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Közélet

Hosszú távra tervezhető, jelentős építmény-
adó többlet folyik be a város adószámlájá-
ra, és nyugvópontra jut a helyi vállalkozá-
sok helyzete is az atomerőművel aláírt új 
adómegállapodás eredményeként. Az első 
utalás már megtörtént, mintegy 1,2 milliárd 
forint felhasználásáról dönthet a testület – tá-
jékoztatott dr. Blazsek Balázs címzetes főjegy-
ző a TelePaks közéleti műsorában.
– A megállapodás �lozó�ája, hogy a paksi 
atomerőmű nukleáris építményeinek értéke az 
üzemidő-hosszabbítással megnövekedett, de 
az élettartam során csökkenni fog, ehhez iga-
zodva állapítottuk meg azt a számítási módot, 
amelyet alkalmazunk az atomerőműre. De mi 
úgy számolunk, hogy a csökkenő adóbevéte-
li ciklus közepén belép Paks II. épületállomá-
nya, ezek egy része már használatbavételi en-
gedéllyel fog rendelkezni, ezért besorolódnak 
az adótárgyak közé, adóztathatók lesznek. Így 
a város folyamatosan jelentős, több milliárd 
forintos adóbevételhez jut a következő 15 év-
ben, ami részben kompenzálja az adóerő-ké-
pességhez, illetve az oktatási intézmények álla-
mi fenntartásba kerüléséhez kapcsolódó elvo-
násokat – részletezte dr. Blazsek Balázs.
Paks főjegyzője azt is elmondta, hogy az ön-
kormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy 
a helyi adórendeletében milyen építmény-
adó kulcsot alkalmaz: eszerint a jelenleg ér-
vényben lévő 3,6 százalékos adómérték janu-
ár elsejétől 2,2 százalékra csökken. Ezt érez-
ni fogják majd a helyi vállalkozók, hiszen az ő 
építményadó terhük is majdnem a felére mér-

séklődik. – Így tudtuk biztosítani azt az opti-
mális bevételt, amely a város működéséhez és 
a bővítés miatt az önkormányzat előtt álló fel-
adatok ellátásához szükséges. Hamarosan el-
készítjük a módosított helyi adórendeletet, 
amely 2018-tól lép életbe – tette hozzá.
A megállapodásnak köszönhető első, 1,2 mil-
liárd forintos részlet már megérkezett a város 
számlájára, a második részletet szeptember 
15-ig utalják, így idén 3,1 milliárd forint fel-
használására nyílik lehetőség – folytatta a hi-
vatalvezető. Az első részletből komfortjavító 
beruházásokat valósítanak meg. Újraaszfal-
tozzák azokat az utcákat, amelyek tűrhetet-
len állapotban vannak, jelenleg a közbeszerzés 
előkészítése zajlik. Ahogy dr. Blazsek Balázs el-
mondta: gyorsan, de jól szervezetten szeretnék 
ezt lebonyolítani. A kivitelezés a nyár végén in-
dulhat el, ezért olyan organizációs tervet fog-
nak megkövetelni a leendő kivitelezőtől, hogy 
a város ne váljon élhetetlenné. Szeretnék tu-
datni az ide érkező cégekkel, hogy Pakson 
számíthatnak munkára, de olyan határidő-
csúszásokat és minőségi problémákat, mint 
amilyenek egy-két utcánál előfordultak, nem 
engednek meg. Minden eszközt megragadnak 
majd, hogy azok a vállalkozások, amelyek visz-
szaélnek az önkormányzat bizalmával és nem 
teljesítik a szerződésben vállaltakat, többször 
ne rúghassanak labdába Pakson.
A beérkező adótöbbletnek köszönhetően a 
költségvetésben szereplő, kész tervekkel ren-
delkezdő beruházások megvalósítása is el-
kezdődik, így idén elindul a Kurcsatov utcai 

tömbbelső felújításának első üteme és folyta-
tódnak az intézményfelújítások. A kapacitás-
növeléshez kapcsolódó állami beruházások 
keretében rövidesen megtörténik a tehermen-
tesítő út nyomvonalának kijelölése, valamint 
a szükséges tervezési szerződések előkészíté-
se. Az útra a telephely megközelíthetőségéhez 
szükség van, emellett a város útjairól is jelen-
tős teherforgalmat visz majd el – mondta a fő-
jegyző.
Dr. Blazsek Balázs arról is tájékoztatott, hogy a 
szolgáltatások területén hamarosan bővül a kí-
nálat, több érdeklődő megjelent már az önkor-
mányzatnál, többek között az Aldi, amely ter-
vei szerint még idén újranyitja a hatos út mel-
letti áruházát. – Látszik, hogy rá fog mozdulni 
a piac a beruházás miatt érkező hat-nyolcezer 
fős építői létszámra. Minden elképzelés meg-
valósítását segítjük, ami hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a paksiak és a városba érkezők komfor-
tosabban élhessenek, de az elsődleges célunk 
továbbra is az, hogy minél több helyi vállalko-
zást tudjunk helyzetbe hozni.
A szolgáltatások területén a szórakozási és 
kikapcsolódási lehetőségeket is bővítenünk 
kell, ezért fejlesztjük a sportinfrastruktúrát, 
és adunk lehetőséget mindenkinek, aki olyan 
fe jlesztéseket szeretne megvalósítani, ami ér-
deklődésre tarthat számot. Ezért tárgyalunk 
Igaly Diánával is egy új lövészkomplexum ki-
alakításáról. Élhető várost szeretnénk építeni – 
fogalmazott a főjegyző, hozzátéve, hogy ebbe 
beletartozhat egy új lövészklub is, ha erre van 
igény.
Kiemelte, hogy még idén szeretnék elkezdeni 
például a bölcsődei férőhelyek számának nö-
velését és az egészségügyi rendszer tervezett 
fejlesztését. Egymilliárdos projekt lesz a ren-
delőintézet harmadik ütemének megépítése, 
aminek előkészítése elindult. – Ez egy jól ke-
zelt, jól vezetett intézmény, amit szeretnénk 
tovább bővíteni újabb szakrendelésekkel, vala-
mint az elképzelések szerint a mentőközpont 
odaköltöztetésével – fogalmazott.
– A város előtt álló feladatok megvalósításá-
hoz pénz kell, de mindent nem várhatunk az 
államtól. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel 
megszületett megállapodással érkező jelentős 
helyi adóbevétel mellett újabb TOP-os pályá-
zati támogatásokra is számítunk. Nem feje-
ződött be a szakmai vitánk az RHK K�.-vel, 
de bízom abban, hogy itt is egyezségre jutunk 
majd – hangsúlyozta a hivatalvezető.        -dsz-

Aláírták az adómegállapodást  
Fejlesztések sora indulhat el
Fotó: Babai István
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Változott a struktúra 
A hatékonyság a cél

Új vezetője van 
a TelePaks Média-
centrumnak 

Dallos Szilviát nevezték ki a TelePaks Média-
centrum Nonpro�t K�. ügyvezetőjének a tá-
vozó Kovács Tibor helyére. Minderről Paks 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
június 21-i rendkívüli ülésén döntött. 
A TelePaks Kistérségi Televízió mellett a Mé-
diacentrum szerves részét képezi a folyama-
tosan frissülő hírportál és kétheti magazint 
megjelentető Paksi Hírnök is.  Ez utóbbi fő-
szerkesztői teendőinek ellátásával is megbíz-
ta a képviselő-testület Dallos Szilviát, miután 
a korábban pályázati úton kiválasztott vezető 
visszalépett. 
Éppen húsz esztendeje dolgozik a paksi mé-
diában Dallos Szilvia. Pályafutását a Fortuna 
Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként kezd-
te 1997-ben, a TelePaks stábjához 2000-ben 
csatlakozott, 2014-től szerkesztőségvezetőként 
dolgozik. Ügyvezetői kinevezése 2018. június 
30-ig szól.
Dallos Szilvia szerint sokszínű a helyi sajtó, 
ami annak is köszönhető, hogy a paksi önkor-
mányzat minden támogatást megad a függet-
len munkához. Elmondta, a városvezetésnek 
eddig is kiemelten fontos volt a lakosság hiteles 
tájékoztatása, a közelgő atomerőmű beruházás 
kapcsán pedig még nagyobb szerepe lesz a tár-
gyilagos, gyors információközlésnek. 
– A közösségi média egyre nagyobb szerepet 
kap, éppen ezért még nagyobb jelentőséggel 
bír a hiteles, szakszerű tájékoztatás. Mi is folya-
matosan törekszünk a megújulásra, az új esz-
közök adta lehetőségek kiaknázására, hiszen 
feladatunk, hogy a TelePaks Médiacentrum 
által működtetett televízión, újságon és online 
felületeken keresztül minden korosztályt elér-
jünk és biztosítsuk a paksiak számára a napra-
kész tájékoztatást – fogalmazott a Médiacent-
rum új vezetője.                                  Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök
Racionálisabb, hatékonyabb struktúrára van 
szükség mind az önkormányzatban, mind a 
polgármesteri hivatalban, ezért módosította 
Szervezeti és Működési Szabályzatát rendkí-
vüli ülésén a képviselő-testület. Visszaállít-
ják a korábbi vagyongazdálkodási csopor-
tot, lehetőséget biztosítanak polgármesteri 
kabinet létrehozására, két bizottságot össze-
vonnak és eggyel növelik a megválasztható 
alpolgármesterek számát.
Dr. Blazsek Balázs főjegyző elmondta, hogy 
az új alpolgármester személyéről várhatóan 
már július 10-i ülésén dönt a képviselő-tes-
tület. Erre azért van szükség, mert Süli János 
miniszteri kinevezése miatt a polgármesteri 
teendőket Szabó Péter látja el általános he-
lyettesként. Szintén most lép életbe a bizott-
sági struktúrát érintő döntés, megszűnik a 
köznevelési és kulturális, valamint a közbiz-
tonsági, i�úsági, sport- és esélyegyenlősé-
gi bizottság. Az új grémium neve: közneve-
lési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bi-
zottsága, amelynek összetételéről rövidesen 
döntenek. 
A képviselő-testület júniusi rendkívüli ülé-
sén a paksi ipari park és a Kölesdi út közé 
eső terület bizonyos részét belterületté nyil-
vánította. Mindez a főjegyző indoklása sze-
rint csupán technikai kérdés, hiszen már a 
2003-as Helyi Építési Szabályzatban gazda-
sági szolgáltató területként szerepelt, csak a 
belterületbe vonás maradt el. Itt részben ál-
lami, részben magántulajdonú ingatlanok 
vannak, amelyekre csak e döntés nyomán 
lehet építési engedélyt adni. Ennek költségei 

nem az önkormányzatot, hanem a tulajdo-
nosokat terhelik – mondta dr. Blazsek Ba-
lázs, hozzátéve, hogy konkrét építési szán-
dékról nem tudnak, de szeretnék ennek a le-
hetőségét megteremteni. 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
az augusztusban kezdődő, több mint tucat-
nyi utcát érintő aszfaltozási programból ki-
emel két olyan területet, amelyekre már ké-
szült felújítási terv. Ezek – a Gesztenyés utca 
I�úság és Kishegyi utcák közötti, valamint 
a Dózsa György út rekonstrukcióból ed-
dig kimaradt szakasza – két-három éven 
belül teljes körű felújításon esnek át, tehát 
észszerűtlen lenne, ha most leaszfaltoztat-
nánk – derült ki Szabó Péter szavaiból.
A város ügyvivő alpolgármestere arról is be-
szélt, hogy az önkormányzat sikerrel pályá-
zott két elektromos töltőállomás létrehozá-
sára a Jedlik Ányos Tervben. A nyertes pá-
lyázat értéke ötmillió forint, önerőt nem 
igényel. A városnak az üzemeltetést kell vál-
lalnia öt évre. Jó hír – tette hozzá Szabó Pé-
ter –, hogy a projekt ideje alatt ingyen tölt-
hetik fel járműveiket az elektromosautó-
tulajdonosok. Egy állomást a Duna Hotel 
mellett, egyet a lakótelepi rendelőintézet 
parkolójában állítanak fel. 
A Pécsi Egyházmegye megkeresésére ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánította az 
önkormányzat a Balogh Antal Katolikus Is-
kola területét. Az egyház komoly fejlesztést 
tervez, amit már 2018 őszén szeretne elkez-
deni. A mostani döntés ezt teszi lehetővé. 

Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Új elnök a KDNP élénAláírták a Fehérvári úti stadion kivitelezé-
si szerződését, így elkezdődhet az építkezés. 
A közbeszerzési eljárásra egyetlen pályázó je-
lentkezett – hangzott el a TelePaks Híradójá-
ban. Ahogy arról Szabó Péter alpolgármester 
beszámolt, a kivitelezés ideje alatt is a Fehérvá-
ri úton játssza hazai meccseit a Paksi FC. 
A négy ütemre bontott építkezés 15-18 hóna-
pot vesz majd igénybe, és a korábbi tervek sze-
rinti 1,4 milliárd forint helyett mintegy 2 milli-
árdba  kerül, amit állami költségvetésből, illet-
ve tao-forrásból biztosítanak.

Egyhangú szavazással Ulbert Sándort vá-
lasztotta meg elnöknek a Kereszténydemok-
rata Néppárt paksi szervezete az elnökség-
ről lemondott Bagdy László helyett a cso-
port június 14-i tisztújító taggyűlésén. 

– Hét évig voltam a szervezet elnöke. Sok 
nagy csatát megvívtunk, szép, komoly mun-
ka volt, de úgy éreztem, hogy eljött a �ata-
lítás ideje. A megújult Fideszhez hasonlóan 
így a KDNP helyi szervezetét is új vezetőség 
irányítja, az új elnök, Ulbert Sándor mun-
káját az eddigi elnökségi tagok mellett gaz-
dasági vezetőként Bunkóczi Roland is segí-
ti majd – tájékoztatott Bagdy László. Ulbert 
Sándor tíz évig dolgozott egyéni képviselő-
ként a várost vezető testületben, öt évig el-
nökként, 13 éven át elnökségi tagként segí-
tette a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör mun-
káját, a Kereszténydemokrata Néppárt paksi 
szervezetének 2009 óta tagja. Céljairól szól-
va úgy fogalmazott: a helyi közéletben meg-
határozó szerepet betöltő csoport vezetője-
ként, a Fidesz helyi szervezetének partnere-
ként kíván tevékenykedni.

-dallos-

A 2010 óta zajló közigazgatási reform ré-
szeként, a Jó Állam program keretében a 
kormányablakokban is lehet majd adó-
ügyeket intézni. Első ütemben június 30-
án 12 helyszínen elindult a szolgáltatás, 
majd 2018 végéig összesen 91 településen 
lesz elérhető. 
Paks az elsők között volt, ahol az ügyfeleket 
új székhelyen fogadta a NAV helyi kiren-

deltsége. – Ez egy fontos állomás az ügy-
intézés kultúrájának javításában, hiszen az 
ügyfelek a 89 adóhatósági üggyel együtt 
már több, mint 1600 ügytípust elindíthat-
nak ezekben a kormányablakokban, ezzel 
időt takaríthatnak meg – emelte ki a pak-
si ügyfélszolgálat megnyitóján dr. Kovács 
Zoltán. A területi közigazgatásért felelős 
államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy mind-

emellett az elmúlt években zajlott bürokrá-
cia–, illetve rezsicsökkentési programnak 
köszönhetően ma már több, mint negyven 
ügytípusban nem kell  illetéket és igazga-
tási díjat �zetni, ezzel 14,5 milliárd forint 
marad az állampolgárok zsebében évente. 
Ahogy az a rendezvényen elhangzott, vá-
rosunkra ezen a téren is kiemelt �gyelem 
irányul. – Paksra nagy feladatok várnak a 
jövőben, nagyon fontos, hogy az atomerő-
mű beruházás miatt ideérkező vállalko-
zások és cégek munkavállalói könnyen és 
gyorsan tudják hivatalos ügyeiket intézni, 
ez az ország érdeke is – fogalmazott Tállai 
András parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár. Az új szolgáltatási rend kiala-
kítása 4,5 milliárd forintból valósul meg, 
komoly biztonsági követelményeknek kell 
megfelelnie az informatikai hálózatnak – 
hangzott el az avatáson, ahol azt is hang-
súlyozták, hogy az adóhatóság munkatár-
sai az elmúlt időszakban példát mutattak 
azzal is, hogy átvállalták mintegy másfél 
millió állampolgár adóbevallásának elké-
szítését. Dr. Horváth Kálmán, Tolna me-
gye kormánymegbízottja szerint a mosta-
ni szolgáltatásbővítésben is számíthatnak a 
jól felkészült kollégákra. A paksi kormány-
ablakban kedd kivételével minden nap vár-
ják az adóügyeiket intéző ügyfeleket: hét-
főn és szerdán 8-12, illetve 13 és 15.30, csü-
törtökön 12 és 15.30, pénteken pedig 8 és 
12 óra között.                           Dallos Szilvia 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Forrás: Paksi Polgármesteri Hivatal

Beköltözött a NAV a kormányhivatalba
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Garantált az ESZI 
finanszírozása

Lussonium fejlesztésében előre-
lépést hozhat, hogy Magyaror-
szág a jövő év elején benyújtja a 
Dunai Limes világörökségi ne-
vezését. Hatvanöt részhelyszínt 
jelöltek meg, köztük Dunaköm-
lődöt, ezek fejlesztését már a vi-
lágörökségi cím elnyerése előtt 
meg kell kezdeni. A magyar kor-
mány által e célra elkülönített 
2,5 milliárd forint EU-s forrás-
ból Lussonium fejlesztése is el-
kezdődhet. Minderről a Magyar 
Limes Szövetség (MaLimSz) ál-
tal szervezett budapesti Duna-
Limes konferencián esett szó, 
ahol bejelentették, hogy Magyar-
ország 2018 elején nyújtja be a 
Dunai Limes világörökségi ne-
vezését három másik országgal 
együtt.
A Dunai Limes világörökségi 
hely  szín felső szakaszát adó Ma-
gyarország, Szlovákia, Ausztria 

és Németország már 2018 janu-
árjában beadja nevezését, mely-
ről az UNESCO Világörökségi 
Bizottsága várhatóan 2019 nya-
rán hoz döntést - közölte dr. Visy 
Zsolt, a világörökségi nevezés 
előkészítéséért felelős miniszteri 
biztos. Kedvező elbírálás esetén a 
helyszínhez egy későbbi fázisban 
csatlakozhat Horvátország, Szer-
bia, Románia és Bulgária.
Dr. Visy Zsolt szerint a gyors ne-
vezés érdekében Magyarország  -
nak csökkentenie kellett a rész-
helyszínek számát, így a pályá-
zat végül 65-öt tartalmaz majd. 
A budapesti és Pest megyei hely-
színek fejlesztésére egymilli-
árd forintos keret áll rendelke-
zésre, további másfél milliárd-
ból pedig Crumerum, Brigetio, 
Intercisa, Lussonium, valamint 
Altinum fejlesztését lehet elvé-
gezni.                                         -vt-

Nyugvópontra jutott az Ener-
getikai Szakgimnázium és Kol-
légium �nanszírozása: az ala-
pító MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. a következő évben is tá-
mogatja működését, a dolgo-
zók pedig visszamenőleges ha-
tállyal megkapják az elmaradt 
juttatásokat. Minderről fó-
rum keretében tájékoztatta az 
ESZI Intézményfenntartó és 
M űködtető Alapítvány kurató-
riumának elnöke a dolgozókat. 
Mittler István elmondta, hogy 
a vállalati támogatási szerző-
dés 2017. december 31-én le-
jár, ezért a kuratórium a hosz-
szabbítás érdekében meg-
kezdte az egyeztetést. Az 
atomerőmű vezérigazgatója, 
Hamvas István, majd az MVM 
Társadalmi Felelősségválla-
lási Bizottság is támogatta az 
erre vonatkozó kérelmet, ami-
ről június 27-én kapott értesí-
tést a kuratórium. Mittler Ist-
ván aláhúzta, hogy jövőre mű-
ködésre és eszközfejlesztésre is 
kapnak forrást, így minden fel-
tétel adott ahhoz, hogy az ed-
dig megszokott magas színvo-
nalú munka folytatódjon. 
Az iskola, ahogy arra a kura-
tórium elnöke rámutatott, ko-
moly lobbitevékenység ered-
ményeként az eredeti elkép-
zelésekkel szemben állami 
normatívát is kap. A kuratóri-

um elnöke azt mondta, a dol-
gozóknak haladéktala nul át-
utalják a juttatásokat, amelyek 
ki�zetését azért függesztették 
fel az év elején, hogy megőriz-
zék az iskola pénzügyi stabili-
tását. 
Mittler István úgy tájékozta-
tott, hogy az átmeneti bizony-
talanság nem növelte a �uktu-
ációt sem a pedagógusoknál, 
sem a technikai dolgozóknál. 
Arra is kitért, hogy szeptem-
berben a kuratórium folytatja 
a tárgyalásokat annak érdeké-
ben, hogy hosszú távú szerző-
dés keretében rögzítsék a tá-
mogatást kormányzati és vál-
lalati szinten is. 
Lőrincz László, a PADOSZ el-
nöke, aki meghívást kapott a 
munkavállalói fórumra, öröm-
mel konstatálta a megállapo-
dás megszületését. Mint tájé-
koztatott, az ESZI jövője érde-
kében hirdetett aláírásgyűjtési 
akcióját a szakszervezet leállít-
ja. Emlékeztetett rá, hogy Or-
bán Viktor miniszterelnökhöz 
fordultak, kérve, hogy járjon 
el az iskola �nanszírozásá-
nak ügyében, ami nem csu-
pán az intézmény több, mint 
száz dolgozója, hanem a nuk-
leáris ipar utánpótlását biztosí-
tó szakképzés fenntartása mi-
att is fontos.

Vida T.
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Közélet

Erzsébet Kör: Paks a közös nevező

A két újabb atomerőművi blokk megépítésé-
nek nincs alternatívája, ez a garanciája a biz-
tos, olcsó áramellátásnak Magyarországon – 
mondta Vlagyimir Nyikolájevics Szergejev, az 
Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagy-
követe Pakson, az Erzsébet Kör által szerve-
zett lakossági fórumon. Emlékeztetett rá, hogy 
az I-IV blokkok építése során kiváló kapcso-
lat alakult ki az orosz és a magyar partnerek 
között, a négy blokk építése az orosz-magyar 
együttműködés eddigi legsikeresebb projekt-
je volt.
Az Erzsébet Kör hosszú előkészületek ered-
ményeként megvalósult konzultációján a kul-
túrák találkozása, az orosz-magyar együttélés 
volt a kiemelt téma. Rjabov Vagyim, az ASZE 
orosz cégcsoport paksi vezetője azonban szót 
ejtett arról is, hogy létrehoztak egy munkacso-
portot, elkészítették az építkezés ütemtervét. 
A munka csúcsa – ahogy eddig is elhangzott 
– 2021-2022-re várható, akkor nagyjából hét-
ezer fős munkaerőgárdával számolnak, de lesz, 
aki családostól érkezik, így akár 10-12 ezer fő 
jelenhet meg a városban. A szakember szerint 

2,5-3 ezer orosz szakember érkezik majd Paks-
ra. A fővállalkozó építi az atomszigetet – azaz a 
primerkört – az egyéb munkákat transzparens 
módon megversenyeztetik, számítanak a ma-
gyar mellett a német, �nn, cseh és más nemze-
tek képviselőinek bekapcsolódására is. A lak-
hatásról, ellátásról minden helyszínen dolgo-
zó cég maga gondoskodik. Rjabov Vagyim azt 
mondta, 10 km-es zónában képzelik a dolgo-
zók elszállásolását. Lapunknak adott interjújá-
ban arról is beszélt, hogy ez a kör természete-
sen lehet nagyobb,  például 30 km-es, a lényeg, 
hogy csoportosan kell elhelyezni a dolgozókat,  
így autóbuszokkal tudják őket az építkezés 
helyszínére szállítani. Arra is kitért, hogy ké-
szül egy adatbank a potenciális beszállítókról, 
várják a magyar cégek jelentkezését, de már 
egy paksamétára való ajánlatot kaptak. Az épí-
tési igazgató elmondta, hogy családjával ő már 
Pakson lakik, és a hatékonyság érdekében azt 
tartaná helyesnek, ha a Paks II. vezetőinek is 
itt lenne a székhelye, így elkerülnék a felesleges 
ingázást. Az ütemezést illetően úgy tájékozta-
tott, hogy 2014-ben írták alá a szerződést, ami 

után 16 hónapig állt a munka, de arra számít, 
hogy most Süli János volt paksi polgármes-
ter miniszteri kinevezése  fel fogja gyorsítani 
a folyamatot. A tervek szerint 2019 októberé-
re meg kell születnie a létesítési engedélynek, 
ennek birtokában 2020-ban kerül sor az „első 
beton beöntésére”. Az igazgató azt mondta, 
mindent elkövetnek, hogy tartsák a határidőt, 
szerinte ez sikerül, ha együttműködik Paks I., 
Paks II., az építők és a hatóság.
A lakossági fórumon részt vett Süli János mi-
niszter is, aki számos részlettel kiegészítette az 
építési igazgató szavait. Beszélt arról, hogy az 
egész térséget szeretnék bevonni az érkezők el-
látásába. Mint elmondta, a parlament 20 mil-
liárd forintos költségvetést szavazott meg az 
úgynevezett kerítésen kívüli feladatok �nan-
szírozására.
A fórumot szervező Erzsébet Kört a paksi 
közéletben ismert, de korántsem azonos po-
litikai nézetet valló dr. Harmat Gabriella, dr. 
Hanol János, Heringes Anita, dr. Kiss Péter 
és Horváth Zoltán hívta életre. – Ez a szelle-
mi műhely azért jött létre, mert úgy gondol-
juk, hogy Paks előtt olyan feladatok állnak, 
amelyek sikeres teljesítése érdekében ösz-
sze kell fognunk, hozzá kell adnunk a tudá-
sunkat, függetlenül attól, hogy milyen ide-
ológiát, értékrendet képviselünk – vázol-
ta dr. Harmat Gabriella. Azt is elmondta, 
hogy később is szeretnék a fontos kérdése-
ket a lakosság bevonásával megvitatni. A fó-
rum keretében köszönetet mondott alapító-
társainak, illetve Süli Jánosnak, aki a polgár-
mesteri, később a miniszteri székbe kerülve 
olyan vezetői magatartást tanúsított, amely-
nek vezérmotívuma az együttműködés, az 
egyéni sérelmeken felemelkedni tudás, a po-
litikai ellenféllel szembeni tisztelet és part-
neri viszony kialakítása. Reményét fejezte 
ki, hogy példájukat követve zsinórmérték 
lesz a nyitottság és együttműködés a paksi 
közéletben.                                          Vida Tünde

Már böngészhető a város új honlapja. A 
www.paks.hu oldalt  sajtótájékoztatón mu-
tatták be. – 2016-ban  kezdődött el a  város 
arculatának megújítása a turisztikai és vá-
rosmarketing bizottság  kezdeményezé- 
sére. A folyamat első állomásaként  ötlet- 
pályázatot hirdetett az önkormányzat,  a- 
minek keretében kiválasztották Paks logó-
ját, majd a győztes Karádi Nikolettát megbíz-

ták az arculati kézikönyv elkészítésével, mos-
tanra pedig elkészült az új honlap – mond-
ta el Szabó Péter alpolgármester, hozzátéve, 
a városnak új gra�kusa is van Kajtár Kriszti-
na személyében. A honlapon megtalálhatók 
a várossal, az üzleti élettel, az önkormányzat-
tal, a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos tud-
nivalók, van eseménynaptár és számos egyéb 
hasznos információ. A weboldalnak fontos 

eleme a turisztikai tartalom, ami magyar és 
angol nyelven is elérhető. 
Az új honlappal kapcsolatban kíváncsi az 
önkormányzat a lakosság vélemnyére. Az 
észrevételeket és a  javaslatokat a nyár vé-
géig várják, a beküldők között ajándék-
tárgyakat sorsolnak ki ősszel, amikor a 
TelePaks televízióban részletesen bemu-
tatják a paks.hu-t.                                        -kgy-

Elindult Paks új honlapja

Fotó: Paksi Hírnök
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csónakmotort nyert a szervezet, idén pedig 
önkormányzati pályázatból mentésre is hasz-
nálható csónakot vásároltak.
A jármű beüzemelését és a szervezet képzését 
a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség biz-
tosította. Mivel a mentési folyamatban csak 
azok vehetnek részt, akik megfeleltek a hiva-
tásos szervek szigorú minősítési rendszeré-
nek, ezért az önkéntesek minden évben ismét-
lő minősítési gyakorlaton vesznek részt. Az el-
méleti tudás felfrissítése és gyarapítása után 
önálló mentési gyakorlatot hajtottak végre: 
egy Dunán rekedt kenust mentettek ki a szer-
vezet tagjai.
 – Minden egyes segítő kézre szükségünk van. 
Az állampolgárok biztonságát magasabb szin-
ten tudjuk garantálni, ha a hivatásos katasztró-
favédelmi szervek mellett civilek is részt tud-
nak venni speciális mentési feladatokban – 
mondta a gyakorlat értékelésén Kiss János 
tűzoltó ezredes.                            Weller P. Hanna

Tovább bővült a Paksi Önkéntes Mentőszer-
vezet eszköztára: a korábban pályázati úton 
nyert 10 lóerős hajtómotor mellé önkor-
mányzati támogatásból vásároltak mentési 
célra alkalmas katamarán testű hajót.

A Paksi Önkéntes Mentőszervezetet 2015-
ben alapították azzal a céllal, hogy tagjai 
az árvízi védekezésben és a vízi mentésben 
segítséget nyújtsanak a hivatásos szervek-
nek. 2016-ban pályázati úton külmotoros

Közélet

Elismerést kapott Budapesten a 
paksi autópálya-rendőrség h árom 
munkatársa. Biczó András törzs-
zászlóst, Kenderik Krisztián és 
Torma László főtörzsőrmestere-
ket egy olyan veszélyhelyzet elhá-
rításáért jutalmazták, amelynek 
híre bejárta a sajtót. Tíz ló sza-
badult el és szaladt az M6-os au-
tópályára Paks déli bejárójánál, 
majd vágtában tovább Pécs irá-
nyába tartottak. A TMRFK Ren-
dészeti Igazgatóságához tartozó 
paksi autópálya alosztály járőrei, 
akik szerencsés módon ennek 
szemtanúi voltak, autójukkal ke-
resztbe állva próbálták megállíta-
ni az állatokat. Amikor ez nem si-
került, egyikük szirénázó autóval, 
a lovakat megelőzve, a forgalom-
mal szemben sietett a Pécs irányá-
ból érkezőket leterelni, míg a töb-
biek a másik pályatesten kerültek 
eléjük, és a tengelici üzemmér-
nökség segítségével autókból ál-
lított akadályt építve az állatokat 
leterelték az autópályáról a ten-
gelici csomópontnál. A három 
rendőr lélekjelenlétének, helyzet-
felismerő képességének és bátor-
ságának köszönhetően sem sérü-
lés, sem anyagi kár nem történt, a 

kalandot a lovak is ép bőrrel úsz-
ták meg. 
Torma László mondta el, hogy 
nem számít ritkaságnak, ha vad 
téved az autópályára, de a május 
15-i eset tényleg nem mindenna-
pi. Hozzátette, valóban félelmetes 
volt, amikor szembetalálták ma-
gukat a vágtató lovakkal. Abban, 
hogy sikerrel jártak, szerinte sze-
repe volt helyismeretüknek, kivá-
ló, gyors járműveiknek és annak 
is, hogy az autópálya mérnök-
ségtől azonnali segítséget kaptak. 
Torma László hozzáfűzte, nagy 
megtiszteltetés számukra az elis-
merés, amelyet ünnepélyes kö-
rülmények között Töreki Sándor-
tól, az országos rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyettesétől vettek át. 
Szintén az Országos Ren dőr-
fő  kapitányságon  tartott ünnep- 
ségen kapott elismerést a Sem-
melweis Nap  alkalmából dr. 
Rujder Mária a paksi képvise-
lő-testület tagja, aki a Budapes-
ti Rendőr- főkapitányságon dol-
gozik   fogorvosként. Az egész-
ségügyi szakterületen végzett 
kiemelkedő szakmai tevékeny-
ségét jutalmazták.

-vida-

Tíz-tizenkét hektáron égett aljnövényzet Cseresznyésben. A pak-
si hivatásos tűzoltóknak solti, dunaújvárosi és szekszárdi kollégák 
segítettek az oltásban, összesen harmincan, kilenc tűzoltóautóval 
dolgoztak, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszín-
re ment. A közeli erdőt veszélyeztető tüzet sikerült körülhatárol-
ni és eloltani. Másnap visszagyulladt az erdő aljnövényzete, ekkor 
4-5 hektáron dolgoztak a lánglovagok. A tűz keletkezésének okát 
vizsgálják.
Szabadtéri tűz könnyen keletkezhet egy eldobott parázsló cigaret-
tacsikk, égő gyufa vagy gondatlanul eloltott tábortűz miatt, főként 
ha száraz, csapadékmentes az időjárás, és emiatt fokozott a tűz-
veszély. Jelenleg Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom 
van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdők-
ben és fásításokban, valamint az ezek határától számított kétszáz 
méteren belüli külterületi ingatlanokon. A tilalom vonatkozik a 
tűzrakó helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, de tilos a par-
lag- és gazégetés is.                                                                            -kgy-

Új motorcsónak segíti a mentést

Jutalom paksiaknak

Fotó: Paksi Hírnök

Fotó: Babai István
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Atomerőmű

Új lendület, más szemlélet kell az atom-
erőmű beruházás új szakaszában, ezért 
megköszönve az eddig végzett mu nkát 
a korábbi stábnak, új vezetőket neve-
zett ki Süli János miniszter a Paks II. 
projekttársaság élére. A ve zérigazgató, 
Lenkei István, az igazgatóság elnöke, 
dr. Mészáros György, illetve a menedzs-
ment tagjai több évtizedes szakmai, ve-
zetői tapasztalattal bírnak. 

Más típusú feladat, így más típusú szak-
értelmet kíván a megvalósítás, ezért az 
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
vezetését megújította Süli János. A paksi 
atomerőmű két új blokkjának tervezésé-
ért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter Pakson, az 
Erzsébet Nagy Szállodában sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy megköszönte a 
vezetés több tagjának, köztük Bán Tamás 
elnök-vezérigazgatónak a munkáját és új 
csapatot épített.
A projekttársaság élén július 1-től vezér-
igazgatóként Lenkei István áll, az igazga-
tóság elnöke pedig dr. Mészáros György. 
Az igazgatóság hatfősre bővül, tagjai: dr. 
Mészáros György elnök mellett Lenkei 
István, Mittler István, dr. Vidoven Árpád, 
Guba János és Kovács Pál, aki emellett 
Süli János kabinetjét is vezeti. A felügye-
lőbizottság tagjai: Incze Zsolt (elnök), dr. 
Kékesi László, dr. Varga Sándor, Steiner 
Attila, Vitézy András, Szabó Péter (Paks 
város  ügyvivő alpolgármestere).
A menedzsment tagja engedélyezési igaz-

gatóként, egyben vezérigazgató-helyet-
tesként Horváth Miklós, programigazga-
tóként Eck József, műszaki igazgatóként 
Kovács Gábor. A gazdasági igazgatói tiszt-
séget továbbra is Garai Zoltán tölti be, az 
új jogi igazgató dr. Dobos István, a kom-
munikációs igazgató változatlanul Mittler 
István. A projekttársaság humán igazga-
tója Bognár Péter, üzemeltetési igazgató-
ja Cziczer János, kabinetvezetőként segí-
ti a vezérigazgató munkáját Leber Ferenc, 
az általános biztonsági igazgató dr. Turi 
Zsolt.
– Elsősorban a szakmai tudás, hozzáértés 
és az ügyhöz való lojalitás alapján választot-
tam ki munkatársaimat. Olyan csapatot si-
került létrehozni, amellyel folytatva előde-
ink munkáját, a létesítés nehéz feladatát sike-
resen el tudjuk kezdeni és végig tudjuk vinni 
– hangsúlyozta a vezérigazgató. Lenkei Ist-
ván elmondta, célja, hogy a projekttársaság 
formáló, aktív, cselekvő partner legyen. Mint 
aláhúzta, azt várja el munkatársaitól, hogy el-
lenőrizzék, követeljék meg a projekt során a 
műszaki, biztonsági, szakmai, gazdasági kö-
vetelmények maradéktalan teljesítését.

Dr. Mészáros György, az igazgatóság elnö-
ke arról beszélt, hogy a most felálló stáb, 
beleértve Süli János minisztert, a szakmai-
ság mellett olyan bizalmi légkört hozott, 
ami garanciát adhat a hatalmas feladatot 
jelentő két erőművi blokk megvalósításá-
ra. Külön kiemelte a kommunikáció fon-
tosságát, annak a tévhitek eloszlatásában 
betöltött szerepét.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesz-
tő Zrt. új vezérigazgatója, Lenkei István 
1979-ben végzett a Budapesti Műsza-
ki Egyetem gépészmérnöki karán, majd 
ugyanitt 1986-ban atomerőművi szakmér-
nök végzettséget szerzett. 1979-ben lett a 
Paksi Atom erőmű munkatársa, azóta is 
az atomenergetika területén tevékenyke-
dik. Öt éve vezérigazgatói tanácsadó az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, szakta-
nácsadó a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um energetikai államtitkárságánál. 2012-
ben a Magyar Atomfórum Egyesület elnö-
kévé választották.
Az igazgatóság elnöke, dr. Mészáros 
György okleveles vegyész, komoly veze-
tői tapasztalattal bír, számos vállaltnál töl-
tött be igazgatótanácsi, vezetői, felügyelő 
bizottsági pozíciót. Jártas az atomenerge-
tika terén is, 2000-től két éven át a Paksi 
Atomerőmű Rt. igazgatóságának elnöke-
ként tevékenykedett. Megannyi energeti-
kai tanulmány, szakcikk, energiakoncep-
ció írója és elbírálója, stratégiák, szak-
anyagok készítője.                                                 

-vida-

A Miniszterelnökség államtitkárává ne-
vezte ki az államfő Aszódi Attilát és 
Becskeházi Attila Csabát, akik Süli Já-
nos miniszter munkáját segítik. A keríté-
sen belüli beruházást, a műszaki területet 
Aszódi Attila, a vállalkozókkal való kap-
csolattartást, az innovációt, a térségfejlesz-
tést Becskeházi Attila felügyeli majd. 

Új kihívások, új szemlélet
Megújult a Paks II. társaság vezetése

Fotó: Babai István
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Atomerőmű

Fontos tárgyalások az Atomexpón
Tendereket ír ki idén az ASZE orosz cég-
csoport, hogy az építők a terepen a jövő 
év elején megkezdhessék a Paks II pro-
jekt előkészítését – jelentette ki Valerij 
Limarenko, a paksi erőművet bővítő orosz 
fővállalkozó cégcsoport elnöke az MTI 
kérdésére Moszkvában, az Atomexpo 
2017 nemzetközi fórumon. Limarenko 
emlékeztetett arra, hogy a kormányközi 
megállapodás alapján a beruházás mint-
egy 40 százalékát magyar vállalkozók va-
lósítják meg. Méltatta, hogy Magyarorszá-
gon Süli János személyében minisztert ne-
veztek ki a projekt megvalósítására.
Az idei Atomexpón – ahol  hatvankét or-
szág hatszáz cégének mintegy ötezer kép-
viselője vett részt – felszólalt Süli János , a 
paksi atomerőmű két új blokkjának terve-
zéséért, megépítéséért és üzembe helyezé-
séért felelős tárca nélküli miniszter és dr. 
Aszódi Attila államtitkár. Paks II megva-
lósításával kapcsolatban azt mondta a mi-
niszter, hogy a munka a műszaki fázisba 
ér. – Mindenekelőtt azokat a lépéseket fog-
juk megtenni, amelyek a terület előkészíté-
sét célozzák, ugyanakkor Pakson is akarjuk 
már látni a nyomát az építkezésnek 2018-
ban, tehát a felvonulási épületeket, a lakó-
terület előkészítését – fogalmazott.

Süli János azt mondta, túlzás lenne  állítani, 
ami egyes sajtóorgánumokban megjelent, 
miszerint Paks volt a re�ektorfényben az 
idei Atomexpón, hiszen a Roszatom part-
nerei ott voltak minden országból. – Az 
viszont tény, hogy Kirijenko úr beszédé-
ben egyedül Magyarországot, a paksi két 
blokkot említette. Kiemelve, hogy fontos, 
hogy ezek időben, jó minőségben elké-
szüljenek – mondta Süli János. 
Szavai szerint a moszkvai tárgyalásainak 
az volt a célja, hogy „minél hamarabb, a 
megadott határidőre és költségkereten be-
lül el tudjuk végezni a munkát, és ezt napi, 
heti egyeztetés, havi koordináció kereté-
ben lehet csak biztosítani”. Beszámolójá-
ban arra is kitért, hogy tárgyalásai a ha-
ladást szolgálták, arra keresték az orosz 
partnerekkel a megoldást, hogy hogyan 
tudják ledolgozni azt a 16 hónapos hát-
rányt, amit a brüsszeli vizsgálatok okoz-
tak. Hozzátette: további hat hónap több-
let időigénnyel kell számolniuk amiatt, 
hogy a munkák 55%-át közbeszerzésben 
meg kell hirdetni. – Közösen vizsgáljuk, 
hogy ezt az időt hogyan lehet visszahoz-
ni úgy, hogy az a minőséget ne befolyásol-
ja – húzta alá. Hozzáfűzte, hogy az elmúlt 
időszak tapasztalatait összegezték, átfogó 

tájékoztatást adtak az orosz félnek a tár-
ca nélküli miniszteri státuszról, az ahhoz 
kapcsolódó szervezetről. 
Az orosz szakemberek most a tervek pon-
tosításán, honosításán dolgoznak. Ez a 
munka nem a nulláról indul, hiszen ha-
sonlóak a novovoronyezsi és az asztraveci 
blokkok, az igazi minta a Leningrád erő-
mű, ezek terveit kell a helyszínre szabni, a 
magyar és uniós szabványokhoz igazítani. 
Süli János a Fortuna Rádióban beszélt ar-
ról, hogy még az idén megérkezhet körül-
belül száz orosz tervező Paksra. Várható-
an családostól. Az integrációjukat segíteni 
kell, de az elképzelés az, hogy hasonlóan a 
korábbi erőműépítés időszakához, lesznek 
majd orosz nyelvű csoportok az óvodák-
ban, iskolákban. Lesznek olyan családok, 
amelyek tíz évet fognak itt tölteni. Emlé-
keztetett rá, hogy a város már tett lépése-
ket ittlétük megkönnyítésére: az új turisz-
tikai táblákon már orosz nyelvű felirat is 
van, készült egy bemutató kiadvány a kör-
nyező 41 településről hasonló elven és a 
várost bemutató új �lmnek is lesz orosz 
változata. Süli János beszélt arról is, hogy 
saját hivatalának csak átmenetileg van 
Budapesten a székhelye, a tervek szerint 
Paksra költözik.                                        -tünde-

Szerződést kötött a Ruszatom  Szerviz Rt. 
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Pak-
si Atomerőmű GCN-317-es fő kering-
tetőszivattyúinak karbantartásához és  az 
ütem terv szerinti javításához szükséges 
tanácsadói szolgáltatásról. A szerződést a 
IX. Nemzetközi Atomexpo Fórum kereté-
ben írta alá Jevgenyij Szalkov vezérigazga-
tó, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. kép-
viseletében Hamvas István vezérigazgató 
és Pekárik Géza műszaki vezérigazgató-
helyettes.
Szintén a IX. Nemzetközi Atomexpo Fó-
rum alkalmából írt alá az együttműködés 
fejlesztéséről szóló  szándéknyilatkozatot 
a Roszatom orosz állami atomenergeti-
kai konszern és az MVM Zrt. A megál-
lapodás célja a kétoldalú együttműködés 
fejlesztése a Paksi Atomerőmű szervize-
lése, a nukleáris képzés, illetve szakem-
berképzés, valamint a tudományos ku-
tatás-fejlesztés vonatkozásában, illetve a 
nukleáris üzemanyag-szállítás terén közös 
atomenergetikai projektek megvalósítása 

Oroszországban, valamint harmadik or-
szágokban. Orosz részről Kirill Komarov, 
a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért 
felelős első vezérigazgató-helyettese, ma-

gyar részről pedig Csiba Péter, az MVM 
elnök-vezérigazgatója látta el kézjegyével 
a doku mentumot.

-vt-

Orosz-magyar megállapodások

Fotó: Hárfás Zsolt
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Utazzon „Bözsivel” a római kortól az atom-
korig! Ezzel a gondolattal invitálta a lakos-
ságot a Múzeumok Éjszakájára szervezett 
rendezvényre a Paksi Városi Múzeum és az 
Atomenergetikai Múzeum. Utóbbi első al-
kalommal csatlakozott az országos program-
hoz, a két paksi intézmény partnerségben va-
lósította meg elképzeléseit. A két helyszín kö-
zötti távolságot „Bözsivel”, azaz egy Ikarus 55 
típusú autóbusszal hidalták át, ezzel utazhat-
tak a múzeumlátogatók egyiktől a másikig. 

A program összeállításánál ügyeltek a felek 
arra, hogy a bemutatókat, színpadi műsor-
számokat több alkalommal ismételjék, hogy 
senki ne maradjon le semmiről, illetve a tar-
talmat is egyeztették. Az Atomenergetikai 
Múzeumban azt a korszakot idézték fel, ami-
kor az atomerőművi blokkok épültek. A kí-
nálatban szerepelt a Memphis Moon '55 fel-
lépése, kamarakiállítás kártyanaptárakból, 
volt tűzoltó bemutató, tárlatvezetés, kézmű-
ves foglalkozás, illetve a bútorokkal, ételek-

kel, italokkal a kor hangulatára emlékeztet-
tek. A kültéri �zika show-n olyan kérdések-
re kaphattak választ az érdeklődők például, 
hogy mekkora energia tárolható egy pillepa-
lackban, vagy mekkora energiát lehet felsza-
badítani egy víz alatti robbantással. Aki en-
nél régebbi múltban is szívesen kalandozott 
volna, megtehette a városi múzeumban, ahol 
ez alkalommal a római mellett Deák Ferenc 
korát állították a fókuszba. A közönség kor-
hű ruhákban fotózkodhatott, kocsikázhatott 
a városban, és kosztümös tárlatvezetés is volt. 
Két új kiállítást nyitottak: időszakit rendez-
tek dr. Pongrácz Sándor hagyatékából, vala-
mint állandót a város boraiból és többek fel-
ajánlásának köszönhetően borászati eszkö-
zökből. A borokat Herczeg József ajánlotta 
fel, aki az intézményt segítő tevékenységé-
ért átvehette a Tiszteletbeli muzeológus díjat. 
Fellépett a Szekszárdi Muslinca kórus, akik 
bordalokkal színesítették az estét, valamint a 
Mare Temporis Történelmi Hagyományőrző 
Egyesület. Mindemellett volt még kúria-túra, 
borkóstoló és vásár, kékfestő alkotások, vala-
mint lekvár, szörp és különleges csokoládék, 
lehetett fagyizni, laci-konyhában falatozni, 
fröccsteraszon megphenni, vagy elidőzni a 
városi könyvtár standjánál.                       -kgy-

Habár a június viharosan búcsúzott, azt 
megelőzően tombolt a kánikula. A hőség-
ben sokan kerestek felüdülést vízközelben, 
rekordhoz közelített a Paksi Ürgemezei 
Strand látogatottsága is. A létesítmény a 
szokásos karbantartási munkálatok után, 
június elsején nyitotta meg kapuit a láto-
gatók előtt. – Természetesen különösen so-
kan strandoltak a hőségriadó idején, júni-
us 24-én például 1100 vendéget fogadott 
a fürdő – tudtuk meg dr. Hanol Jánostól. 
A Mezőföldvíz K�. szervezési és kommu-
nikációs osztályvezetője azt is elmondta, 
hogy a tartósan alacsony belépő- és bérlet 
áraknak, valamint az 50 méteres úszóme-
dencének köszönhetően még a megyeszék-
helyről is érkeznek látogatók. A strandsze-
zon az előző évekhez hasonlóan augusztus 
31-ig tart.
A fürdőzési lehetőség mellett különféle 
programok is lesznek a strandon: a koráb-
bi évekhez hasonlóan Tűzkakas, valamint 

Atomzsaru strandfoci-bajnokságot, júli-
us 21-én pedig második alkalommal Pool 
Festivált rendeznek. Utóbbin a jó hangulat-
ról a helyi tánccsoportok mellett sztárfellé-
pők gondoskodnak. Színpadra lép többek 
között a Hősök, a Sub Bass Monster, Chris 
Lawyer és Katapult DJ is. Ez lesz az egyet-
len olyan rendezvény a nyáron, ami maga-
sabb éjszakai zajhatással jár, előre is kérik 
a környéken lakók megértését és türelmét.
Hőségben a város útjait is frissítik: a DC 
Dunakom Plusz K�. tartályosra átszerelt 
gépjárműveivel alapvetően az első rendű, 
fő közlekedési utakat locsolják, naponta 
többször is. A kánikula idején a közterü-
leti parkok gondozása is több feladatot ró 
a cég kertészeti részlegének munkatársai-
ra, a kiépített locsolórendszerekre is ráse-
gítenek ütemterven felüli öntözéssel, külö-
nös �gyelemmel az új telepítésű növényzet 
gondozására. 

Weller P. Hanna

A rómaitól az atomkorig vitte „Bözsi” 
a múzeumlátogatókat
Fotó: Vida Tünde

Mozaik

Felüdülés a hőségben
Fotó: Babai István
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Sikeresnek ítélte az első Paksi Jazz Feszti-
vált a programot szervező Paksi Képtár ve-
zetője. Prosek Zoltán azt mondta, biztosan 
lesz folytatás, évente szeretnék megismétel-
ni a programot, sőt vannak további terve-
ik is. – Jövőre biztosan lesz szabadtéri szín-
ház és lehet, hogy népzenei koncerteket is 
szervezünk, a visszajelzésekből úgy ítéljük 
meg, hogy fogékony rá a közönség – fogal-
mazott a képtár vezetője. Izgatottan várták 
a program fogadtatását, hiszen a képtárban 
általában 60-80 fős közönséget sikerül el-
érni, ám ezúttal ennél nagyobb látogatott-
ságot reméltek. – Nagyon meg vagyok elé-
gedve, az első két napon 200-250 látogató 
volt – összegezte Prosek Zoltán a három-
napos fesztivál záró napján. A képtárveze-
tő úgy véli, életet kell lehelni a belvárosba, 
szükség van ilyen és ehhez hasonló rendez-
vényekre még akkor is, ha némelyek szerint 
éppen, hogy sok a fesztivál, a rendezvény. 
– Közeleg az erőmű bővítése, amire kultu-
rális téren is rá kell készülni. Úgy gondo-
lom, mindenki megtalálja a helyét, de bi-
zonyára lesznek majd lemorzsolódások is 

– fejtegette Prosek Zoltán. Hozzátette: az 
első Paksi Jazz Fesztiválra, amelyet erő-
műves és városi támogatásból szerveztek, 

igyekeztek a jazz jeles képviselőit meghív-
ni, a műfaj minden szegmensét megmutat-
va.                                                 Vida Tünde

Mozaik

Szokásunkká tesszük a PAKSra járást – így 
tette közzé a paksi Kávé, Bor és Pálinka Fesz-
tiválon készült fotóalbumát a Kowalsky meg 
a Vega. A zenekar az egyik sztárfellépője volt 
az idén ötéves fesztiválnak, amely két estén is 
zsúfolásig megtöltötte a Sárgödör teret.

2013-ban a családi pincészet által élet-
re hívott Szent Iván-éji mámort gondol-
ta tovább Kovács Kristóf, így született 
meg érdekes házasítás eredményeként a 
Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál. A kávéte-
rasz idén új helyre költözött, kikerülve a 

fesztivál sodrából. A borutcán változat-
lanul csak paksi gazdák portékáit kínál-
ták. Nyolc pincészet sorakozott fel, köztük 
természetesen a házigazda Fabro pince is. 
Ugyan mindössze három pálinkafőző ka-
pott meghívást, de – mondhatni – a teljes 
palettát felsorakoztatták, százféle pálinká-
ból lehetett választani.
Bővült a gasztronómiai kínálat is: a slá-
gernek nevezhető kemencés lángos mel-
lett sült kolbászt, kürtőskalácsot is lehe-
tett fogyasztani a koncertek idején. 
A fesztivál első napján a Soulwave és a 
Majka@Curtis LIVE koncertje csalta ki a 
közönséget a térre, másnap a Hopsterz, 
a három paksi kötődésű zenésszel felálló 
Houdinis, illetve a Kowalsky meg a Vega 
lépett színpadra. Mindkét este „megidéz-
tek” egy másik sztárzenekart is: bejelen-
tették ugyanis, hogy a KBP Produkció 
másik kedvelt rendezvényén, a Puttonyos 
Fesztiválon a Halott Pénz lesz a sztárven-
dég. A koncertre szeptember 23-án várják 
a közönséget. 

Vida Tünde

Ezrek szórakoztak idén is a Kávé, Bor 
és Pálinka Fesztiválon
Fotó: Babai István

Fotó: Molnár Gyula

Először rendeztek jazzfesztivált Pakson
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Mozaik

Nyáron is aktív a művészeti iskola 
Összességében sikeres és tar-
talmas volt a 2016/17-es tan-
év a Paksi Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskolában: a csökke-
nő támogatás ellenére meg tud-
ták tartani saját programjaikat, 
számos más rendezvényen fel-
léptek az intézmény növendé-
kei, tanárai, valamint szép si-
kerek születtek  regionális és or-
szágos versenyeken - mondta el 
Simon Péter igazgató. Az ösz-
szegzésre minden esztendőben 
jó alkalom az ünnepélyes tan-
évzáró gála, ahol átadják a ki-
váló munkáért, eredményekért 
járó dicséreteket. 
Idén igazgatói dicséretet kapott 
Kolki Ákos, aki az Országos 
Kortárs Zenei Videóversenyen 
arany minősítést ért el. Az Év 
növendéke elismerést ez alka-
lommal Hora Dániel vehette 
át, aki zeneiskolai tanulmánya-
it 2010-ben kezdte, két év elő-
képző után az ütőhangszereket 
választotta, kedvenc hangszere 

a marimba. Többször szerepelt 
városi rendezvényeken, tagja a 
művészeti iskola fúvószenekará-
nak. Első igazi sikerét 2015-ben 
Szombathelyen érte el dunán-
túli regionális versenyen, 2016-
ban pedig egy Pécsen rende-
zett újabb régiós versenyen ki-
emelt arany minősítést kapott. 
Az idei tanévben átvehette a Te-
hetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány díját. Az I. Pécsi Regi-
onális Ütőhangszeres Szóló- és 
Kamaraversenyen II. helyezés 
és különdíj volt az eredménye. 
A Szombathelyen tartott Sitrum 
Dunántúli Regionális Verse-
nyen Nívódíjat nyert, majd az 
Országos Bükki Attila emlék-
versenyen szintén. 
Simon Péter igazgató arról is be-
számolt, hogy az év elején meg-
kezdte működését a Pro Artis 
Egyesület, ami lehetőséget ad arra, 
hogy plusz forrásokra pályázza-
nak, a cél elsősorban az eszközbe-
szerzés és a  tehetséggondozás. 

Augusztus végére tubatábort 
szerveznek, ahol nemzetközi 
hírű tanárok oktatnak majd, de 
más táborok is zajlanak a művé-
szeti iskola égisze alatt. Szintén 
augusztusban hazalátogat kül-

földről Loparits Erzsébet zongo-
raművész, aki másodmagával ad 
hangversenyt, illetve tervezik, 
hogy mesterkurzust is tartanak 
– összegzett az intézmény veze-
tője.                                      -kgy-

A Paksi  Harmonika Fesztivál 
azon belül a verseny    megren- 
dezésével az I�ú Harmoniká-
sokért Alapítvány célja a tehet-
séggondozás, a harmonikamű-
vészet és a hangszer népszerű-
sítése, valamint hogy tartalmas 
kulturális élményt nyújtsanak a 
közönségnek. Emellett a fesz-
tivál lehetőség ad a harmoni-

kás társadalomnak a találko-
zásra, a tapasztalatszerzésre, 
a szakmai kapcsolatteremtés-
re – mondta Papp Olga, a fesz-
tivál főszervezője. Hozzátette: 
a most megrendezett nyolca-
dik fesztivá  lon újdonság volt, 
hogy a versenyt külön nemze-
ti és nemzetközi kategóriában 
hirdették meg, amiről kedve- 

zőek voltak a visszajelzések. 
Ezeken belül több versenycso-
portban és korosztályban vár-
ták a nevezéseket. A harmo-
nikások produkcióit  szakmai 
zsűri értékelte. Papp Olga úgy 
tájékoztatott, hogy összesen 47 
nevezés volt, de mivel együtte-
sek is jöttek, ennél többen vet-
tek részt a Pro Artis művésze-
ti iskolában rendezett megmé-
retésen. 
Határon túlról  Oroszországból, 
Ukrajnából, Horvátországból, 
Szerbiából, Szlovákiából érkez-
tek harmonikások, Magyaror-
szágról többek között Győrből, 
Dunaújvárosból, Budapestről, 
Pécsről, Érdről. Az eredmény-
hirdetést a fesztivál második 
napján tartották a Városi Mú-
zeumban, ahol harmoniká-
sok szórakoztatták a közönsé-
get, valamint fellépett a Musical 
Souvenir együttes Ukrajnából. 
A közönség itt olyan különle-

ges népi hangszereket is megis-
merhetett, mint a dombra vagy 
az XXL-es balalajka. A feszti-
vál keretében még két koncert-
re várták a közönséget: a brili-
áns virtuóz harmonikás híré-
ben álló Jovica Djordjevics és 
a �lozo�kus gondolkodású, jó 
humorú zeneszerző, Artyom 
Nyizsnyik koncertezett az Er-
zsébet Nagy Szállodában, il-
letve Orosz Zoltán és  Barátai 
Örömzene című műsorára vár-
ták a közönséget a Csengey köz- 
pontba. A harmonikát ez  al- 
kalommal Horváth Kornél ütő-
hangszereken és Lattmann Béla 
basszusgitáron kísérte. A kon-
cert előtt a verseny legjobbjai is 
színre léptek. Papp Olga elmond-
ta, törekszenek arra, hogy a fesz-
tiválokon más hangszereket is 
megjelenítsenek, megmutassák, 
hogyan „barátkozik” más hang-
szerekkel az egyre népszerűbb 
harmonika.                      -gyöngy-

Harmonikások paksi seregszemléje

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Alkotó közösség kovácsolódott a táborban

Albumot jelentetett meg a Paksi Atomerőmű 
az Alkotó Energia Pályázatra beküldött mun-
kák legjobbjaiból, illetve alkotó tábort szerve-
zett. A programra olyan „bátortalan kezdő-
ket” vártak, akik szerették volna elsajátítani 
a bútorfestés, tárgyalkotás alapjait, de mind-
eddig nem volt lehetőségük a gyakorlatban 
is megismerkedni a Csináld magad! moz-
galom ezen irányzatával. Több mint ötszáz-
ból választották ki beküldött motivációs leve-
lek alapján azt a huszonhat jelentkezőt, akik 
részt vehettek a bentlakásos táborban, az Er-
zsébet Nagy Szállodában. Négy paksi pályá-
zó lehetőséget kapott arra, hogy „bejáróként” 
csatlakozzon. 
Iványi Krisztina, az atomerőmű kommuni-
kációs munkatársa, a program életrehívója 
azt mondta, a résztvevők az ország min-
den megyéjéből érkeztek, kiválasztásuk so-
rán arra törekedtek, hogy korban és egyéb te-
kintetben is széles réteget képviseljenek, így a 
legi�abb alkotó 18, a legidősebb 72 éves volt. 
Szigeti Attila Budapestről azért jelentkezett, 
mert szeretné egyedivé változtatni azt a kis 
panellakást, ahol élnek, s talán majd későb-
bi otthonukat is. – Szeretném az itt szerzett 
tudást átadni majd a gyermekeimnek is – 
mondta a három gyermekét egyedül nevelő 
édesapa, akit nemcsak az Alkotó Energia tá-
borban értek kellemes benyomások. Elárulta, 
hogy hosszú hónapok óta nem volt „felnőtt 
programja”, a tábort ennek is szánta, ám úgy 
tűnt, kútba esik, ugyanis beteg lett a hölgy, aki 

lányaira vigyázott volna. Végül egy ötgyer-
mekes paksi család fogadta be őket a tábor 
idejére ismeretlenül, amiért – mint mondta – 
nagyon hálás. 
Az egyik paksi résztvevő, Appelsho�er Regi-
na olyan családi bútorok között él, amelyek 
generációról generációra öröklődnek. Ezek-
nek, mint mondja, lelkük van, ismeri a tör-
ténetüket. Az ilyen berendezések jól megfér-
nek az internetes aukción vásárolt, szintén 
régi bútordarabokkal. Most, túl egy házfel-
újításon, ahol még nem mert komolyabb 
tárgyfelújításba fogni, egy lakásfelújításnak 
pedig a küszöbén, kapva kapott az alkal-
mon, hogy szert tegyen némi szakértelemre. 
– Alapvetően azt gondolom, hogy az atom-
erőmű minden olyan mellé szívesen oda-
áll, ami értéket teremt. Ez a program tipiku-
san ilyen. Szerintem több szállal kapcsolódik 
az atomerőműhöz, egyébként pedig abszolút 
példaértékű, hogy egy nagyvállalat ilyen dol-
got támogat. Eközben egy olyan közösséget 
tud megszólítani, amely egyébként nem biz-
tos, hogy az atomerőmű közelébe kerülne – 
összegezte véleményét.
A szakmai munkára visszatérve: az első nap 
dél  e lőttjén Chameeleon design, azaz Misurda 
Ágnes mutatta be az alapokat, beleértve a tár-
gyak festés előtti zsírtalanítását és a szúirtást 
is. A táborozók természetesen  minden kér-
désükre választ kaptak tőle és a többi okta-
tótól is. A bútorkészítés, tárgyalkotás öt je-
les képviselője vett részt oktatóként a tábor-

ban, amelynek teljes költségét az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. állta. A páratlanul komp-
lex workshophoz egy írásos és egy videó tan-
anyag készült, amihez hasonló hazánkban 
eddig nem volt – tájékoztatott Iványi Krisz-
tina. Miként elmondta, nem erőltették, hogy 
az atomerőművel, az atomenergiával ismer-
kedjenek az alkotótábor résztvevői, de min-
denki elfogadta a meghívást egy üzemlátoga-
tásra, bejárták a várost is, a programot pedig 
a Sárgödör téren zárták éppen a Kávé, Bor és 
Pálinka Fesztivál idején, így további élmé-
nyek segítették a Paksról alkotott képük telje-
sebbé válását. A kommunikációs szakember 
rámutatott, hogy a bútoralkotók több tízezres 
tábort alkotnak a közösségi hálón, az atom-
erőmű Alkotó Energia Programja követőinek 
száma is tízezer felett van, így sokan láthatják, 
tapasztalhatják, hogy az atomerőmű elkötele-
zett a környezet iránt. 
Iványi Krisztina büszkén számolt be arról, 
hogy éppen a tábor idején került ki a nyom-
dából egy szép kivitelű, exkluzív kiadvány, 
amely a 2016-os Alkotó Energia Pályázat leg-
jobb munkáit gyűjti csokorba. A kötetben 
harminc darabot leírással együtt közölnek, 
így aki kedvet kap, maga is elkészítheti azo-
kat. Folynak már a következő Alkotó Ener-
gia Pályázat előkészületei. Idén bővítik a ka-
tegóriák számát, külön választják a junior és 
felnőtt korosztályt, az eddig öttagú zsűri pe-
dig hétfős lesz.

Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Programok Pakson az évforduló jegyében 
Reformáció nélkül lehet, hogy 
ma már nem beszélnénk ma-
gyarul – mondja Nepp Éva, a 
Paksi Evangélikus Egyházköz-
ség lelkésze, akivel a reformá-
ció 500. évfordulója kapcsán 
beszélgettünk.

1517. október 31-én Luther 
Márton kiszögezte 95 tételét a 
wittenbergi vártemplom kapu-
jára, és ezzel kezdetét vette a re-
formáció. Az eseményről or-
szágszerte megem  lékeznek kü- 
lönféle programokkal,  kiadvá- 
nyokkal, valamint emlék-isten-
tiszteletekkel. Az alkalom mél-
tó  megünneplésére  Reformáció 
Emlékbizottságot hozott létre a 
magyar kormány 2013-ban. 
Luther Márton csupán vitain-
dítónak szánta a tételeit, azon-
ban az  akkori történelmi, po-
litikai, gazdasági és társadal-
mi helyzet miatt a mozgalom 
szinte egész Európában, köz-
tük Magyarországon is vissz-
hangra talált és gyorsan terjedt. 
Az egyik alapvető tételnek kö-
szönhető például, hogy a szent-
írást ma anyanyelven olvashat-
juk. A magyar reformátorok a 
Biblia mellett nyelvtankönyve-

ket,  iskoladrámákat és dalokat is 
írtak, ezzel pedig anyanyelvünk 
alapjait tették le.
– Az egyházaknak az egyik  leg-
nagyobb kísértés az elvilágiasodás 
és az elanyagiasodás, amikor az 
Istennel való kapcsolat, a sze-
mélyes hitélet megélése háttér-
be kerül – mondja Nepp Éva. 
Luther 1517-ben ezt  szerette 
volna megreformálni, a vadhaj-
tásokat lenyesni, és visszatér-
ni a vallás középpontjához, Jé-
zus  Krisztushoz, hogy ő legyen 
a liturgia és a személyes hitgya-
korlat középpontjában. A kísér-
tés azóta sem múlt el, ezért fon-
tos, akár az 500. évforduló kap-
csán, hogy emlékezzünk, húzta 
alá. – Semper reformanda-ra, 
azaz állandó megújulásra van 
 szüksége minden egyháznak, 
hogy újra és újra visszatérjünk 
a  hitünk  középpontjához, Jézus 
 Krisztushoz – hangsúlyozza a 
lelkésznő.
Az évforduló alkalmából a Pak-
si Evangélikus  Gyülekezet meg-
jelentetett egy  kötetet. A közel-
múltban mutatta be az Evangé-
likus Gyülekezet a Duna partján 
című  könyvet,  amelynek szer-
zője Sólyom  Károly, a közös-

ség egykori   lelkésze. A gyüleke-
zet történetét összefoglaló művet 
1991-ben adták ki első alkalom-
mal. Az új változat modernebb 
formát kapott, és kibővítették az 
elmúlt 25 év  történetével, amit 
Szabó Vilmos Béla, szintén egy-
kori lelkész írt meg.
Az ősz folyamán több program 
lesz még a reformáció 500. év-
fordulója alkalmából. Hitek és 
tévhitek címmel sorozat indul 

a Pákolitz István Városi Könyv-
tárban, valamint orgonakoncer-
tet ad az evangélikus templom-
ban Koch Boglárka, a gyülekezet 
kántora és Szabó Kata énekes. A 
hagyományos ökumenikus kó-
rustalálkozó is a reformáció je-
gyében zajlik majd, illetve az év-
forduló napján, október 31-én, 
emlék-istentisz-teletet tartanak a 
városi gyülekezetek részvételével.

Weller P. Hanna

Acsádi Rozália, Bese Dóra, Szilvássy Ildikó, 
Leber Veronika, Donkó Anna, Gutai István, 
László-Kovács Gyula paksi szerzők és még 
több mint harminc tolnai tollforgató írásait 
tartalmazza a Kézjegy antológia legújabb ki-
adása, amelyet Pakson, az Agricumban mu- 
tattak be. 
Huszonhárom éve alakult a Kézjegy Tollfor-
gatók Klubja, ez a huszonharmadik antológiá- 
juk, amely – ahogy egyik szerkesztője, Kis Pál 
István fogalmazott – karcsúbb a szokottnál, 
mert a legfőbb vezérelv a minőségre való tö-
rekvés volt. Így a szerzők legjobb munkái ke-
rültek be, akadt, akinél intenzív kommuniká-
ciót folytattak a megfelelő színvonal elérése 
érdekében, némelyek pedig talán egy későbbi 
kötetben szerepelhetnek majd. 
Cél – hangsúlyozta Kis Pál István a bemu-
tatón –, hogy kölcsönös referencia legyen a 
kötet, legyen rá büszke a szerző és szerkesz-

tő egyaránt. Nemcsak olyan szerzők írá-
sai olvashatók a kötetben, akik Tolnában él-
nek vagy itt születtek, hanem azoké is, akik 
kötődnek a megyéhez, köztük olyanok, akik 
„nagykövetei a Tolna megyei irodalomnak”, 
így például Tamás Menyhért, Devecseri Zol-
tán, Erdélyi Z. János. Az ő meghívásuk a ké-
szítők reményei szerint szintén emeli a kötet 
renoméját, de igyekeztek javítani a tipográ-
�án is.
Öt-hatszáz példány készül minden évben 
a Kézjegy antológiából. Elsősorban a ben-
ne szereplő szerzők ismeretségi körében ta-
lálnak gazdára, árulta el kérdésünkre a Kéz-
jegy Tolnai Tollforgatók Klubjának elnö-
ke Lázár Ervint idézve, aki azt mondta, jók 
az ilyen irodalmi körök, mert a szerzőtársak 
egymás olvasói is. Wessely Gábor azt sem rej-
tette véka alá, hogy a kötet kiadásához szük-
séges forrás előteremtése minden évben ko-

moly kihívás, ahogy fogalmazott, nagy ka-
land. Szerencse volt, hogy éveken át maguk 
mögött tudhatták az atomerőművet, de az 
utóbbi időben más mecénásokat kellett talál-
niuk, ami nem egyszerű abban a közegben, 
ahol sokan megkérdőjelezik a nyomtatott ki-
adás szükségességét. 
Wessely Gábor arról is beszélt, hogy azt tűz-
ték ki célul, hogy élvezhető, olvasható kötet 
szülessen a Tolna megyében élő, onnan el-
származott, ahhoz kötődő szerzők művei-
ből. A szerkesztéssel mindig mást, lehetőleg 
két személyt bíznak meg, hogy ne egy em-
ber vállát nyomja a terhe. Idén Kis Pál Istvánt 
és Descher J. Attilát érte ez a megtiszteltetés, 
az illusztrációkat Kovács Tibor készítette, az 
előszót pedig Steinbach Zsolt, Tolnán élő új-
ságíró írta. – Elég erős a mostani kötet, én elé-
gedett vagyok vele – értékelte Wessely Gábor 
az antológiát.                                                   -vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tolnai tollforgatók újabb Kézjegye
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A hosszú élet titka a munka
– Regényt lehetne írni az életemből –
mondta Dömötör Józsefné Kovácsovics 
Mária, akit kilencvenedik születésnapja al-
kalmából köszöntött a város nevében Sza-
bó Péter alpolgármester. Marika néni Bu-
dapesten született, ám még egészen pici 
gyermekként elárvult. Többfelé sodorta 
az élet, nevelkedett intézetben, családban, 
paksi nevelőanyja hadiözvegy volt. Varr-
ni szeretett volna tanulni, Csurgón volt két 
évet. Elmesélte, hogy a háború idején a ba-
rátnőjével annak rokonánál bújtak el, aztán 
amikor véget ért, egy vonat tetején utazva 
tért vissza Paksra. Amikor megismerte a 
férjét, azt érezte, hogy vagy ő, vagy senki. 
Hatvankét évet éltek le együtt, párja tíz esz-
tendővel ezelőtt tért örök nyugovóra. Ma-
rika néni azt mondta, hogy sok szép em-
léket őriz, férjével huszonöt évig énekel-
tek az egykori munkáskórusban, ma Paksi 

Városi Vegyeskarban. Két gyermekük szü-
letett, Rózsa és József, eddig hat unokával 
és három dédunokával bővült a család. Az 
ünnepelt huszonkét évig dolgozott óvodai 
dajkaként, amire szintén szívesen emlék-
szik vissza, mint mondta, nagyon szerette 
a gyerekeket és úgy érzi, hogy a gyerekek 
is őt. Manapság a napjai nagyjából egyfor-
mán telnek, még most is szeretettel hímez, 
délutánonként pedig – ahogy fogalma- 
zott – átmegy traccsolni a szomszédokhoz. 
A főzésre nincsen gondja, mert házhoz vi-
szik neki az ebédet, egyéb dolgokban pedig 
nagy segítségére van a menye, Gizi és az ő 
gyermekei. Ahogy minden szépkorút, úgy 
Marika nénit is megkérdeztük, hogy mi a  
hosszú élet titka. – Mindig rengeteget dol-
goztam, így azt mondanám, hogy a mun- 
ka  – mondta mosolyogva.                   

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A cseresznyési iskolaéveket idézték
Hársfát ültettek és egy faragott 
táblát helyeztek el az egykori cse-
resznyési iskola volt tanítói és ta-
nítványai első találkozójuk emlé-
kére. Az iskola falára is került egy 
emléktábla, rajta a korábbi tanítók 
névsorával. A találkozó ötlete ha-
sonló tőről fakadt: tavaly, amikor 
az egykori néptanító, Karszt János 
emléktábláját helyezték el ugyan-
itt, akkor született meg a gondo-
lat, hogy jó volna együtt felidézni 
az emlékeket. A Csengey Dénes 
Kulturális Központ karolta fel az 
ötletet. A kollektíva törekvéseinek 
eredményeként száznál is többen 
gyűltek össze a találkozóra, hár-
man – Arany Béláné, Karszt Já-
nosné és Feilné Kókány Mária – a 
tanítók közül. 
Cseresznyésben, ahogy a tanya-
világban sok helyütt, az 1900-as 
évek elején hozták létre az isko-
lát, azért, hogy javítsanak a tanya-
si gyerekek iskolázottságán. Elő-
ször egy, majd az 1961/62-es tan-
évtől két tanteremben oktatták a 
csemetéket, együtt a nyolc évfo-
lyamot.
Klippel János azt mondta, nagyon 
szép évek voltak, a tanító nénit, ta-
nító bácsit mindenki szerette. Kó-
rus, színjátszó kör működött a ta-

nyasi iskolában. A színpadot ma-
guk ácsolták, de minden más 
munkában is szívesen részt vet-
tek. Ha kellett maltert kevertek, 
téglát hordtak. Megjegyezte, a kő-
műves szakmát választotta, amit 
nagyon szeret.
Balczer Zoltánné Mukli Mária azt 
mesélte, hogy 1962-ben kezdte az 
első osztályt. Arany Béla és felesé-
ge, Sárika néni volt a tanító. 
– Igazán szép emlékeket őrzök, 
nagyon szép gyerekkorom volt, 
azért is jöttem vissza Cseresznyés-
be lakni, mert visszahúzott a szí-
vem – árulta el. A találkozásnak 
nagyon örült, mert hasonlóra, saj-
nos, nagyon kevés alkalom adó-
dik, és most jó volt felidézni a kö-
zös gyerekkori emlékeket.
Paks településrészei közül mos-
tanáig csupán Dunakömlőd tör-
ténete van feltárva, abból készült 
kiadvány, a többi múltja még fel-
dolgozásra vár, de – mint Bo-
dor Éva szavaiból kiderült – sze-
retnék ezt a munkát elvégezni. A 
Pákolitz könyvtár igazgatóhelyet-
tese és egyben a Paksi Értéktár 
Bizottság vezetője hangsúlyozta, 
hogy a meglévő értékek számba-
vétele, megőrzése, továbbadása a 
feladatuk. Az értékekről kinek-ki-

nek más jut eszébe, de ide sorol-
hatók a közösségek is.
A találkozó szervezésében a rész-
önkormányzat is szerepet vállalt. 
Kapás Zoltán, Cseresznyés kép-
viselője elmondta, hogy öröm-
mel tették, mert szeretnék feltár-
ni a településrész múltját. A jelen-
ről azt mondta: a KSH legutóbbi 
adatai szerint kilencvenen él-
nek itt, közülük  legfeljebb tizen-
öten tősgyökeres cseresznyésiek. 
Az iskola – mint ismert – immár 
Cseresznyéskert Erdei Iskola né-

ven működik. A régmúlt felem-
legetésén túl adatgyűjtésre is kivá-
ló  alkalmat adott a találkozó. Tell 
Edit, a kulturális központ igaz-
gatója  elmondta, hogy a résztve-
vők adatait, elérhetőségeit rögzí-
tették, a sok régi fotót pedig di-
gitalizálták. Van egy további terv 
is a Pákolitz könyvtárral és a mú-
zeummal közösen: Téli esték so-
rozatot szerveznek, ahol a kül-
ső városrészek múltját, az ott élők 
sorsát ismerhetik meg az érdeklő-
dők.                                                -vt-

Fotó: Molnár Gyula
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Egészség

Hivatásuk mesterei címért versengtek

Kernné Béda Erika kapta idén 
a Pongrácz Sándor-kitünte-
tést, amit az egészségügyben 
dolgozók elismerésére alapí-
tott az önkormányzat. A díjat 
1999 óta minden esztendőben 
a Semmelweis-napi városi ün-
nepségen adják át.

– Önök valamennyien olyan ér-
téket képviselnek, amihez fogha-
tót egyetlen másik szakma sem: 
az egészséget, az életet – mond-
ta Szabó Péter ügyvivő alpolgár-
mester a Semmelweis-napi vá-
rosi ünnepségen, kiemelve, hogy 
az egészségügyben dolgozók fe-
lelőssége hatalmas, munkájuk 
értéke felbecsülhetetlen, pótol-
hatatlan. Az ünnepségen átadták 
a Pongrácz Sándor-díjat, amit 
ebben az esztendőben Kernné 
Béda Erika vehetett át. A díjazott 
elmondta, hogy gyermekként 
sokat betegeskedett és volt emi-
att kórházban, úgy véli, ennek 
eredménye, hogy végzős nyolca-
dikosként az egészségügyi pályát 
választotta. Ahogy emlékszik, a 
felvételin csodálkozva néztek rá, 
mivel pici, törékeny lány volt, 
ám látva elszántságát azért biz-
tatták: kicsi a bors, de erős. Eri-
ka eddigi szakmai pályafutásá-
val igazolta a mondást. Ahogy 
a méltatásban elhangzott, 1982-

től dolgozik a paksi egészségügy-
ben szakápolóként. Az eltelt évek 
alatt általános ápolói és asszisz-
tensi végzettséget, valamint üze-
mi nővéri és OKJ-s ápolói képe-
sítést is szerzett. Folyamatosan 
dolgozott Paks háziorvosi körze-
teiben és az üzemorvosi ellátás-
ban, 2007 óta dr. Czigler Csaba 
háziorvos mellett látja el felada-
tait a betegek legnagyobb meg-
elégedésére, valamint 2009 óta 
a paksi központi orvosi ügyelet 
munkájában is részt vesz, 2012-
től főnővér, 2014 óta pedig ügye-
letvezető. Utóbbi minőségében 
a gyógyszerrendeléstől az autók 
vizsgáztatásáig minden terüle-
ten otthonosan kell mozognia. A 
13 települést ellátó ügyelet zök-
kenőmentes, magas színvonalú 
működését, a betegek lehető leg-
jobb ellátását szívügyének érzi, 
összekötő kapocs a Polgármeste-
ri Hivatal és az ügyeletet működ-
tető Emergency Service K�. kö-
zött. Munkáját a cég Az év dolgo-
zója címmel ismerte el 2016-ban. 
Kernné Béda Erika nem szere-
ti a tétlenséget, mint mondja, jó, 
hogy minden nap történik vala-
mi, amit meg kell oldani. – Nem 
�zikailag, hanem sokszor szel-
lemileg, lelkileg nehéz az ápo-
lói szakma, ám a betegek pozi-
tív visszajelzései, szeretete min-

dig megerősítést ad számomra 
– fogalmazott. A díj átvétele után 
köszönetet mondott a felterjesz-
tésért, azért, hogy a képviselő-
testület is érdemesnek találta az 
elismerésre, valamint kollégái-
nak és családjának, akikre min-
dig mindenben számíthat. Kern-
né Béda Erika kiemelte, hogy 
neki a kedvesség nem kerül sem-
mibe, a betegeknek viszont fon-
tos, hiszen sokszor egy mosoly is 

elég ahhoz, hogy bíztatást kap-
janak, megnyugodjanak. – Há-
romszor tettem szakmai esküt, 
hogy hű leszek a szakmámhoz, 
magatartásommal és tetteimmel 
a legjobb tudásom szerint fogom 
a betegek érdekeit szolgálni. Úgy 
gondolom, ez sikerült – mond-
ta a kitüntetett, hozzátéve, hogy 
ha újra kezdhetné, akkor sem vá-
lasztana másik pályát.         

-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A kedvesség a kulcs a betegekhez

Az ápolás is egy tudományág, a benne dol-
gozóknak egyre több szakmai ismeret-
tel kell rendelkezniük. Ezért fontos, hogy 
az ápolók kilépjenek a komfortzónájuk-
ból, folyamatosan gyarapítsák tudásukat, 

tapasztalataikat – mondja Horváthné Ka-
jári Erika, Botár Amelita és Nikl Zsuzsan-
na. A Paksi Gyógyászati Központ tüdőgyó- 
gyászati, illetve kardiológiai szakrendelé-
sén dolgozó három munkatársa ettől indít-
tatva nevezett most először a Magyar Szak-
dolgozói Egészségügyi Kamara (MESZK) 
országos versenyére, aminek területi for-
dulóját a Tolna megyei szervezet Szekszár-
don rendezte. A Hivatásunk mesterei va-
gyunk elnevezésű vetélkedésen volt szak-
mai totó, tájanatómia, szakmai rejtvény és 
activity, kérdéssor a MESZK-ről és az em-
lékévre tekintettel Kossuth Zsuzsáról, va-
lamint számot kellett adniuk az újraélesz-
tésben való jártasságukról. A csapat tag-
jai elmondták, hogy egy ápolóval szemben 

mindig elvárás a segítőkészség, a megbíz-
hatóság, a magas színvonalú szakmai tu-
dás, a betegek helyzetének megértése, va-
lamint a testi-lelki egészség. A gyógyásza-
ti központ vezetősége igen nagy hangsúlyt 
fektet a dolgozók folyamatos képzésére, le-
hetőséget ad arra, hogy részt vegyenek ku-
tatási munkában, továbbképzéseken, szak-
mai rendezvényeken. Nemrégiben házi to-
vábbképzésen sajátíthatták el a de�brillátor 
használatát, valamint előadást hallgathat-
tak a kiégést elhárító mechanizmusokról. 
Bár most nem sikerült dobogós helyezést 
elérniük a kilenc csapattal zajlott megmé-
retésen, tapasztalataik birtokában nagy re-
ményekkel neveznek majd a jövő évire.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Hivatásuk mesterei címért versengtek

A testünk motorja: a szív
A szív egy csodálatos szerv, amely óriási mun-
kát végez, hiszen életünk során körülbelül 2,5 
milliárd összehúzódást produkálva, megál-
lás nélkül dolgozik – mondja dr. Bodnár Imre 
kardiológus főorvos, aki 2004. január 1-től 
dolgozik Pakson. Olyan ellátási rendszert ala-
kított ki, amiben a lehető legkevesebb megjele-
néssel jár a kivizsgálás a betegek számára, ami 
különösen előnyös a dolgozó, vidéki pácien-
seknek. A jól és korszerűen felszerelt rendelő-
ben szakmailag magasan képzett asszisztensek 
segítségével végez komplett járóbeteg-kivizs-
gálást, szükség esetén felkészítve megy a be-
teg szívkatéterezésre, szívműtétre. A műtéte-
ket követő utóellenőrző-vizsgálatok és a rend-
szeres gondozás is a szakrendelésen zajlik, ami 
időigényessége okán az egy napon belüli vá-
rakozási időt megnövelheti. – A kardiológiai 
sürgősségi ellátás helye nem a járóbeteg-ellá-
tás, hanem az alapellátás és a kórházi ellátás, 
nálunk a programozottan végzett, nem sürgős 
kivizsgálások történnek – emelte ki dr. Bodnár 
Imre, hozzátéve, hogy a viszonylag sürgős, pél-
dául daganatos betegek kezeléséhez szükséges 
vagy egyéb műtétet megelőző, kardiológiához 
kötött vizsgálatok elvégzésére is van lehető-
ség, de csak a háziorvos és a szakorvos előzetes 
konzultációját követően, hiszen végesek a ka-
pacitások. Az évi 4000 körüli betegtalálkozás 
mellett – a fontosabbakat említve – körülbelül 
1000-1200 szívultrahangos vizsgálatot, 1200-
1500 terheléses EKG vizsgálatot és 800-1200 

holter (24 órás) EKG vizsgálatot végeznek. 
Szinte minden megjelenéskor készül 12 elveze-
téses EKG, néhány alkalommal pedig 24 órás 
vérnyomás monitorozás (ABPM) is. Mind-
emellett százas nagyságrendű a nyitott szív-
műtéten, több száz a szívinfarktuson és szívka-
téterezésen átesett, gondozott betegek száma, 
valamint a pacientúrában vannak szívritmus-
zavarokban, szívizombetegségekben, szívelég-
telenségben szenvedők is. Néhány ritkaság-
számba menő egyedi és speciális esetet is fel-
fedeztek már a rendelésen, ami inkább a na-
gyobb centrumokra jellemző. – Kiemelném, 
hogy például a magas vérnyomás nem szívbe-
tegség, egyszerű esetben alapellátásban keze-
lendő. Amennyiben a fentebb felsorolt beteg-
ségekkel társul, természetesen a kardiológus is 
beszáll a kezelésbe – mondta dr. Bodnár Imre,  
hozzátéve, hogy kardiológiai szempontból na-
gyon fontos a befolyásoló társbetegségek op-
timális kezelése, amiben a kardiológus szin-
tén segít. Ezek közül a legfontosabbak a magas 
vérnyomás mellett a cukorbetegség és a magas 
vérzsírok. Ha a páciensek valamilyen tünetet 
tapasztalnak, először a háziorvost keressék fel, 
aki az első di� erenciálást elvégzi, akár néhány 
alapvizsgálattal. Ha ezek után kardiológiai ere-
detre gondol, előjegyzést kér és beutalót ad a 
betegnek a szakrendelésre, ami enélkül nem 
kereshető fel. – A hirtelen szívhalál elhárításá-
ban sokat segítene, ha a nagyobb forgalmú he-
lyeken, például  buszpályaudvarokon, sportlé-

tesítményekben, művelődési házakban, szóra-
kozóhelyeken de� brillátorokat helyeznének el, 
és alapvető használatukat megtanulná a sze-
mélyzet – hívta fel a � gyelmet. Kiemelte, hogy 
ma is a szív- és érrendszeri megbetegedések a 
vezető halálozási ok Magyarországon, aminek 
csökkentésére a kardiológiai ellátás teljes verti-
kumában lépéseket kell tenni, így a sürgősségi 
ellátástól, a mentőszolgálaton, a kórházak sür-
gősségi, intenzív és belgyógyászati osztályain, 
a katéterlaboron, a szívműtőkön, a rehabilitá-
ciós intézeteken, a járóbeteg-ellátás és az am-
buláns rehabilitáción keresztül a megelőzés 
minden szintjéig. – Ennek a kiterjedt és össze-
függő rendszernek egy kisebb, de fontos ele-
mét, a járóbeteg-ellátást szeretnénk továbbra 
is magas szinten működtetni Pakson – hang-
súlyozta dr. Bodnár Imre.                                   -kgy-
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Technikatörténeti ritkaságként tartják szá- 
mon az Atomenergetikai  Múzeumban ki-
állított JAWA 350 motorkerékpárt.  Ebből 
a típusból eredetileg három darab volt az 
erőmű tulajdonában, a múzeum megnyi-
tásakor azonban már csak ezt az egyet 
 sikerült megmenteni.  
A VIP-motor még a vállalati időkből, azaz 
a nyolcvanas évekből való. A fontosabb ál-
lami, politikai vezetők autóit vezették fel 
ezzel a járművel az atomerőmű biztonsá-
gi szolgálatának emberei, később viszont 
a rendőrség is használta – innen a Police 
matricázás. 
A Jawa a második világháború után elis-
mert márkának számított a motorsportok-
ban és a közúti motorozásban. A típus na-
gyon sokáig állta az összehasonlítást a vele 
egykorú nyugati  gyártmányokkal, azon-
ban a japán gyártók minőségi  javulásával, 
az európai márkákhoz hasonlóan, lema-
radt a fejlesztésekben. 
A modellek felfrissítése, az új típusok 
megjelenése évtizedenként követte egy-
mást. Motorjuk nyomatékosnak és elnyű-
hetetlennek számított: a korabeli szocia-
lista elveknek felelt meg, és ez tükröződött 
a gép robusztus felépítésében. 
Később, a nyolcvanas évek közepéig hatal-

mas számban gyártott 634-es típust  6 V-os 
elektromos rendszerrel, szürkeöntvényből 
készült hengerrel, túlterhelt első villával és 
gyenge dobfékkel szerelték fel. 
A motor készült ugyan olajszivattyúval, 
mégis a keverékolajozásos verzió terjedt 
el. Az akkor már korszerűtlennek számító 
karburátor magas üzemanyag fogyasztást
eredményezett.

A jó öreg cseh járgány pár techni-
kai trükköt is felvonultat, ilyen példá-
ul a berúgókar. A blokk bal oldalán ta-
lálható kar vízszintes helyzetben váltó-
karként működik, ugyanakkor a blokk 
felé nyomva és függőleges helyzetbe hoz-
va berúgókarként szolgál. Vannak még 

további érdekességek is: például a kup-
lungkart a félautomata rendszernek kö-
szönhetően nem volt kötelező használni 
sebességváltáskor. 
Később további fejlesztésekkel látták el a 
„háromötveneseket”, a típus jelzése 638-as 
lett. A kiállításon is ez a motortípus sze-
repel. Az elektromos hálózat 12 V-os lett 
és korszerűbb karburátort kapott, ami 
kisebb üzemanyag fogyasztást eredmé-
nyezett. Szürkeöntvényből már csak a 
hengerpersely készült, a hengereket pe-
dig alumínium öntvényből készítették. 
Tovább emelték a fordulatszámot, ami 
 teljesítménynövekedéssel járt együtt. 
Pozitívum, hogy robosztussága  miatt a 
Jawa tartós motorblokkal rendelkezik. Lus- 
ta viselkedését ugyan nem tudja letagad-
ni, de 3000 és 5000 1/perc közötti fordu-
latszám tartományban az országúti forga-
lomhoz megkívánt teljesítményt megbíz-
hatóan produkálta.              
Ilyen és ehhez hasonló technikatörténeti 
ritkaságokkal várja látogatóit hétköznap 8 
és 15, szombaton pedig 9 és 13 óra  között 
az Atomenergetikai Múzeum.                                                                  

Mozaik

Tárgy/
történet

Felhasznált irodalom: 
http://www.szocimotoros.hu/hu/cikkek/97        

Fotó: Atomenergetikai Múzeum
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– A segítés belső igényem és örömöt okoz – 
mondja Pámer Ágnes védőnő, aki Semmel-
weis-díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Tolna megyei terüle-
ti szervezetének Semmelweis-napi ünnep-
ségén. Az elismerő oklevél átadásakor el-
hangzott, hogy kiemelkedő szakmai mun-
ka jellemzi, szívvel-lélekkel viseli gondját 
hol a várandós kismamáknak, csecsemők-
nek, kisdedeknek, gyermekeknek, hol pedig 
a diákoknak, attól függően, hogy területi vé-
dőnőként vagy iskola- és i�úságvédőnőként 
munkálkodik. – Nem tudnék így dolgoz-
ni, ha nem lenne mellettem a paksi védő-
nők elfogadó, egymást inspiráló, összetar-
tó csapata – mondja Pámer Ágnes, aki azt 
is elárulta, hogy annak idején – látva kva-
litásait – édesanyja javasolta neki ezt a pá-
lyát, amit már többször megköszönt neki. 
Pámer Ágnes Szegeden diplomázott, majd 
egy évet Simontornyán dolgozott, aztán ha-
zatért Paksra. – A város minden zegzugát 
jól ismerem, szeretem, hiszen itt születtem 
és nőttem fel, itt élek a családommal, itt dol-
gozom – mondja, hozzátéve, hogy neki egy-
általán nem teher, ha megállítják beszélget-
ni egy kicsit, sőt jó érzéssel tölti el. – Alap-

vetően optimista ember vagyok, nekem 
sohasem félig üres a pohár, hanem min-
dig félig tele van – jegyezte meg, kiemelve, 
szerencsésnek érzi magát, hogy az élet va-
lahogy mindig megkínálja azokkal a dol-
gokkal, amikre éppen szüksége van, és ed-
dig nem gördített komoly akadályokat elé, 
amire mindjárt példát is hoz. – Nemrégi-
ben lehetőséget kaptam, hogy ismét iskola-
védőnőként dolgozzak. Előtte területi védő-
nőként láttam el a feladataimat, mellette pe-
dig a Paksi  Gyógyászati Központ  alapellátási 
részlegvezető  szakdolgozó státusszal járó 
munkát is végeztem, utóbbival néhány éve 
bíztak meg. Mivel a területi védőnői mun-
ka 24 órás szolgálat, a kettő együtt eléggé 
megterhelő volt. A jelenlegi felállásban sok-
kal jobban össze tudom hangolni ezeket – 
fejtegette. Iskolavédőnőként az egészségne-
velés, a kötelező oltások szervezése, szűré-
sek lebonyolítása, valamint ha igény van rá, 
szakkörök tartása a dolga. – A gyerekek na-
gyon őszinték, azt adják vissza, amit kapnak. 
Igyekszem olyan alapvető értékeket közvetí-
teni feléjük, mint például önmagunk és má-
sok tisztelete és az önzetlenség, sajnos ezek 
kiveszőben vannak a mai világból – mond-

ja Ágnes. Ahogy azt többek közt Ransch-
burg Jenő és Vekerdy Tamás is megfogal-
mazta: „Legyen a gyerek vendég a házunk-
nál, akinek érkezése öröm, akire �gyelünk, 
időt szánunk, akiről gondoskodunk, és aki-
ről tudjuk, hogy idővel elhagyja majd az ott-
honunkat, hogy sajátot teremtsen magának. 
Mert vendég. Nem a tulajdonunk, hanem 
egy másik ember.” Nem csupán szakember-
ként, hanem édesanyaként is ezt vallja: pár-
jával, Sándorral három gyermekük van, a 
két lány 15, illetve 12 éves, kis�uk pedig 6, 
éppen iskolába készül. Ágnes még megje-
gyezte, hogy ő a tűz, a párja pedig a nyuga-
lom, így alkotnak ketten egy kerek egészet. 
A díjátadón az is elhangzott a méltatásban, 
hogy a gondozottak bármikor bizalommal 
kereshetik tanácsért, múlhatatlan türelem-
mel, empátiával fordul feléjük, segítőkész-
sége áthatja munkájának minden percét. 
– Megtisztelő az elismerés, de én csak vég-
zem a munkám, amiért nem várok köszö-
netet, nem szeretek re�ektorfényben lenni – 
jegyezte meg, ezzel választ adva arra is, mi-
ért kellett olyan hosszasan győzködni, hogy 
vállalkozzon erre a beszélgetésre. 

Kohl Gyöngyi

Portré

Jó napot, mi újság?

Pámer Ágnes

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Paksi FC az Újpest ellen kezd

Mindössze két hét pihenő jutott a PFC lab-
darúgóinak a 2016/17 szezon lefújását köve-
tően, a zöld-fehér gárda készül a 12. élvonal-
beli szezonjára. Legutóbb az előkelő ötödik 
helyen végzett a társaság az OTP Bank Ligá-
ban. Az első paksi tréningen az első új iga-
zolás is szerelést húzott, a korábban 10 évig 

Debrecenben szereplő Verpecz István kapus 
három évre írt alá. – Nagyon szimpatikus �-
lozó�a a klub részéről, hogy csak magyar já-
tékosokban gondolkodnak, ennek jogossá-
gát az előző szezon eredménye is bizonyít-
ja. Minden új még itt, de pozitívan várom 
a következő szezont – fogalmazott a háló-

őr. Megszokhattuk, hogy az átigazolási piac 
nem a Paksi FC transzfereitől hangos, a veze-
tőség ezúttal sem tervez másként. – A keret 
egységes, jó játékosok alkotják. Bár puhato-
lózások vannak a PFC futballistáit illetően, 
konkrét átigazolási megkeresés még nem ér-
kezett – tájékoztatott Haraszti Zsolt. Ahogy 
azt a Paksi FC K�. ügyvezetője elmond-
ta, szeretnének még egy védekező közép-
pályást igazolni, több játékossal is tár-
gyalnak, megállapodás azonban még nem 
született. – Nem szeretnénk a csapatot 
megbontani, a tavalyi eredményt szeret-
nénk túlszárnyalni. Álmodozni szabad és 
merünk is, a maximumra törekszünk, úgy 
gondolom, hogy ennél szerényebb célokat 
már nem határozhatunk meg – fogalma-
zott Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedző-
je. Az OTP Bank Liga küzdelmei  július 
15-én kezdődnek, a legutóbbi kiírásnak 
megfelelően a PFC az első fordulóban az 
Újpest gárdáját fogadja. A csapat felkészü-
léséről és a bajnoki menetrendről részle-
tesen a paksifc.hu honlapon is tájékozód-
hatnak.                                                                 -fg-

Fotó: Molnár Gyula

Sportos hölgyek

Az idei női sportnapot a Dream 
Fitness stúdióval közösen szer-
vezte meg az Atomerőmű SE Sza-
badidő Szakosztálya. A  borongós 
idő miatt ezúttal az egyesület csar-
nokában sportolhattak a mozog-
ni vágyók. A jump, a köredzés, 
a gymstick, a bodyArt és a Hot 
Iron csak pár lehetőség az ösz-
szes közül, amit kipróbálhattak 
a hölgyek. – Nemcsak a terem-
ben látom a paksi emberek akti-
vitását, hanem az utcán is. Sokan 
futnak és egyre többen kerékpá-
roznak, de még mindig nem ele-

gen, ezért szervezzük a különbö-
ző programjainkat – mondta el 
Seres Kata, a Dream Fitness stú-
dió vezetője. Míg korábban csa-
patok nevezhettek a sportos nap-
ra, idén egyénileg lehetett jelent-
kezni, a feladatok teljesítésével 
pontokat gyűjtöttek a résztvevők, 
akik a Paks legsportosabb hölgye 
címért is versenyeztek. Az elisme-
rést a program végén Papp Vero-
nika vehette át, Ledneczky Virág 
pedig az úgynevezett kihívásos 
megmérettetésen bizonyult a leg-
jobbnak.                                        -fg-

Fotó: Molnár Gyula

Hatodik a Paksi FC II. 
A Paksi FC második csapata 15 
győzelemmel, 8 döntetlennel, 11 
vereséggel, 58 rúgott, 45 kapott 
góllal zárta a 2016/17-es szezont. 
A labdarúgócsapat által szerzett 
53 pont az előkelő hatodik hely-
hez volt elegendő az NB III Kö-
zép csoportjában. – Van, amikor 
sokkal többet ér a motiváció a já-
téktudásánál, az idényben több 
csapat ellen mentálisan voltunk 
erősebbek. A �atalok bizonyítani 
akartak, ugyanakkor mi is szeret-
tük volna megnézni, hogy kire le-
het számítani a jövőben. 18 csapat 
alkotta az NB III-as csoportokat, 
ami azt jelenti, hogy amatőr szin-
ten is sok mérkőzést játszottunk. 
Nehéz volt a bajnokság, mert 
minden csoportból öt kieső volt 
és a legrosszabb 13. is búcsúzott. 
Nagyon örülök, hogy tíz forduló-
val a vége előtt sikerült biztosíta-
nunk a bennmaradást – hangsú-
lyozta a vezetőedző. Osztermájer 
Gábor hozzátette: fontos volt ez az 
eredmény a klubnak, mert a 20 év 
körüli �atalok folyamatos szere-

peltetése a felnőttek között a fejlő-
dés szempontjából elengedhetet-
len. Komoly teljesítmény a hato-
dik hely, mert több NB I-es gárda 
második csapata simán kiesett az 
NB III-ból. – Az akadémiai körül-
ményekhez képest a mi lehetősé-
geink sokkal szerényebbek, ezért 
elégedett vagyok a pozíciónkkal, 
ez már a pro� futball előszobá-
ja – értékelt a tréner, aki szerint a 
csapat mindkét féléve kiegyensú-
lyozott volt, az elsőben 27, a má-
sodikban 26 pontot  szereztek. Az 
NB III-as bajnokságot újra átszer-
vezik, a 2017/18-as szezonban is-
mét 16 csapatos lesz a sorozat, az 
új idényben az első tétmeccsét a 
tervek szerint augusztusban játsz-
sza a Paksi FC II. labdarúgó csa-
pata.                              Faller Gábor

Záró fordulóban 2:2-es dön-
tetlent játszott a Paksi FC II. 
Hódmezővásárhelyen. Gól-
szerzők Kesztyűs Máté és Si-
mon Márk voltak. 
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Két ezüst Celjéből

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

Meghonosítaná Pakson a sportlövészetet

Lőtérfejlesztési koncepcióval ke-
reste meg a városvezetést Igaly 
Diána olimpiai bajnok korong-
lövő. A célra a magyar kormány 
lőtérépítési programjában, illet- 
ve sportturisztikai pályázato-
kon is nyerhető forrás. Az Igaly 
József Lövészklub új helyszíne-
ket keres a sportlövészet nép-

szerűsítésére, a paksi önkor-
mányzat pedig új szabadidős 
tevékenységek meghonosítását 
tervezi a paksiak és az atomerő-
mű-beruházás kapcsán váro-
sunkba érkezők számára.
– A sportlövészet egyik meg-
oldandó problémája az után-
pótlás-nevelés. Nehéz a váro-

sok körül olyan területet talál-
ni, ahol a koronglövészet nem 
zavarja a lakosságot. Ugyan-
akkor olimpiai sportágról van 
szó, ahol nagyon fontos a ver-
senyeztetés és az utánpótlás 
biztosítása – mondta el Kapi-
tány Gábor, az Igaly József Lö-
vészklub menedzsere a pak-
si önkormányzat által a pro-
jekthez ajánlott területen, a 
dunakömlődi Juhász-völgyben. 
– Ez a helyszín a lövészet min-
den ágát képes kiszolgálni, ki-
alakíthatók a védőtávok, így 
a környezet ideális akár a ko-
rong-, akár a sörétes vagy go-
lyós fegyveres lövészet meg-
honosításához – vélekedett a 
szakember. Kapitány Gábor 
szeretné, hogy a helyiek meg-
ismerhessék a különböző lövé-
szeti szakágakat. Ehhez bizto-
sítottak a szakemberek, folytat-
ta, hiszen Igaly Diána olimpiai 
bajnok szakmai háttere meg-

kérdőjelezhetetlen, emellett a 
Magyar Sportlövők Szövetsége 
alelnökeként a lehetőségeket is 
fel tudja tárni a város számára.
Igaly Diána szerint a korong-, 
illetve a puska- és pisztolylö-
vészet népszerű ugyan, de na-
gyon kicsi a támogatottsága. 
Drága sportról van szó: a fegy-
verek, a lőszerek és a korongok 
megvásárlása költséges, ezért 
is nehéz az utánpótlás-neve-
lés, ám intézményi keretek kö-
zött csökkenthetők lennének 
a költségek. A sport 14 éves 
korban kezdhető el, így épp 
 abban a korban tudják rend-
re, fegyelemre és �gyelemre 
tanítani a kamaszokat, amikor 
még motiválhatók. Amellett, 
hogy sportolnak, kint vannak 
a természetben és akár olim-
piai bajnokká is válhatnak. 
A sportág egyébként korta-
lan, felnőttként is bármikor el-
kezdhető.                       -dallos-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Népes mezőny gyűlt össze a szlo-
véniai Celjében június 17-18-án, 
a dzsúdó Európa-Kupán. Néme-
tek, franciák, belgák és oroszok 
mellett sok magyar versenyző is 
tatamira lépett, az erős mezőny 
miatt jó felkészülési állomás volt 
a közelgő budapesti világbajnok-
ság előtt.
Az ASE versenyzői közül Pupp 
Réka az 52 kg-os súlycsoport-
ban holland, belga, majd fran-
cia ellenfelet győzött le. A dön-
tőben aztán vereséget szenvedett 
német ellenfelétől, így a dobo-
gó második fokára állhatott fel.                                                                                                              
Csoknyai László a 81 kg-osok kö- 
zött hosszú menetelés után jutott 

a döntőbe, szlovén, olasz, német, 
holland és egy újabb német ver-
senyzőt győzött le. A döntőben 
harmadik német ellenfele jobb-
nak bizonyult nála, így Laci nya-
kába is ezüstérem került.                                  
Bor Barna is remekül kezdett 
a +100 kg-os mezőnyben, elő-
ször  Puerto Ricó-i, majd mon-
tenegrói ellenfelét verte. Az elő-
döntőben és a bronz mérkőzé-
sen is orosz ellenféltől kapott 
ki, végül az ötödik helyet sze-
rezte meg. Bognár Péter (60 kg), 
Windischmann Bence (66 kg), és 
Akkerman Gergely (81 kg) helye-
zetlenül zárta a viadalt.

-kovács-

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
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Tour de Hongrie először Pakson
Paksról, a Csengey Dénes Kulturális Központtól indult a 38. Tour de 
Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakasza, amely 
Cegléden zárult. A paksi rajt előtt freestyle bemutató, minimotoros és 
futóbiciklis verseny volt, valamint a Magyar Kerékpáros Klub Paks-
Szekszárd Területi Szervezete totóval készült az alkalomra. A 176 km-es 
Paks–Cegléd távot négyen feladták, egy sportolót pedig kórházba kel-
lett szállítani. A szakaszt Matti Manninen nyerte, összetettben pedig a 
kolumbiai Daniel Jaramillo végzett az élen. Eisenkrammer Károly la-
punk érdeklődésére elmondta, hogy idén a szervezési feladatok bizo-
nyultak a legnehezebbnek. – Zalaegerszegen a vihar miatt félbe kellett 
szakítanunk az első szakaszt, a második etap végén, Siófokon is voltak 
problémák, valamint a ceglédi befutót is át kellett alakítanunk – sorolta 
a főszervező. Paks első alkalommal volt rajthelyszín a kerékpáros kör-
versenyen, aminek keretében hat nap alatt, tíz megyét érintve, 750 kilo-
métert tekertek a résztvevők.                                                                                  -efgé-

Fotó: Molnár Gyula

Nyolc év után új, magyar karmestere lesz 
az ASE NB I/A-s fér� kosárlabdacsapatá-
nak, Kovács Ákos helyére Ruják Andrást 
szerződtette a klub. A 28 éves, 190 cm ma-
gas, válogatott játékossal két éves szerző-
dést kötött az ASE. Kosaras múltjáról, Paks-
ra szerződéséről, és terveiről kérdeztük.                                                            
– Hol kezdted a pályafutásod, milyen csapa-
toknál szerepeltél? 
– 1998-ban kezdtem kosarazni a MAFC-ban, 
az egész �atalkoromat ott töltöttem, majd ját-
szottam a „B” csoportban Budaörsön és Bu-
dafokon. Az „A” csoportban az Enternet 
Hegyvidékben kezdtem, amit egy év pécsi ki-
térő követett. Baranyából Vas megyébe köl-
töztem, három évet játszottam Körmenden, 
majd négyet Sopronban, és idén kezdem az 
elsőt Pakson.                                                                                            
– Kilenc év a pro�k között sok ASE elleni mecs-
csel. Van köztük emlékezetes?
– Első körmendi évemben, a 2010/2011-es 
szezonban a Paks ellen szereztem meg az 
első bajnoki érmemet, pályahátrányból nyer-
tük a bronzot. Leginkább azonban arra em-
lékszem, amikor két évvel később egy légiós-
sal a csapatunkban öt meccset játszottunk a 
Paks ellen. Ez a rájátszás első körében volt, és 
az első meccset az én hármasommal nyertük 
meg idegenben, miközben anyagi gondok 
miatt abban az évben a bennmaradás volt a 
cél. Végül az ASE jutott az elődöntőbe.                                              
– Négy év után jöttél el Sopronból. Miért dön-
töttél a váltás mellett? Teo Čizmić személye 
nyomott-e a latban?
– Keresett másik csapat is, de egy teljesen új 
közegre van most szükségem. Teo Čizmić 
nem először hívott, úgyhogy igen, számított a 
személye, ezért is esett a választásom Paksra.                                              

– Milyen eredményt szeretnél elérni a követke-
ző bajnokságban személyesen és csapattal?                                                                         
– Szeretnék minimum éremért játszani, a já-
tékidőmet – hogy minél többet lehessek a pá-
lyán – majd kiharcolni. Nem kalkulálok előre 
számra pontosan a percekkel.                                                         
– Kecskeméten július 12-én kezdi meg a felké-
szülést az Európa-bajnokságra a nemzeti vá-
logatott. Milyen reményekkel vágsz neki a fel-
készülésnek?
– Természetesen mindenki szeretne tovább-
jutni a csoportból, de nagyon erős ellenfele-
ket kaptunk. Az edzőmeccseken kívül eddig 
12 hivatalos válogatott meccsen léptem pá-
lyára.                                      
– Volt-e, van-e példaképed? Mit tartasz az eré-
nyeidnek, és miben kellene fejlődnöd?
– Igazából nagyon sok játékos van, akit �gye-
lek, a legelső kedvenc Reggie Miller volt. Úgy 
gondolom, hogy jó csapatember vagyok, fej-
lődni pedig mindig, mindenben lehet.

Kovács József

Új igazolások az ASE csapatánál

Két új játékos érkezését jelentette be 
az ASE NB I-es fér� kosárlabdacsapa-
ta. Teljessé vált a csapat magyar magja 
Garamvölgyi Ákossal, akit az első osz-
tályban történő szerepléstől visszalé-
pő Vasasból igazolt a klub. A debrece-
ni születésű, 23 éves, két méter magas, 
négyes poszton bevethető játékos egy-
éves szerződést írt alá. Ákos szerepelt 
már az összes korosztályos magyar vá-
logatottban, és tagja az augusztusi tajva-
ni Universiadéra készülő válogatott ke-
retnek is.                                    

Az első külföldi játékost is megszerezte az 
ASE, szintén egy évre kötelezte el magát 
Jabarie Hinds, aki irányító posztra érkezett. 
A Signal Pristina csapatával a koszovói baj-
nokságban bajnoki címet szerző 25 éves, 
180 cm magas játékos a Balkán Ligában, il-
letve a FIBA Európa-Kupában is pályára lé-
pett. Kezdő irányítóként átlagosan 35 percet 
töltött játékban, 16.2 pont, 3.3 lepattanó, és 
6 gólpassz volt a termése mérkőzésenként.                                                                                                
Egyetemi évei alatt a West Virginia Egyete-
men és a Massachusetts Egyetemen kosár-
labdázott.                                                                

Fotó: Molnár Gyula
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MUSICAL
CÍME

USA
ÁLLAMA

KIPLING
KÍGYÓJA

ALARM

BESZÉD
ELEME

IDŐRE
BEOSZT FÉLÁR!

NÉMET
SPORTJEL
ERKÖLCS-
TELEN

MESTER-
SZAKÁCS
(RÓBERT)
SZALAGOS

ZAMBIA
AUTÓJELE

TIKETT

TISZTELET

... REGÉNYE
(GÁRDONYI)

ZÚDUL

ELVISEL

LUKÁCS
SÁNDOR
MORZE-
HANG

NŐI NÉV

OROSZ
HELYESLÉS

... LAJOS
BAKÓ

MESEBELI
VARÁZSLÓ

KÁBÍTÓ-
SZER
ÜGYNÖ-
KÖSKÖDIK

OROSZ
FOLYÓ
ÉPÍTŐ
JÁTÉK

TAVASZI
HÓNAP RÖV.

HÁZI-
SZÁRNYAS

VIZES LESZ

FŰSZER

NŐNAP
EGYNEMŰI
CSONT
LATINUL

SZLOVÁK
GK. JEL

OKOS

VISSZA-
VÁGÁS

... PAULO

FÉLHOLD!

NANO

FÉRFINÉV

NÁTRIUM

TOLVAJ-
NYELV
ELŐTAG:
SZÉL

... KLUB
TV CSAT.
NYAKÁBA
VARR

ELADÓSO-
DÁS
ELLEN-
ÉRTÉK

ZENIT
... IPSO

JÓL VÁG

REPETA

VASÚT-
ÁLLOMÁS

RÖNTGEN

SIEMENS

MEG-
NEVEZÉS

BÓR

TESTRÉSZ

VARRÓ-
SZERSZÁM

EMBER-
FAJTA

MIALATT

TÖRÖK
FŐTISZT

LENGYEL
KÖLTŐ V.

PARIPA

MEGÉRTÉS

TONNA

LÉT

CSOMÓ-
PONT

ÉTELSOR

MÉTER

KATE ...
MODELL

ANNYI
MINT RÖV.

JELENLEG

ELŐTAG:
MINDEN

JÓD

ERDÉLYI
FOLYÓ GRAMM

I1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével egy 10 alkal-
mas strandbérletet nyerhet!

Az Opticnet szervezésében március 1. és május 31. 
között sikeres napszemüveg akció zajlott 

a Lens Optika paksi üzletében, 
aminek keretében minden napszemüveget vásárló 

nyereményszelvényt töltött ki. 
A nyeremény egy-egy – az Opticnet Egyesülés és 

a Lens Optika felajánlásaként 
– modern cruiser kerékpár volt. 

A Budapesten, közjegyző előtt tartott sorsoláson 
Baloghné Böndök Ilona és Márkos Zita  

lettek a szerencsés  nyertesek. 
Gratulál a nyerteseknek 

az Opticnet és a Lens Optika paksi üzlete.

A sorok közt egy létesítmény nevét rejtet-
tük el. A megfejtéseket július 14-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,
Papik Sándornak.
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

Ingatlanvagyon-
értékelés, 

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mező gazdasági, 

kereskedelmi, ipari, 
ingatlanok értékelése

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 
telekterületű társasház egyben el-
adó 736, 95 m2 beépített alapterü-
lettel. 3 összkomfortos lakás: 
229 m2, 136, 20 m2, 243, 10 m2, 
jól működő gazdabolttal: 
228, 80 m2, raktár: 66, 05 m2, 
garázsok: 66, 05 m2. Ingatlanok ára: 
megállapodás szerint.

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

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bútorokkal 
berendezett lakás hosszabb időre 
kiadó. Bérleti díj: 80 000 Ft/hó. 

Pakson, a lakótelepen a Tulipán ut-
cában 3 és félszobás felújított és hő-
szigetelt lakás kiadó azonnal költöz-
hető. Bérleti díj: 80.000 Ft/ hó.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 4 szo-
bás összkomfortos családi ház el-
adó.  Ár : 18 M Ft.

Pakson, az óváros központjában, a 
Duna mellett újszerű tetőtér beépí-
téses 3 és félszobás összkomfortos 
családi ház eladó.  Ár: 31 M Ft.

Pakson, a Virág és a Laktanya utca 
sarkon ötlakásos, földszinti társas-
házban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2 

alapterületű, önálló bejáratú lakás 
eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazán-
nal központi fűtés.  
Irányár: 21, 3 M Ft.

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

Pakson, a Petőfi utcában 593 m2 tel-
ken lévő 125 m2-es családi ház, 
58 m2-es gazdasági épülettel eladó. 
Irányár: 19,2 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

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

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 


