellette vannak.
A baleset után hét hónapig határozott kérése volt, hogy más ne látogassa. Amikor viszont hazajött, azonnal közösségbe, középiskolai osztálytalálkozóra ment. Azt mondja, neki nem volt gombóc a torkában. Talán
a többiekében igen, pedig tudták, mi a
helyzet. De nyilván más volt, amikor megjelent egy kerekesszékben…

S máris a kezdő gondolathoz érkezünk: igen,
a legjobb, ha természetesen viselkednek vele.
Nem zavarja, ha megszólítják, ha akár ismeretlenül segítséget ajánlanak neki. – Tudomásul kell vennem: különbözöm az átlagostól, a
normálistól, a megszokottól – mondja.
Azt túlzás lenne állítani, hogy élete visszatért
a régi kerékvágásba, de ismét dolgozik a paksi atomerőműben: minőségirányítással foglalkozik távmunkában. A nagyobb nehézségeket leszámítva egyedül is elboldogul, de segítségére van édesanyja és édesapja. Sok időt
elvesz a napi rutin: ami másnak egy-két perc,
az számára félóra vagy több. Szintén sok idő
az edzés, a torna, ami nála nem úri passzió,
hanem létkérdés. Költözniük is kellett, mert
régi otthonukban nem lehetett megoldani
az akadálymentesítést. A Rosthy utcai házból egy kicsit elérhetőbb lett számára a világ.
Mint nevetve megállapítjuk, a közelmúltban
lezajlott öthetes rehabilitációnak vagy talán a
tavasznak köszönhetően kifejezetten jó formában van. Az óvatlan vagy talán tapintatlan kérdésre, miszerint készít-e az ember leltárt az ő helyzetében arról, mit veszített, csak
nagy sokára érkezik válasz.
– Az ember folyamatosan szembesül azzal,
amit veszített – mondja. Hogy még jobban
fájjon, felemlegetjük, milyen érzés lovagolni
a virágzó akácfák között.
Hogy mégis mit tervez az ember ebben a
helyzetben? Csak küzd és bízik, ahogy Madách Imre nagyon szépen megfogalmazta…
Vida Tünde

Váljék egészségére!

Óvatosan a napozással!
A nyár közeledtével sokan várják a fürdőzést, napozást. A szakemberek ugyanakkor
évről évre felhívják a figyelmet a legalább
50-es faktorszámú fényvédő készítmények
használatára, és arra, hogy 11–15 óra között
nem ajánlott a napon tartózkodni. Ez nem
véletlen, hiszen bőrünk megőrzi az UV-sugárzás hatását, ami idő előtti öregedéséhez,
bőrelváltozásokhoz, akár bőrdaganatok kialakulásához vezethet, mondja dr. Varga
Tamás bőrgyógyász szakorvos hozzátéve,
utóbbiak közül a legveszélyesebb, a jelentős százalékban a már meglévő anyajegyekből kialakuló melanoma. Ez a rákos megbetegedés sajnos egyre gyakrabban fordul elő,
a daganat gyorsan növekszik, és hamar áttéteket ad, ami ebben a stádiumban már igen
nehezen gyógyítható – hangsúlyozta az orvos. Dr. Varga Tamás elmondta, hogy otthoni ellenőrzéskor figyeljük az anyajegy
aszimmetriáját, határát, színét és átmérőjét.
Ennek alapján ha azt tapasztalja valaki, hogy
az anyajegy alakja szabálytalanná válik, azaz
már nem kerek vagy ovális, a határa elmosódik, megváltozik a színe vagy hirtelen megnövekszik a mérete, feltétlenül mutassa meg
szakorvosnak. Melanoma bárkinél kialakulhat, de fokozott kockázatot jelent a világos,
leégésre hajlamos bőr, a sok vagy szabálytalan alakú anyajegy és az UV-sugárzás. Ha
nincsen gyanúra okot adó jel, akkor is ajánlott évente elmenni anyajegyszűrésre.
– Jellemzően a bőrgyógyász szakorvos véleményezi, hogy melyik anyajegyet ajánlott eltávolítani, ami sebészeti úton történik, erre Pakson az egynapos sebészeten

van lehetőség. Az anyajegy levételét minden esetben annak szövettani vizsgálata követi. Vannak nem festéksejtes bőrdaganatok
is, amiket szintén el kell távolítani – mondja
a szakember, aki arról is tájékoztatott, hogy
a szakrendelésen lehetőség van szemölcsök
fagyasztásos kezelésére, ami gyakori eljárás, és elektrokauter is rendelkezésre áll,
amivel sebészeti beavatkozást nem igénylő, jóindulatú bőrelváltozások, bőrkinövések, kisebb bőrdaganatok, szemölcsök eltávolítására van mód. A paksi szakrendelésen
úgynevezett epicutan bőrpróbát is tudnak
végezni, amennyiben azt a szakorvos indokoltnak látja. Ez nem más, mint egy rátevéses allergiateszt, aminek lényege, hogy a páciens egészséges hátbőrére allergéneket (pl.
különböző adalékanyagokat, fogászati fémeket) tartalmazó tapaszcsíkokat helyeznek
fel, majd az orvos 72 óra elteltével értékeli a
próbát. Dr. Varga Tamás arra is kitért, hogy
a szakrendelésen nemibeteg-szakellátás és
-gondozás is zajlik, amihez szintén kiválóak az eszközfeltételek: van vizsgálóágy, mikroszkóp, különböző tesztek. A bőr- és nemibeteg-szakellátás és -gondozás szakrendelésen hétfőn és kedden 9–16 óráig, pénteken
pedig 9–14 óráig fogadják a betegeket, akik
bizalommal fordulhatnak hozzájuk. Beutalóra nincsen szükség, viszont előjegyzésre igen,
aminek előnye, hogy így tervezhető a betegforgalom, nem kell órákat várniuk a pácienseknek, az orvosnak pedig van elég ideje foglalkozni velük. Általában tízpercenként osztják be a betegeket, de természetesen vannak
olyan esetek, amelyek ennél több időt igé-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

nyelnek, erre figyelemmel vannak az előjegyzésnél. Arra a kérdésre, hogy miként tegyünk jót a bőrünkkel, dr. Varga Tamás több
tanáccsal is szolgált. Kiemelte, hogy a tisztálkodás során mellőzzük a szappant, mert
nagyon szárítja a bőrt, inkább tusfürdőt
használjunk. Van, akinek jól beválik egy átlagos termék és van, akinek inkább a drogériákban kapható finomabb ápolószerek, de
ha valaki ott sem talál számára megfelelőt,
akkor a gyógyszertárakban kapható termékeket vegye górcső alá. Akinek a bőre hajlamos az ekcémára, próbálja ki a tisztítóolajat.
Egy jól megválasztott testápolónak is jó hatása van, főleg, ha a krémet nedves bőrbe
masszírozzuk be.
Kohl Gyöngyi

Ifjú tehetségek jelentkezését várják
Kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. A szervezet célja az
anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló
eredményt elérő diákok és a velük foglalkozó felnőttek elismerése, ösztönzése. Támogatják a kiváló teljesítményt nyújtó, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat is. Pályázni az általános iskola 5. osztályától az
első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel, hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks legyen vagy itt tanuljon.
A pályázatot írásban, az erre szolgáló űrlapon
kell benyújtani, ami a további fontos információkat tartalmazó részletes kiírással együtt
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megtalálható a Paksi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz István
Városi Könyvtárban, a Városi Múzeumban,
a Csengey Dénes Kulturális Központban, a
Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a paks.hu honlapról. A pályázatokat
szeptember 15-én 12 óráig várja a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány a Polgármesteri Hivatal titkárságára. A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítik és meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amit az
október 23-i ünnepségsorozat keretében tartanak meg. A pályázat eredményét a város
honlapján közzéteszik.
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Annak idején az atomerőmű építéséhez szükséges anyagokat és eszközöket közúton, vasúton, valamint vízi úton tervezték szállítani.
Különösen körültekintően kellett azon berendezések szállítási útvonaláról gondoskodni, amelyeket súlyuk és terjedelmük miatt
közúton és vasúton nem volt lehetséges szállítani. Erre szolgált a vízi út, a Duna, amelyből leágazik a hidegvízcsatorna. A csatornának kettős rendeltetése van, egyrészt biztosítja
az atomerőmű hűtővizét, másrészt a csatornán kiépített nehézkikötőben fogadhatják a
hajón érkező, méreten felüli berendezéseket,
mint például a reaktortartály és a gőzfejlesztő. A nehézkikötő 320 tonnás daruját a GanzMávag brigádja szerelte össze, és első alkalommal 1980. március 24-én vették üzembe,
ugyanis ekkor érkezett meg az Orlik tolóhajón az atomerőmű első reaktortartálya.

A hajóról leemelt tartályt egy különleges
trélerre rakták, amely előtt és mögött egyegy Faun vontatójármű állt. Ezt a több mint

Tárgy/
történet

200 tonnás tömeget kellett elszállítani a közel másfél kilométerre lévő reaktorcsarnokba.

Faun vontatójármű
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A Faun vontatójármű amerikai–német kooperációban készült Detroitban, 1976-ban,
és 1977 decemberében helyezték üzembe, majd a Paksi Atomerőmű Vállalat tulajdonába került, de a vállalat 1989-ben az
OVIT-nak adta át. Első vezetője Radnai János volt 1977–1989 között, a második pedig Honfi József, aki 2012. március 1-jén
kormányozta a járművet a mai kiállítási helyére, hogy itt kezdje meg nyugdíjas éveit.
A Faun párja Németországba került.
Néhány jellemző műszaki adat a nem mindennapi járműről: a motor típusa Cummins KT 450; a motor 16 848 köbcentis,
soros elrendezésű; teljesítménye 425 lóerő;
a motor forgatónyomatéka 1910 Nm; 700
ezer kilométert futott és 300 ezer üzemórát
teljesített.
Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Szerbin Pavel
A Paks–Budapest–Balaton egyenlő szárú „Bermuda-háromszögben” szokott néha feltűnni,
néha eltűnni. Motorozik, vitorlázik, kerékpározik, mindent szeret, ami jó. Így jellemzi magát Szerbin Pavel, aki egyrészt annak köszönheti idegen hangzású nevét, hogy édesanyja orosz, amire a keresztnévválasztással tett
utalást, másrészt annak, hogy kovácsmester
nagyapja Sátoraljaújhelyről származik, és valószínűsíthető, hogy a felmenői között kárpátaljai ruszinok vannak. Édesapja – ahogy fogalmazott – mozgalmi ember volt, a ’40-es évek
végén kiküldték a Szovjetunióba. Szaratovban,
közgazdasági egyetemen tanult, ott érte a szerelem és a szerencse, hogy éppen attól az évtől már engedélyezték az orosz fiataloknak,
hogy külföldi állampolgárral kössenek házasságot. Miután az akkori értékrend szerint a
nőnek kellett követni a férfit, szülei Magyarországon telepedtek le. Pavel Budapesten született és nőtt fel, bölcsődébe, óvodába, iskolába ott járt, de ő is kint diplomázott. Édesapja a KGST-ben dolgozott, a család vele ment,
így esett, hogy a biológus, biofizikus diplomáját 1978-ban a Moszkvai Állami Lomonoszov
Egyetemen szerezte.
Az, hogy vegyes házasságba született, hozzátett az életéhez. Kezdjük azzal, hogy megtanult egy másik nyelvet és megismert egy másik kultúrát, mégpedig egy óriási, gazdag kultúrát. Gondoljunk az orosz klasszikusokra a
zenében, a balettben, az irodalomban, a tudományban. – Ha nem is érzem magamhoz
olyan közelállónak, de meg tudom érteni az
orosz lelket is. És ez még a mai világban is se-

gít, mert a politikai történéseket teljesen más
színben vagyok képes látni, mint amire mondjuk egy átlagos európai képes – fűzi tovább a
gondolatot. Magyarázatul hozzáteszi, hogy ismer olyan történelmi tényeket, amit a magyarok jelentős része nem, közvetlen forrásból, eredeti nyelven olvassa az orosz híreket is,
amellett, hogy ismeri a nyugati érvrendszert,
így mindenképpen objektívebben látja a történéseket, és olyan véleményt alkothat, ami bizonyára közelebb van az igazsághoz, mint az
egyoldalú ismereteken nyugvó.
Tanulmányaihoz visszakanyarodva: az aspirantúrát – a mai PhD-nek megfelelő tudományos fokozatot – Leningrádban végezte, sugárbiológiából védte meg a kandidátusi diszszertációját, és amikor hazajött, elhelyezkedett
az Országos Frederic Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutatóintézetben.
Itt húsz évet töltött és leginkább környezeti hatásokkal, például az atombomba-kísérletek, a
csernobili baleset és a paksi atomerőmű környezetre gyakorolt hatásával foglalkozott. Osztályvezetőségig vitte, de az akkori intézményvezető – nem szépíti – kirúgta. Az okról csak
feltételezései vannak. Talán azért, mert nem
fért bele a kutatóról alkotott képébe egy motorozó, fülbevalót viselő fickó, de az is meglehet,
hogy nemcsak ezzel verte ki a biztosítékot, hanem azzal is, hogy az akkor megnyíló pályázatokban, főként nemzetközi színtéren, nagyon
sikeres volt. Résztvevő, témavezető, koordinátor volt megannyi, több nemzetet érintő projektben, aminek köszönhetően Új-Zélandtól
Brazíliáig bejárta a világot. Ilyenkor vitte ma-

gával a kerékpárját, és bringázott többek között Ausztráliában, Japánban, az USA-ban…
Ezzel a szakmai múlttal és tapasztalattal lett
2004-ben a Paksi Atomerőmű európai uniós
szakértője. Első komoly munkája egy tanulmány volt az európai uniós csatlakozás kihívásairól az atomenergetika használata terén.
Emellett belevetette magát abba, hogy az EU
intézményeinél próbáljanak meg erőteljesebb
lobbitevékenységet kifejteni a magyar atomenergetika érdekérvényesítő képességének
javítása érdekében. Felvette a kapcsolatot a
Foratommal, ami az atomenergia-ipar brüszszeli székhelyű uniós lobbiszervezete. A Tájékoztató és Látogatóközpont csapatának tagjaként ma is nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik, illetve a hazai nukleáris szervezetekkel
való kapcsolattartás a feladata.
Eközben már maga sem tudja, hova valósi.
A gyökerei Budapesthez kötik, ott él édesanyja
és majdnem az összes gyereke – három édes és
egy fogadott van –, tavasztól őszig az édesapjától örökölt balatoni nyaralóban tölti a hétvégéket vitorlázással, túrázással, hét közben pedig Pakson van. Nagyon megkedvelte a várost,
ahol barátokra is szert tett, s itt már jobban érzi
magát, mint a fővárosban, mert annak zsúfoltsága taszítja. De – mint mosolyogva összegzi –
a nyugodt öregkorra való felkészülés még nem
jött össze, és egyelőre azt a társat sem sikerült megtalálnia, aki ezt az életformát elfogadja. Ugyanis ő folyton nyüzsög, mindent szeret, ami jó, a rock and rolltól a motorozásig, és
hol fel-, hol eltűnik a már említett Paks–Budapest–Balaton háromszögben.
Vida T.
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Bajnoki ezüstérmes a felnőttek közt
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Eredményes évet zárt Antóni Csenge, a KSC
Szekszárd tizenöt éves kosárlabdázója. Az
Atomerőmű KSC Szekszárd felnőttcsapatával
ezüstérmet nyert, a KSC Szekszárd U19-es
csapatának tagjaként bronzérmes lett, míg az
U17-es társasággal a „B” döntőig jutott. A Paksi Vak Bottyán Gimnázium elsőéves tanulóját
erről a mozgalmas évről és immár kilenc évre
visszatekintő kosaras múltjáról kérdeztük.
– Hol kezdted, ki tanított meg a sportág alapjaira?
– Hatévesen kezdtem el kosárlabdázni a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, Nagy
László irányítása mellett. Csak fiúk voltak a
csapatban, nehéz volt beilleszkednem. Tizenegy évesen váltottam, átmentem játszani a
KSC Szekszárdba.
– Az általánost Pakson végezted, gimnáziumba is Pakson jársz. Hogy jutsz el az edzésekre?
– Apáék visznek át vagy buszozom, esetleg ismerőssel megyek Szekszárdra. Hétfőtől péntekig vannak az edzések, hétvégén pedig mérkőzések. Most három korosztályban,
az U17-ben, az U19-ben és a felnőttben játszom, Juhász Gábor, Szabó Noémi és Zseljko
Djokics az edzőm a különböző csapatokban.
A jobbak közé tartozom, ezért is játszom felfelé. Az alacsonyabb korosztályokban még
van játékos, de a kadett és a junior csapatban
már egyre kevesebben vagyunk.
– Milyen posztokon számítanak rád?
– Az utánpótláscsapatokban általában négyes poszton játszom. Szeretek védekezni, de
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még jobban szeretem a kettes-hármas posztokat, mert nagyon jó érzés, amikor kosarat
dobok. Jó lenne ott játszani, mert a palánk
alatt nem olyan sokszor jut el hozzám a labda, ott inkább gyűrjük egymást az ellenféllel.
– 177 centi magas vagy. Ez itt elég?
– Én úgy érzem, elég magas vagyok, de apáék azt mondják, lehetnék pár centivel több.
A saját korosztályomban én vagyok a legmagasabb, a juniorok között egy játékos magasabb nálam, a felnőttek között pedig ez a bedobók magassága.
– Nagyon sűrű az időbeosztásod. Hogy bírod
a tempót?
– Már volt időm megszokni az elmúlt évek
alatt. Először csak heti négy edzésre jártam,
most már ötre. Mivel a felnőttek között én vagyok a legfiatalabb, fél órával előbb kell mennem, mint a többieknek, nekem kell előkészíteni, ami az edzéshez szükséges. Volt már
többször olyan, hogy egy hétvégén három
korosztályban meccseltem. Szombaton kadett
(U17), majd felnőtt, vasárnap pedig junior
(U19) mérkőzés volt, szerencsére mindegyiket
Szekszárdon rendezték, de olyan is előfordult,
hogy két nap két városban léptünk pályára.
– Mikor kerültél a nagyok közé? Mennyivel
másabb ott a munka?
– Januárban megkérdezte Zseljko Djokics,
hogy szeretnék-e a felnőttekkel edzeni, és
azóta velük készülök. Már ismertek: tavaly
novemberben már edzettem egyszer velük,
mert a szlovén játékosok válogatott össze-

tartáson voltak, és nem voltak elegen. Az
edzések sokkal gyorsabbak, mint U19-ben,
a játékosok sokkal erősebbek, ezért az elején még nehéz volt, de végül egész könnyen
megszoktam az ott diktált tempót. Vannak
súlyzós erősítő feladatok is, úgyhogy most
már a 193 cm magas Eva Lisecet is könnyebben fogom, mint januárban.
– Fennállása alatt még sosem szerepelt ilyen
jól az Atomerőmű KSC Szekszárd. Milyen volt
a hangulat a meccseken?
– Szinte mindig telt ház volt, a döntő mecscseire még plusz ülőhelyeket is be kellett
tenni. Mindenki tapsolt és szurkolt, nagyon jó hangulat volt az egész bajnokság
során. Kár az első soproni meccsért, meg
tudtuk volna nyerni. A bajnokságban játszottam a Vasas ellen, nekik dobtam az első
NB I-es kosaramat, egy tálca süteménybe
került! Játszottam a Pécs ellen is, a döntőben pedig az utolsó meccsen kaptam játéklehetőséget.
– Minek köszönhető a jó szereplés?
– Ez a csapat azért volt ilyen jó, mert jó közösséget alkot a külföldi játékosokkal együtt.
Edzések után mindig együtt maradunk, van
egy kávézó, az a törzshelyünk. Sokan vagyunk húsz év alattiak, csak Maja Erkic és
Sandra Pirsic harminc fölötti. A tizenkettes keret fele saját nevelés, a Studer lányok
zombaiak, Bálint Réka szekszárdi, én paksi
vagyok, de van bajai is közöttünk.
– Tudni, milyen célokat tűznek a csapat elé a
következő idényben?
– Jövőre szeretnénk bajnokságot nyerni és az
Euroligában való szereplésről is szó van. Már
nagyon várom, sokat fejlődtem, Maja Erkic
külön foglalkozott velem. Hatalmas megtiszteltetés volt, és még mindig hihetetlen, hogy
engem kértek, hogy csatlakozzak a felnőtt kerethez. Hamar befogadtak a lányok, ami komoly motivációt adott.
– Véglegesnek tekinthető a nagycsapatban
való szereplés?
– Erről még nem volt szó, de bízom benne, hogy maradok a keretben. A 2017/18as bajnokságban csapatonként legalább két
1999-ben született játékost kell szerepeltetni az első félidőben. Ilyen korúak ketten vannak a csapatban, utánuk én következem. A 2018/2019-es bajnokságban már
legalább két 2000-ben született játékost
kell pályára küldeni, ha így marad a keret,
jövő év őszétől folyamatos játéklehetőséghez juthatok az NB I-ben.
(joko)

Az ASE örökös tagja és bajnoka
Eredményes évet tudhat maga mögött az
Atomerőmű Sportegyesület – számolt be
a klub vezetősége az immár hagyományos
májusi küldöttközgyűlésén. A szakosztályok versenyzői 2016-ban számos nemzetközi és hazai érmet szállítottak. A riói olimpián négyen képviselték a paksi színeket, de
ami ennél is fontosabb, hogy a sportolói létszám tovább növekedett, jelenleg 1360 tagja
van a piros-kék klubnak.
A tanácskozás napirendjén szerepelt az elnökség beszámolója a klub 2016. évi tevékenységéről, valamint a tavalyi évről szóló
gazdasági beszámoló. Dr. Kovács Antal, az
egyesület elnöke a szakosztályok pénzügyi
helyzetére részletesen is kitért.
– Sokat dolgoztunk azon, hogy a kialakult gazdasági helyzetből minél kevesebb
negatívumot érzékeljenek sportolóink. Sikerült túlélni a tavalyi évet. A nehézségek
még inkább összekovácsolták a csapatot,
így is meg tudta mutatni az egyesület, hogy
a sport fontos számára, eredményesek tudnak lenni – mondta hozzátéve, hogy az idei
év egy kicsivel könnyebb lesz gazdasági téren. Kiemelte, reméli, hogy a kosárcsapat
is erősebb lesz. 2017-ben Magyarországon
rendezik a cselgáncs világbajnokságot és a
kajak-kenuban is küzdenek a sportolók a
válogatókon.

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Elismeréseket is átadtak a közgyűlésen: az
ASE Örökös Tagja Tóth János, a klub kosárlabda szakosztályának egykori vezetője lett,
az ASE Örökös Bajnoka díjat pedig a sakkozó Berkes Ferenc vehette át.
– Jókor voltam jó helyen, a támogatóim mindenben segítettek. Nagy Sándor, a klub akkori elnöke és Juhász Sándor, az ASE akkori
ügyvezető igazgatója segített az első időkben
eligazodni a szakosztály vezetésének nehezebb időszakaiban. Később az összes kollégával jó kapcsolatot ápoltam, jó volt a kommunikáció és a négy bajnoki, valamint Magyar
Kupa-aranyérem jelzi a közösség erejét – öszszegzett a díjátadót követően Tóth János.

– Azt gondoltam, hogy ilyen kitüntetést idősebb játékosok kapnak, akik mögött komoly
életmű áll, én úgy érzem, hogy még csak a
pályafutásom közepén tartok. Remélem,
hogy a klubbal és a klubban még tovább fejlődünk és még eredményesebbek leszünk.
A saját eredményeimmel kapcsolatban érdekes a helyzet: fiatalon elégedett lettem volna,
később pedig sokkal többet szerettem volna. Időközben családot alapítottam, egyéb
teendőim elvitték az energiám egy részét,
de úgy érzem, az elmúlt két évben visszatértem, sokkal erősebb lettem, és remélem,
szép évek állnak még előttem – fogalmazott
a másik díjazott, Berkes Ferenc.
-efgé-

Új sportcsarnok a Gesztenyés utcában
Eilingsfeld Jánost és Ruják Andrást leigazolta az Atomerőmű SE kosárlabdacsapata, írta meg a klub honlapja. Arról
is beszámoltak, hogy egy új sportcsarnok
épülhet 2019-re a Gesztenyés és a Pollack
Mihály utca találkozásánál.
Az ASE két friss igazolása, Eilingsfeld és
Ruják egyaránt tagja volt az EB-szereplést tavaly nyáron kiharcoló magyar válogatottnak,
és a legfrissebb kerethirdetéskor szintén ott
szerepelt mindkettőjük neve a válogatott bő
keretében, így lehetőséget kapnak, hogy a felkészülési időszak során kiharcolják a keret-

tagságot a szeptemberben Kolozsvárott megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. A
klub honlapja szerint a csapatkapitány, Medve Máté két évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre nyolcadik szezonját kezdi
meg nálunk. Gulyás Milán 2+1 éves szerződést kötött a klubbal, vele a következő szezontól már komolyan, aktív rotációtagként
számol Teo Čizmić vezetőedző. Ami a többi fiatalt illeti, Kalmár Viktor 3+1 éves szerződést írt alá, rajtuk kívül pedig Plézer Gábor,
Szalai Milán és Pupp Bence kaphat lehetőséget arra, hogy a felnőtt csapat tagjakét készüljön a következő idényben. A tervek szerint ők

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

alkotják a csapat magyar magját a 2017/18-as
idényben, további magyar igazolásokat nem
tervez az egyesület.
Dr. Kovács Antal, az egyesület elnöke arról
számolt be, hogy új sportcsarnok építését készítik elő, ami a tervek szerint a Gesztenyés és
a Pollack Mihály utca találkozásánál kaphat
helyet és 2019 második felében vehetik birtokba a sportolók. A létesítmény felépülésével amellett, hogy a férfi kosárlabdacsapat új,
modern otthonhoz jut, a város számos utánpótlás korú sportolójának edzéslehetőségei is
sokat fognak javulni – mondta el az elnök a
klubhonlapon megjelent összefoglaló szerint.

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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Ötödik helyen végzett a Paks
A 2016/17-es szezon utolsó két bajnoki
labdarúgó-mérkőzésén a Paksi FC kiesés
elől menekülő csapatokkal játszott. A 32.
játéknapon a Mezőkövesd otthonába látogatott a PFC. Az első félidőben az idegesen futballozó hazaiak és a kivárásra játszó
vendégek csatája zajlott a gyepen, sokáig
lehetőség nélkül. A 32. percben, immár tavaszi felhőszakadásban, váratlanul egy véleményes találattal megszerezte a vezetést
a Mezőkövesd. Strestik centerezett a baloldalról, a labdára Bacelic-Grigic érkezett,
Andó-Szabó játékvezető pedig gólt ítélt.
A játékrész hosszabbításában majdnem
megduplázta előnyét a Zsóry, Strestik szabadrúgását Egerszegi lőtte a paksi kapufára. A térfélcsere után a 60. percben formás
támadás után egyenlített a PFC. Lábról
lábra járt a labda az ellenfél térfelén, majd
Báló középre adását Kulcsár fejelte a kapuba. A 66. percben Diallo szinte első labdaérintéséből újra vezetéshez juttatta a kéksárgákat, először fejese a felső lécen csattant, tíz perccel később azonban már nem
hibázott. A 83. percben Gévay lábában maradt az újabb egyenlítés, a 88.-ban másodszor is egalizált a Csertői-csapat: Szeles kezezett egy szöglet után, a büntetőt Bertus
értékesítette. Nem maradt mégsem a 2:2, a
90. percben Diallo ugyan hatalmas helyzetet rontott, a 92.-ben azonban Gohér szabadrúgása védhetetlennek bizonyult – a
házigazdák 3:2-re győztek. A hazaiak ezzel
bennmaradtak az első osztályban.

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Dr. Horváth Tamás
Miklós ügyvéd
Paks, Kápolna utca 1/B.
2. lph. TT. 2. a.
Telefon: +36 30 237 4066

– A futballt ésszel játsszák, és ha egy kicsit
is gondolkozunk, akkor kihúzzuk az utolsó
perceket kapott gól nélkül. Bosszantó ez a vereség – értékelt Csertői Aurél vezetőedző a lefújás után.
A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén a 11.
helyezett MTK látogatott Paksra. A Fehérvári úti stadionban a vendégek kezdtek agilisabban, de a budapestiek lövései vagy elkerülték a kaput, vagy Molnár Péter hárított. A félidő utolsó perceiben már a PFC
dominált, a zöld-fehérek hatalmas helyzeteket hagytak ki. Szakály, Hajdú és Bertus is
nagy lehetőséget szalasztott el, így gól nélkül zárult az első 45 perc. A fordulás után
a 74. percben jegyezhettünk fel újabb próbálkozást, ám Bartha visszagurítása után
Báló jobblábas lökete centikkel ment el a
bal felső sarok felett. Az egyre nyíltabban
játszó MTK ellen kontrázott a PFC, a 85.
percben Haraszti csukafejese még célt tévesztett, de a 90. percben Bartha szólója után megeresztett lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. A végeredmény mégis 1:1
lett, mert a kék-fehérek Hrepka góljával
egyenlítettek. A döntetlennel az MTK kiesett az NB I-ből, míg a Paksi FC megőrizte pozícióját, és 45 ponttal az előkelő ötödik helyen zárta az idei kiírást.
– Elsőként gratulálni szeretnék a fiúknak,
nagyon szép eredményt értünk el a bajnokságban az ötödik hellyel. Ami a találkozót
illeti, ilyen mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Ellenfelünk-

nek is voltak lehetőségei, míg mi rengeteg
veszélyes kontratámadást vezettünk. Megszereztük a vezetést, de a végén kiengedtük
a meccset a kezünkből. Ugyanakkor bánkódásra nincs okunk, ha az egész szezonra tekintek, akkor elmondhatom, hogy volt
tartása a csapatnak. Voltunk mi is nehéz
helyzetben, de sikerült kilábalnunk – öszszegzett a sajtótájékoztatón a paksi tréner.
Faller Gábor
Az elmúlt két fordulóban egyetlen pontot szerzett a Paksi FC II. labdarúgócsapata az NB III. Közép-csoportjában, de
továbbra is az előkelő hatodik helyen található. Osztermájer Gábor együttese
tíz játéknappal korábban bebiztosította
a bennmaradást, így a tréner már bátrabban nyúlhat az ifjúsági korú játékosokhoz, akik egyelőre szokják a felnőttek ritmusát. A megfiatalított PFC II.
tehát a 32. fordulóban a Pénzügyőr otthonában ért el pontot, az 1:1-gyel zárult
összecsapáson Simon Márk talált az ellenfél hálójába. Legutóbb pedig a kiesés
elől menekülő Dunaharaszti MTK győzött a Fehérvári úton 2:1-re, a hazaiak
gólját Bagó Patrik szerezte. Az utolsó játéknapon Hódmezővásárhelyen futballozik a gárda, a Paksi FC II. akár győz,
akár veszít, mindenképpen a hatodik
helyen zárja a 2016/17-es szezont.
-efgé-
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Világbajnok tésztahidat építettek
Végy nyolc kiló tésztát, szükséges mennyiségben kétkomponensű ragasztót, dolgozz
öt-hat napon át éjt nappallá téve. Ez a világbajnok tésztahíd receptje. Ja, és – ha lehet – ne lépj rá a kész műre, mert nem tesz
jót neki.
Két paksi egyetemista nyerte az idei tésztahídépítő világbajnokságot. Huszák Donát és
Horányi Benjamin hídja 421 kg-ot bírt, ezzel nyerték meg az Óbudai Egyetemen rendezett nemzetközi versenyt. A korábban az
ESZI padjait koptató fiatalemberek az egyetem Bánki Donát gépész karának mechatronikai mérnöki szakán tanulnak, Donát másod-, Beni elsőéves. Ugyanide járt korábban
a szintén paksi Rohn Richárd, aki nemcsak
elődjük, hanem – mint mondták – segítőjük,
mentoruk is volt. Donát Feil Ervinnel építette
első hídját, de társa mozgalmasabb hobbikat
szeret, így alakult ki a nyerő csapat Horányi
Benjaminnal. Ahogy a srácok beszámolójából kiderült, a tésztahíd építése nem egyszerű
feladat, komoly tervezés, előkészítés kell hozzá, és nem árt, ha van a nagypapának egy mű-

helye, mert tésztából hidat építeni nemcsak
idő-, hanem helyigényes művelet is. Sajnos,
mint mondták, már a tészta sem a régi, például nem könnyű egyenes spagettitésztához
jutni. Az pedig fontos kellék, akárcsak a megfelelő penne-, makarónitészta és a jó ragasztó. Szigorú szabályok vonatkoznak a méretre, technológiára, de még akkor is közbejöhet
valami, ha mindent előírásszerűen végeznek.
Ezt történt esetükben is: Beni egyszerűen rálépett a kész szerkezetre. A baleset nyomait sikerült eltüntetni és a híd épségben megérkezett Óbudára. Az, hogy mennyit bír, csak ott
derült ki. Abban bíztak, hogy túlszárnyalják
az eddigi legjobb eredményüket, ami 300,7 kg
volt, de azt nem is merték remélni, hogy több
mint száz kilóval, ami egyben a világbajnoki
címet jelenti. Ráadásul még kétszer szólították
őket az eredményhirdetésen: két különdíjjal is
gazdagabbak lettek.
Donát és Beni nem hagyja abba a tésztahídépítést, de nem is ez lesz a főfoglalkozásuk,
bár ahogy Donát megjegyezte, nem bánná, ha
lenne egy ilyen osztály a Paks II-nél, szívesen
dolgozna ott, esetleg megépítenék a Paks–Ka-

locsa hidat is. A tréfát félretéve, Donát mindenképpen szeretne egy szép hidat a szobájába, Benit viszont inkább a verseny- és kísérletező szellem hajtja, szeretne változtatni,
javítani a konstrukción, hogy a jövő évi világbajnokságon ismét esélyesként induljanak.
Azt mondták, jó volna ugyanannyit javítani
saját rekordjukon, mint idén.
A legrövidebb távú terveiknek viszont vajmi
kevés köze van a tésztához és a tésztahídhoz:
éppen most van a vizsgaidőszak. Azt szeretnék a lehető legjobban abszolválni. Persze, ha
az iskolának szerzett hírnevet a tanárok némi
pluszponttal jutalmaznák, azt nem bánnák…
Vida T.
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Az idő mindent megold – így szól a
mondás. De a felejtés csak a bűnösök menedéke. Nekünk, magyarországi németeknek
emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, hogy
ez a szörnyű tragédia még egyszer ne történhessen meg – mondta Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a németek kitelepítésének 71. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, a
dunakömlődi kitelepítési emlékműnél. Felidézte, hogy 1946 májusában a dunakömlődi
lakosság 98%-át elhurcolták Németországba.
Paksról az adatok szerint 15 főt, de mellettük
több száz embert említenek úgy a statisztikák, hogy más helyre költözött, holott őket
többségében az elhurcoltakhoz hasonlóan
kidobtak otthonukból, elvették a vagyonukat. A Vass György tervei alapján készült és
tavaly felavatott emlékmű három keresztformába állított alakot szimbolizál. A hármas
kereszt szakrális jelképként a szentháromságot, míg világi jelentésében az elhurcolt és az
itt maradt magyarországi németek közösségét is jelképezi a közös haza összetartó ereje
alatt. A megemlékezésen közreműködtek a
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola diákjai
és a Roger Schilling Zenekar, utána emlékmise következett a helyi Szent Imre-templomban.
-gyöngy-
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