A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját veheti át Frastné Nikl Gyöngyi, a Paksi
Gyógyászati Központ ápolási igazgatója. Ennek apropóján kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Elindult a férőhelybővítés előkészítése
az idősek otthonában
Fotó: Babai István

A jövő évi költségvetés fő irányvonalainak
meghatározásakor döntött úgy a képviselő-testület, hogy a központi park felújítása
és a gyógyászati központ harmadik ütemének megvalósítása mellett elindítja az Életfa Idősek Otthona férőhelybővítésének előkészítését.
– Az atomerőmű-beruházás miatt várhatóan megnövekvő, illetve a helyben már
jelentkező igények kiszolgálása okán vált
sürgető feladattá a fejlesztés megvalósítása,
amiről egyhangú döntést hozott a kéviselőtestület – fogalmazott Szabó Péter, hozzátéve, hogy most közel százfős a várólista.

Az alpolgármester arról is tájékoztatott,
hogy a jelenleg 86 férőhelyes intézményben az elképzelések szerint további 40-50
gondozásra szorulónak biztosítanak majd
ellátást.
– A megváltozott mentális képességű idősekre gondolva szeretnénk egy olyan szárnyat kialakítani az épületben, ahol speciális
foglalkoztatásuk és kezelésük megoldható,
kicsit elkülönítve azoktól az időskorúaktól, akik még képesek az önállóbb életvitelre. Egy hospice szoba kialakítása is szerepel
a terveink között, ami megkönnyíthetné az
eltávozást, enyhíthetné a hozzátartozókra

ilyenkor ránehezedő lelki terheket – mondta el a célokról szólva dr. Rujder Mária, a
humánpolitikai bizottság elnöke.
A beruházásra saját költségvetéséből biztosít majd forrást az önkormányzat. A
műszaki osztály megkezdte a lehetőségek
felmérését, figyelemmel arra, hogy a férőhelybővítés a szakmai igényeknek megfelelően valósuljon meg. Kávási Brigitta, az
intézmény vezetője szerint a folyosórendszer továbbépítése úgy lenne praktikus,
ahogy az a korábban megépített új szárny
esetében történt. Így az intézmény átjárhatósága és a demens gondozottak biztonságát szolgáló elkeríthetőség egyaránt biztosítható lenne – fűzte hozzá.
– Az életkor kitolódásával egyre több a
gondozásra szoruló idős ember, ugyanakkor egyre többen vannak, akiknek az ellátása, betegségből adódó szellemi hanyatlás miatt, csak 24 órás felügyelettel oldható meg. Akkor nyugodt egy aktív dolgozó,
ha a szerettei, legyenek azok gyermekek
vagy idősek, jó helyen vannak. Kötelességünk figyelni az ellátásra szorulókra, és
mielőbb megoldást találni az otthon várólistájának csökkentésére, hiszen így a családokon is segítünk – hangsúlyozta Magyarné Nagy Edina, a köznevelési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság
elnöke.
Az önkormányzat évente mintegy százmillió forintot fordít az intézmény működtetésére. A fejlesztés megvalósításához
szükséges tervezés előkészítése elindult.
Dallos Szilvia

Számít a vállalkozókra az önkormányzat
Fórumok keretében fogja folyamatosan tájékoztatni a városfejlesztési feladatokról a helyi
vállalkozókat a városvezetés, hiszen alapvetően
rájuk számít a felkészülés során. Erről Szabó
Péter alpolgármester beszélt az ipari parkban
tartott egyeztetésen.
Növekszik az érdeklődés Paks iránt, egyre
több vállalkozás informálódik a lehetőségekről. Az ipari parkban és a város környékén is
keresik a befektetésre alkalmas területeket.
– Az érdeklődés sokrétű, a kisebbektől a nagybefektetőkig egyre többen tájékozódnak. A város ipari területek kijelölésével és azok közművesítésével készül az igények kielégítésére,

emellett folyamatos a tervezési munka – tudtuk meg dr. Sztruhár Sándortól. Utóbbi területen nagy segítségükre van a térségfejlesztésért felelős államtitkárság: a városvezetéssel és
a Paksi Ipari Park Kft.-vel együttműködve, az
igényeket és a meglévő kapacitásokat összevezetve kívánnak egy jól tervezhető programot
kialakítani az atomerőmű-beruházás kapcsán jelentkező jövőbeni feladatokra – monta
el a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője. A nem
paksi befektetők mellett a helyi vállalkozások
egy része is megkezdte a felkészülést, számukra is minden segítséget megad az önkormányzat ahhoz, hogy már az atomerőmű-beruhá-

zás előkészítő szakaszában részt vehessenek a
városfejlesztési munkában, hiszen ezekben a
feladatokban alapvetően a paksi vállalkozókra
számít a városvezetés. Mint megtudtuk, szeretnék felkészíteni a helyi cégeket erre az időszakra, aminek részeként szakmai fórumokon
tájékoztatják a következő hónapokban a paksi vállalkozások képviselőit az elképzelésekről.
A lakosság és a vállalkozók mellett nagyon
fontosnak tartják a szakmacsoportok felkészítését is a változásokra, ezért fórumra várják
majd az oktatási, valamint a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozókat is.
-dallos-
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Decemberre megújul a Kurcsatov utcai
tömbbelső egy része
Egy tízállásos parkoló építésével elkezdik
a Kurcsatov utcai tömbbelső teljes körű rekonstrukciójának első ütemét augusztus közepén. A munkálatok a Kurcsatov – Kandó
Kálmán – Ifjúság – Wigner Jenő utcák által határolt területet érintik. A kivitelezésre a DC Dunakom Plusz Kft. kapott megbízást, a határidő november 30-a. Az utak és a
parkolók építése mellett korszerűsítik a közvilágítást, a víziközműveket is érinti a beruházás, és jelentős tájépítészeti munkálatokat is végeznek. Több mint hétezer cserjét
és facsemetét ültetnek, valamint kihelyeznek huszonhárom padot és hat asztalt. Új
játékeszközöket telepítenek, köztük köteles
mászógömböt és bandahintát. Kétszázötven négyzetméternyi öntött gumiburkolat szolgálja majd a sérülésmentes játékot.
Az egységes városkép érdekében a burkolatok, az utcabútorok és a növényzet harmonizálni fog az eddig elkészült területekkel.
A munkálatok megkezdése előtt újabb lakossági fórumon kapnak tájékoztatást az ott
élők, hogy milyen ütemezésben folyik majd
a munka, mennyiben befolyásolja mindennapjaikat. A tömbbelső rekonstrukció nettó kétszázmillió forintba kerül. Szabó Péter
emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat
módszeresen halad a társasházi környezetek, közterek igényes felújításával, legutóbb
a Váci Mihály utcai tömbbelsőt fejezték be.
Az alpolgármester arról is tájékoztatott,
hogy a központi park átépítési munkálatainak első ütemét jövőre tudják elkezdeni.
Az előkészületek sorában az engedélyezési

Fotó: Babai István

tervek készítése folyik, majd az engedélyek
megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése történik meg. Hozzátette: a felújítással
az önkormányzat több mint egy évtizede
„adós”, de most a szándék mellett a forrás
is megvan hozzá. A tervezésre a Pécsépterv
Stúdió Kft. kapott megbízást, az utolsó engedély kézhezvétele után hetven nap áll rendelkezésükre a tervek elkészítésére. Az elképzelések szerint a cserére igencsak megérett burkolatok megújításán túl több lesz a

zöldfelület. Az üzlettulajdonosokkal elkezdődött az egyeztetés annak érdekében, hogy
a közterületek mellett az épületek is megszépüljenek. A mostani elképzelések szerint
a Kishegyi út felé eső rész készül el először,
utána a művelődési ház és a SPAR közötti,
végül pedig a Gagarin utca felé eső terület. A
tervezési feladat része a költségbecslés elkészítése is, de az már most biztos, hogy milliárdos tétel lesz a rekonstrukció – mondta
Szabó Péter.
-vt-

Pályakezdőket támogatnak

Ki lesz a város díszpolgára?

Pályázatot hirdetett fiatal szakképzett pályakezdők Pakson
történő letelepedésének támogatására a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság, de a pályázatokat
a közben jogutódként létrejött
köznevelési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága fogja elbírálni. A pályázaton
a 40. életévüket be nem töltött,
paksi munkahellyel rendelkezők vehetnek részt. A vissza
nem térítendő helyi támogatás lakás, családi ház vagy épí-

A Pro Urbe Emlékérem, illetve a Díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat az
önkormányzat. A díszpolgári
cím azoknak ítélhető oda, akik
származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz,
tevékenységük jelentős hatást
gyakorolt a város fejlődésére.
A kitüntetett a képviselő-testület október 23-i ünnepi ülésén veheti át az elismerést. A
Pro Urbe Emlékérem azoknak
a személyeknek illetve szervezeteknek adományozható, akik,

tési telek vásárlására, illetve lakás, családi ház építésére vehető
igénybe. A pályázatok benyújtásának határideje személyesen
2017. szeptember 22-én 12 óra,
postán szeptember 22-i postabélyegző. A pályázatot személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Paks, Dózsa Gy. út 55-61., 132.
sz. iroda) lehet benyújtani, postai úton pedig a Paksi Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. címre kell küldeni.
-kgy-

illetve amelyek tevékenysége
a város gazdasági, kulturális
és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Ezt a díjat is a képviselő-testület október 23-i ünnepi ülésén adják át. Mindkét
kitüntetés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a díjazott személyére,
amit indoklással együtt a jegyzőhöz kell eljuttatni a Paksi
Polgármesteri Hivatalba (Paks,
Dózsa Gy. út. 55-61.) augusztus 25-ig.
-kgy-
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Egyedi modell a Protheus
Fotó: Vida Tünde

A piacon létező elemeket használ,
ezek műszaki és kereskedelmi integrációja mégis egyedivé teszi azt
a modellt, amelyet Pakson szeretnének létrehozni a Protheus projekt keretében. Az újonnan alapított Protheus Holding Zrt. vezérigazgatója, Kudor Attila azt
mondja, nagyon erős a projekt
energetikai „lába”, amely egyrészt megújuló energiatermelésre, másrészt a villamosenergia-tárolási technológiára épít. A július
13-án alakult Protheus Holding
Zrt. paksi székhellyel működik,
irodájuk a polgármesteri hivatal
épületében kapott helyet. A munkaszervezet még nem jött létre,
energetikai és közgazdasági szakemberekből, valamint egy aszszisztensből fog állni a maroknyi
csapat – tudtuk meg a legutóbbi képviselő-testületi ülésen kinevezett vezérigazgatótól. A 41 esztendős mérnök-közgazdász neve
nem véletlenül cseng ismerősen,
édesapja, Kudor János paksi, az
első házasságából született Attila
Budapesten él. Hosszú ideje foglalkozik okos hálózatokkal, innovatív megoldásokkal az energetika területén. A paksi projekt
sem ismeretlen számára: az előző,
előkészítő szakaszban is dolgozott benne. – Egy olyan projekt-

be, partneri környezetbe csöppentem, ahol kamatoztathatom
a felgyülemlett szakmai tudásomat – fogalmazott. Mint elmondta, ő vezette a teljes műszaki tervezést: a költségbecslés, projekttervezés volt a feladata. Kitért arra

Ez a rendszer alkalmas lesz arra,
hogy szabályozási tartalékként
működjön – mutatott rá a vezérigazgató. Hozzátette, hogy a megújuló energiaforrások integrációja
és az energiatárolási lehetőségek
kiaknázása a két alappillér. Arra is

Kudor Attila a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett villamosmérnökként villamosenergia-rendszerek szakirányon, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-közgazdász diplomát szerzett. Pályafutása során alapvetően mérnökként dolgozott,
de közgazdasági ismereteit is tudta hasznosítani. Már a műegyetem
alatt elhelyezkedett az ERŐTERV-nél, ahol végigjárta a ranglétrát a
kezdő tervezőtől a szakterületi főmérnöki beosztásig. Ezt követően a
kollégáival alapított TrendEn Energetika Kft. ügyvezetője lett, és előkészítettek egy okos hálózati projektet a MAVIR-nak. Hasonló feladatot látott el az MVM Zrt.-nél, ahol a KOM Központi Okos Mérés
(KOM) Zrt. cégvezetője és műszaki igazgatója volt. 2017. július 14től a Protheus Holding Zrt. vezérigazgatója. Kudor Attila az Okos
Jövő Innovációs Klaszter társelnöke, a Magyar Mérnöki Kamara
tagja. Nős, két gyermeke van, egy 3 éves kislány és egy 5 éves kisfiú.
is, hogy az áramszolgáltatók több
okos mérési projektet futtatnak
hazánkban, de csak elszámolási mérési célra használják az okos
mérőket, nem aknázzák ki, hogy
távolról vezérelhetők. A paksi projektben az okos mérési rendszert
a terhelésbefolyásolásra, a rendszerérdek támogatására is használni fogják. Magyarországon a
villamosenergia-rendszer szabályozási tartalék hiányában van.

rávilágított, hogy az atomerőmű
zsinórüzemet tart, nehezen szabályozható, ha egy ilyen rendszer
van mellette, hatékonyabban, gazdaságosabban lehet felhasználni
a megtermelt energiát. Az Elena
program – mint kifejtette – projektfejlesztési támogatást nyújt.
Az Európai Unió és mint közreműködő, az Európai Beruházási Bank egy beruházási program
előkészítésére biztosít kétmillió
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eurót. Ez a fázis körülbelül másfél
évig tart. Eredménytermékként –
ahogy a vezérigazgató fogalmazott – terveket, tanulmányokat
kell letenni az asztalra, és a közbeszerzési eljárásokat előkészíteni. Az eszközbeszerzéshez, infrastruktúra kiépítéshez már nem jár
uniós támogatás, azt pályázatból,
hitelből, önerőből, tőkebefektetésből kell finanszírozni. Hogy miként, azt is be kellett mutatni a pályázatban. Erre készült egy megvalósíthatósági tanulmány, ami
nagyon részletesen tartalmazza mind a költségbecslést, mind
a forrástérképet. A vezérigazgató úgy tájékoztatott, hogy megtérülési számításokat végeztek piaci árak, árbecslések, indikatív árajánlatok alapján. A teljes költség
15-16 milliárd forint, ami 8-9 év
alatt térül meg. A pályázatnak része volt egy lehetséges finanszírozó bank szándéknyilatkozata
csakúgy, mint az operatív programokért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogató nyilatkozata. – A kormányzat ismeri és
jelentősen támogatja a paksi projektet. Az NFM, MFB és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával
készült a pályázati dokumentáció – mondta Kudor Attila. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy
a paksi modellben olyan eszközökkel számolnak, amelyek jelen vannak a piacon. Ezeknek a
műszaki és kereskedelmi integrációja azonban egyedi. Tervezési és igénybevételi optimalizációt
is megvalósít majd a rendszer,
amely egyszerre épít a megújuló
energiatermelésre és az energiatárolásra az aktív fogyasztók bevonásával. Jelentős mennyiségű
tetőre szerelhető napelem és egy
hatékonyabb, földön álló okos hálózati napelem-rendszer megvalósítását tervezik. Egy ilyen létesítéséről már döntött a képviselőtestület. Kudor Attila szerint a két
projekt összekapcsolása abszolút
lehetséges, akárcsak a pályázatban, IKOP-os forrásból elnyert tíz
autóbusz bevonása.
Ü

Közélet
Ü Paks mellett egyelőre 17 település résztvevője a mintaprojektnek, kisebb Paks környéki
települések mellett Szekszárd,
amellyel együttműködési megállapodás is született. Hogy a
megyeszékhely pontosan hogyan kapcsolódik be, most fogják kidolgozni. A rendszer alkalmas lesz arra, hogy bővítsék
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az eredetileg tervezett körülbelül ötven településre, de akár
országos rendszerré is válhat.
–Ez egy egységes energetikai
és közlekedésszervezési központ lesz, ami unikális. Létrehozása nagyon szép szakmai feladat. Viszonylag nagy
tapasztalatom van ilyen jellegű fejlesztésekben, de ennyi-

re komplex, ennyire integrált
rendszert még nem csináltunk
Magyarországon, sőt az Európai Unió kommentjei szerint
Európában sincs ilyen – öszszegzett a vezérigazgató. Arra
is rámutatott, hogy számára
pozitívum, hogy a politika is
mögötte áll és egyetért azzal,
hogy meg kell valósítani. Ez

nagyon nagy segítség, ugyanakkor komoly figyelem övezi
a projektet, nagyok az elvárások. – Bízom benne, be tudjuk
bizonyítani, hogy ezeknek az
okos hálózati rendszereknek
nemcsak papíron van megtérülése, hanem az életben is
működik, és ez a jövő – emelte ki Kudor Attila.
Vida T.

Felújítják a Pákolitz felnőttkönyvtárát
A nyár végétől megszépült olvasóteremmel várják a látogatókat a
Pákolitz István Városi Könyvtárban. – Július 26-án kezdődött a
felújítás, aminek keretében a teljes villanyvezeték-rendszer korszerűsödött, új lámpatestek kerültek a régiek helyére, így világosabb lesz a terem, amit ki is
festettek. A parketta csiszolása és
lakkozása jelenleg is zajlik – tájékoztatta lapunkat Bodor Éva, a
Pákolitz István Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese. A könyvtárban olyan új tájékoztató táblák
segítik majd az olvasók eligazodását, amelyek beleillenek az intézmény egységes arculatába. A
felújítási munkálatok miatt a felnőtt könyvtár kölcsönzői terében
lévő könyveket a raktárban és a
földszinten helyezték el a dolgozók. – Közel harmincezer kötetet
kell visszatenni a helyére, a munka megkezdését augusztus második hetére tervezzük. Ahhoz,
hogy minél hamarabb végezzünk a pakolással, önkénteseket
szeretnénk bevonni a munkála-

tokba, akik jelentkezését személyesen, telefonon vagy a könyvtár
elektronikus felületein is várjuk –
mondta el Bodor Éva. A felújítási
munka ideje alatt az intézmény
zárva tart, de nem hagyják ol-

vasnivaló nélkül a lakosságot.
A délelőtti órákban napilapokat
és folyóiratokat biztosítanak az
érdeklődőknek a könyvtár előtti olvasóteraszon, délutánonként pedig ezt a szolgáltatást a

Kincskereső Gyermekkönyvtárban vehetik igénybe az olvasók, ahol kisebb állományból
ugyan, de könyveket is kölcsönözhetnek.
Weller P. Hanna
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Mezősi Árpád független jelöltként indul
Mezősi Árpád független jelöltként indul a
szeptember 10-i időközi polgármester-választáson, a Magyar Szocialista Párt és Heringes
Anita országgyűlési képviselő támogatásával.
– Paks fejlődésének nem a pártérdekekről kell
szólnia, hanem a mindennapi közös dolgainkról. Hiszem, hogy a városlakókkal kell együttműködésben dolgozni. Fontos, hogy otthonunk hosszú távú jövőjének tervezésekor Paks
polgármesterének az itt élők véleménye és érdekének védelme legyen az első – fogalmazott
céljairól sajtótájékoztatóján Mezősi Árpád, aki
bejelentette: független jelöltként indul az időközi polgármester-választáson.
Meghallgatva és támogatva a városlakók véleményét, valamint elfogadva a lakosság és

Fotó: Molnár Gyula

Mezősi Árpád érveit, a Magyar Szocialista
Párt és Heringes Anita is támogatja a független
jelöltet. Az országgyűlési képviselő szerint fontos időszak előtt áll a város, most dől el, hogy
merre fejlődik, merre halad a következő évtizedekben. – Újabb száz évre döntjük el, hogy
milyen irányba megyünk tovább – mondta
Heringes Anita, kiemelve, hogy ebben a két
évben is független, Paks-párti polgármesterre van szüksége a városnak, aki csak az itt élők
érdekeit nézi, és ha kell, bárkivel szemben kiáll Paksért. Heringes Anita szerint annál jobb
ajánlatot nem kaphat ma Paks, hogy olyan
ember legyen a város élén, aki mindenkivel
együttműködve, összefogva tudja irányítani
ezt a várost.
-dsz-

Szabó Péter: az együttműködés garancia
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szabó Pétert indítja a Fidesz-KDNP az időközi
polgármester-választáson, a Néppárt és a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete támogatásával –
jelentette be sajtótájékoztatón dr. Nagy Tibor a
Fidesz paksi szervezetének alelnöke. Elmondta, hogy Szabó Péter tapasztalt, nagy munkabírású, megfontolt ember, amire szükség lesz a
városra váró feladatokban.
– Paks nagy változás előtt áll, az atomerőműberuházás az egész város életére hatással lesz –
ezt már Szabó Péter mondta, hozzátéve, hogy
szoros az együttműködés Süli Jánossal, a kormányzattal, Paks I.-gyel és Paks II.-vel, így igen
hatékonyan tudja képviselni a város érdekeit.
Kiemelte, az most a legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet tudjon profitálni Paks a beruhá-

zásból, amire ez garanciát jelent. – Eddig is kikértük a lakosság véleményét a városfejlesztést
illetően, ami így lesz a jövőben is – tette hozzá.
Süli János, Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter azt emelte ki, hogy Szabó
Péter a teljes képviselő-testület bizalmát élvezi,
ami fontos, hiszen nyugodt légkörben, együttműködve lehet eredményesen vezetni a várost.
Szabó Péter tapasztalt az önkormányzati munkában, kétszer volt képviselő, majd alpolgármester, most pedig ügyvivő alpolgármester –
mondta el Molnár József, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének ügyvezető-elnöke. Ulbert
Sándor, a KDNP paksi szervezetének elnöke
szerint Szabó Péterrel megoldott a város jelene és jövője.
-kgy-

Medveczki Zoltán: Paks legyen zöld város!
Az életnél, az egészségnél nincs fontosabb.
Azt szeretnénk, ha Pakson kórház létesülne
– mondta el sajtótájékoztatóján Medveczki
Zoltán, aki a Magyar Környezetvédők Pártja elnökeként kéri a választók bizalmát a
szeptemberi időközi polgármester-választáson.
– Paks II. egy óriási beruházás, amely mögött hatalmas pénzösszegek állnak. Úgy
gondoljuk, hogy ezek észszerű átcsoportosításával lehet az egészségügyi szolgáltatás színvonalán, ezáltal a lakosság életkörülményein javítani – hangsúlyozta a jelölt,
aki a helyi agrár-, valamint bioturizmus fellendítését is célul tűzte ki. Ezt a helyi kistermelők életmódjának és termelői szoká-

sainak közkinccsé tételével valósítana meg.
Medveczki Zoltán lakossági fórumokon,
valamint plakátok és szórólapok segítségével kívánja az üzeneteit eljuttatni a paksiakhoz. A jelölt elmondta, hogy választási programjának kiemelt üzenete: Paks legyen zöld város!
Záhonyi József, a Magyar Környezetvédők
Pártja igazgatója arról számolt be, hogy néhány nap alatt összegyűjtötték az induláshoz szükséges számú ajánlást, az ajánlóíveket leadták a helyi választási irodában. Azt
tapasztalták, hogy az emberek érdeklődve
fogadják őket, elmondják véleményüket,
javaslataikat.
-dsz-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Segíti az iskolakezdést a hivatal
Bár még javában tart a nyári szünidő, már
most érdemes utánajárni, hogy milyen támogatásokat kaphatnak a családok a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz. A paksi önkormányzat több módon is segítséget nyújt
a családoknak.
A kiskorú hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek
minden szünidőre kérhetnek ingyenes ebédet a szülők, kivétel az óvodások és a bölcsődések, valamint azok a gyermekek, akikkel az
anyuka otthon van. Ennek igényléséhez formanyomtatványt küld az önkormányzat az
érintetteknek évente kétszer, illetve a megállapítással egyidejűleg. A nyomtatványt gyermekenként kitöltve kell a megadott határidőre visszaküldeni a szociális osztályra – mondta el Badics Istvánné.
A szociális osztály vezetője arról is tájékoztatott, hogy helyi specialitás a rendszeres nevelési segély, amivel elsősorban az étkezési térítési díjhoz járul hozzá az önkormányzat. Ezt
akkor kérheti a család, ha nem kapnak az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes
étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A támogatás mértéke a család jövedelmétől, valamint a térítési díj összegétől
függ. A megítélt támogatást az oktatási intézménynek utalja az önkormányzat, a családoknak az ezzel csökkentett díjat kell kifizetniük. A kérelmek benyújtása szeptemberben lesz aktuális, amihez a szociális osztályon

vagy a gyermekjóléti szolgálatnál lehet nyomtatványt kérni.
Bár nem kifejezetten a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma a
rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdés idején mindig több igénylés érkezik a hivatalba. Azért nem kifejezetten a beiskolázáshoz kapcsolható, mert év közben bármikor, ám legfeljebb háromszor lehet beadni
ilyen kérelmet. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amit jellemzően Erzsébet-utalványban kapnak az érintettek. A jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a jövedelmet és a
család egyéb szociális helyzetét veszik figyelembe, valamint hogy óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatásban kezdi-e a gyermek a tanévet – mondta
el Badics Istvánné. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében azok a családok,
amelyek augusztus 1-jén jogosultak voltak,
gyermekenként 6000 forint értékű Erzsébetutalványt kapnak. A hátrányos helyzetű és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, illetve fiatal felnőttek emelt öszszeget kapnak, ami 6500 forint. Az erről szóló értesítést időben postázzák, az utalványokat augusztus végén lehet majd átvenni.
Azok a paksi és itt is tanuló általános és középiskolások, akik legalább egy kilométerre
laknak oktatási intézményüktől, illetve sportvagy művészeti tevékenység miatt utaznak
helyi járattal, és az adott útvonalon van buszközlekedés, kedvezményes diákbérletet ve-

hetnek igénybe. Ez a kedvezmény a Paksra
helyközi járattal beutazó csámpai és gyapai
gyerekeknek is szól. Amikor az első bérlet lejárt, egy hónapon belül be kell adni a polgármesteri hivatal szociális osztályán a kérelmet,
azt követően pedig már egyéni ütemezésben,
a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan
százalékát. – Sajnos minden évben akad néhány szülő, aki a bérleteket összegyűjti, de
a kérelmet az első bérlet lejártát követően
nem nyújtba be. Ebben az esetben a támogatástól elesnek – hívta fel a figyelmet Badics
Istvánné. Arra is figyelni kell, hogy az utolsó,
júniusi bérlet lejártát követően egy hónapon
belül érvényesítsék a kedvezményt az érintettek, tehát minden tanévet követően legkésőbb augusztus 5-ig. Ahogy a kedvezményes
diákbérlet, úgy az általános és középiskolás roma tanulóknak létrehozott felzárkóztatási ösztöndíj is évek óta létező támogatási forma Pakson. Ezzel azok a diákok élhetnek, akiknek nincsen igazolatlan hiányzásuk
és legalább közepes a tanulmányi eredményük. Ha a gyermek előző tanév végi tanulmányi eredménye megfelel a feltételnek és a
szülő a kérelmet szeptember 15-ig benyújtja a szociális osztályon, akkor arra a hónapra már jár a megítélt ösztöndíj. Ennek összege a tanulmányi átlagtól függően 3 és 8 ezer
forint között van havonta. Az ösztöndíjat februárban újra kérelmezni kell, akkor a félévi tanulmányi eredményt veszik figyelembe
az elbírálásnál.
Kohl Gyöngyi

Jó megoldás az önkormányzati nyári tábor
Biztosan vannak olyan családok, ahol nehezen oldják meg a gyermekek nyári felügyeletét, mert a szülők nem tudnak hosszabb időre szabadságra menni, és felvigyázásra bevethető rokon sincsen. Bőséges ugyan a tábori
kínálat, ám ennek anyagi hátterét nem mindenki tudja biztosítani. Az önkormányzati
nyári tábor minden szempontból jó megoldás a problémára. A helyi önkormányzatoknak törvény által előírt feladata a gyermekek
nyári felügyeletének megszervezése. Pakson
július 3. és augusztus 25. között heti turnusokban minden nap 7.30-tól 16 óráig biztosított az általános iskolás gyermekek napközbeni felügyelete, amelyhez a helyet ingyenesen bocsátja rendelkezésre az állami
intézményfenntartó a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Péterné Iker Ivett

humán tanácsadó elmondta, hogy az önkormányzat játékokkal, sporteszközökkel, kézműves alapanyagokkal szerelte fel a termet,
így a gyermekek egész nap játszhatnak, különböző foglalkozásokon vehetnek részt pedagógus felügyelete mellett. A hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek ingyen kapnak ebédet,
másoknak ezt intézményi térítési díjért biztosítják, tízórait és uzsonnát viszont a szülőknek kell csomagolniuk. Az önkormányzati nyári tábornak egyéb költsége nincs. Aki a
szünidő további részében szeretne élni a lehetőséggel, érdeklődjön a szervezést végző
Paks Kistérségi Szociális Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatánál a 75/511-480-as
telefonszámon.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula
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Nagyfelújítás előtt a templom
Még tart a Szentlélek templom állapotfelmérése, készülnek a felújítás tervei. Az
azonban már most látszik, hogy a korábban becsültnél több lesz a feladat, ezért
nem lesz elegendő a szükséges munkálatok elvégzésére az a 125 millió forint, amit
a kormány a Makovecz építészeti örökség
megóvására elkülönített alapból biztosít. A
paksi katolikus egyházközség távozó plébánosa, Csősz István elmondta, hogy a paksi volt az első épület, amelynek felújítására forrást juttattak ebből a keretből. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy beáznak
az oldalablakok és a megvilágító ablak. Ez
a Makovecz-épületeknél – mint a plébános
megjegyezte – sajnos típushiba. A víz már
kárt tett a templom belső terében is: több
helyen felfagyott a padló.
Pach János aki négy éve tevékenykedik az
egyházközségben gondnokként, ismeri a
templom történetét, hiszen társadalmi munkásként részt vett az építésében. – Igazi kalákában épült, előfordult, hogy olyan sokan jelentkeztek munkára, hogy haza kellett küldeni embereket – mesélte. Akkoriban Kovács
János volt a gondnok, ő koordinálta a munkát, Kismődi István pedig építésvezetőként
irányított. – Makovecz Imre nem volt megelégedve a minőséggel, a felszentelés előtt pár
héttel vita is volt, amiért nem tartják be az
utasításait – idézte fel emlékeit Pach János,
aki azt is elmondta, hogy valójában a felszentelés óta beázik az épület. – Úgy folyik a víz,
mint a csapból – fogalmazott a helyzetet érzékeltetve. Azt mondta, hogy összegyűlik az
esővíz és számos ponton becsorog az épület-

Fotók: Babai István

be, pedig 12-13 éve egy újabb fedés készült
polikarbonátból. A mostani felújításra készülve végeztek egy vizes próbát a tűzoltók
segítségével, hogy lássák, hol van probléma.
Gondot jelent, hogy nincsenek meg hiánytalanul a szükséges dokumentumok, az épületen végzett beavatkozásokat nem követték,
illetve időközben jönnek elő újabb és újabb
problémák, például nem történt meg az épület geodéziai felmérése. Pach János azt mondta, hogy a felülvilágító és az oldalablakokat
kicserélik, a ragasztott, ívelt faszerkezeteket
– amelyeken látható a korhadás – szintén. A

Szentlélek templomba egyébként 200 köbméter faanyagot építettek be. A mostani beavatkozás során a fűtési, szellőzési problémákat is szeretnék orvosolni.
Amikor elkészülnek a tervek, akkor közbeszerzési eljárás keretében kivitelezőt választanak. A cél az, hogy 2018 végére befejeződjön
a felújítás. A munkálatokat a pécsi püspökség koordinálja, a szakmai felügyeletet pedig
a Makona Kft. tervezői gárdája látja el.
A paksi templomot az organikus építészet
remekeként szokták emlegetni, év elején viszont egy amerikai művészeti magazin a világ hetedik legrémisztőbb épületének kiáltotta ki. – Nem töltött el minket kellemes
érzéssel ez a minősítés – jegyezte meg az
egyházközség gondnoka, aki szerint lehet,
hogy szokatlan, de semmiképpen sem csúnya az épület. A templom felülről nézve szív
alakú, akárcsak a megvilágító ablak. Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap
van szentmise, esküvőket, keresztelőket tartanak és rendszeresen jönnek turisták.
A kormány kiemelt feladatként kezeli a
2011-ben elhunyt Kossuth-díjas építész,
Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését – áll abban a kormányhatározatban, amely 2015 decemberében jelent meg. E törekvés jegyében készítenek felmérést a Makovecz Imre életművét
képező ingatlanok funkcionális felhasználásáról, illetve gondoskodnak az épületek felújításáról.
Vida Tünde
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Elkészült a program augusztus 20-ra
A tavalyi helyszínen lesz az augusztus 20-i
kulturális program, illetve az ünnepségsorozat hagyományaihoz hűen, 9 órakor
szentmisét tartanak a Jézus Szíve templomban, majd 10 órakor kezdődik a városi megemlékezés, amelynek végén megszentelik
és megszegik az új kenyeret. A műsorban
közreműködik a viski református gyülekezet kórusa, valamint az idén 40 éves Városi
Vegyeskar.
Ebben az évben is szerepel a programban a
Duna-átúszás. Nevezni 9 és 11 óra között lehet majd a kompkikötőben, a résztvevők itt
kapnak sorszámot, majd 11 órakor komppal
viszik át őket a túlpartra. A nagy csobbanás
11.30-kor rajtol. – Kiszl Károly évek óta önzetlenül segít a program megszervezésében
és lebonyolításában – mondta el Tell Edit, a
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője. A szervezők bíznak abban, hogy idén
az időjárás is kedvező lesz és végre ismét
megtarthatják az úszást, ami az elmúlt négy
esztendőben hol a Duna kedvezőtlen vízállása vagy hőmérséklete, hol pedig az időjárá-

Fotó: Babai István

si körülmények miatt elmaradt. Ha a körülmények mégis kedvezőtlenül alakulnának,
akkor az úszás napján reggel döntenek arról, hogy lesz-e csobbanás vagy nem. Utóbbi
esetben a Csengey facebook oldalán, honlapján, a ww.paks.hu-n, a Fortuna Rádióban és a
Paksi Hírnök blogján illetve facebook oldalán értesítik a lakosságot reggel 9 órakor.

Az ASE sportcsarnok melletti füves területen
állítják fel a rendezvénysátrat, ahol többek között fellép a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális Egyesület, a Brodway stúdió és a Tini
Tüsik, a Pro Artis Wind Band, a Szaggató zenekar, a Veracruz zenekar, a Tűzvirág Táncegyüttes, valamint neves művészek közreműködésével musical összeállítás is szerepel a kínálatban. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
idén is megnyitják a hagyományőrző magyarok utcáját, ahol hajfonó-műhellyel, lovaglással, íjászattal és lovaskocsikázással várják
a gyerekeket, mindemellett lesz állatsimogató, ugrálóvár, valamint könyvtár-tér is. Az ünnepnapot idén is tűzijátékkal zárják 21.40-kor.
A programokhoz kapcsolódóan forgalomkorlátozásra kell számítani a sportcsarnok környékén, ezért a szervezők fokozott figyelmet és
türelmet kérnek a lakosságtól. A Szent István
napi programról a Csengey Dénes Kulturális
Központ honlapján és közösségi oldalain, valamint a háztartásokba eljuttatandó programfüzetből tájékozódhat a lakosság.
Weller P. Hanna

Virágos zsűri: látszik a következetesség
Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Az előrelátó tervezés, a következetesség
tetten érhető. Egységesek a fasorok, a belvárosi résznek stílusa van, a virágágyak
nagyon jól tervezettek, szépek a növényösszeállítások és nagy tömegben jelennek meg egynyári virágok, ami örvendetes – értékelte dióhéjban a Pakson látottakat Vajthó Ferenc, az NHSZ Kertfok Kft.

nakömlőd is szerepelt a zsűrinek bemutatott helyszínek között, a faluházhoz és a
pincesorra vittük el őket – mondta el Klézl
Terézia városi főkertész. A látottakat a területi zsűri a kiírásban megadott bírálati
szempontok alapján pontozza. Idén öszszesen 310 település nevezett a hazai megméretésre, közülük egy város és egy falu
nyerheti el a fődíjat, Magyarország képviseletét a jövő évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyén. Az eredményhirdetés ősszel lesz.
-kgy-

ügyvezetője, aki a Virágos Magyarország
verseny területi zsűrijének tagjaként járt
a városban. A grémium megnézte többek
között a Tourinform irodát, a Táncsics utcai körforgót, a Hétszínvirág tagóvodát, a
Makovecz-templom és a sakkszobor környékét, felújított tömbbelsőket és az ürgemezei pihenőparkot. – Most először Du-

Paks többször eredményesen szerepelt
a környezetszépítő versenyben. 2001ben a városok kategóriájában első helyezett lett a hazai versenyen, majd a
nemzetközi megméretésen ezüstérmet
kapott. 2014-ben a Green City – Zöldebb Városokért Mozgalom és a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége
közös különdíját nyerte el, 2015-ben
a Földművelésügyi Minisztérium díját
kapta meg a magyar növény- és virágkultúra megőrzéséért, 2016-ban pedig
a Magyar Tájépítészek Szövetségének
különdíját, az Acélvirág díjat.

Atomerőmű

10 n Paksi Hírnök, 2017. augusztus 4.

Húszéves lett a Karbantartó
Gyakorló Központ
Fotó: Vida Tünde

Húsz éve biztosítja az atomerőmű karbantartó személyzetének felkészítését
a Közép-Európában ma is egyedülálló
Karbantartó Gyakorló Központ. Az intézmény falai között egy valódi reaktor,
a hozzá tartozó belső berendezésekkel
és egyéb, a biztonság szempontjából lényeges berendezések találhatóak. A központ szerepéről és egyéb humánerőforrást érintő kérdésekről Bognár Péter humán igazgatóval beszélgettünk.
– Mi teszi egyedivé a Karbantartó Gyakorló Központot?
– A központ azért kínál jó lehetőséget,
mert inaktív, de valós körülmények között végezhetik a karbantartó személyzet szintentartó képzéseit, lehetőséget teremt a primerköri folyamatok gyakorlására. Az erőmű építése alatt a berendezések

megismerésére és a karbantartási folyamatok elsajátítására korlátlan lehetőség nyílt
a karbantartó személyzet számára, de ez
a lehetőség a 4. blokk 1987-es indításával
megszűnt. Az 1986-ban történt csernobili baleset pedig arra világított rá, hogy javítani kell a biztonsági kultúrán, aminek
kiváló alappillére az oktatás színvonalának emelése. Ezért a '90-es évek elején az
atomerőmű vezetése arról döntött, hogy
egy modern karbantartó-oktató központot
hoz létre. Felismerve ennek jelentőségét, a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is támogatást nyújtott a létesítéshez. A központ
1997-ben nyitotta meg kapuit. Nem volt
egyszerű megoldani, hogy valós berendezésekkel szereljék fel, de sikerült beszerezni az akkori NDK-ból egy reaktortartályt,
illetve a primerkör főberendezéseit, azaz
főkeringtető szivattyút, tolózárakat. A gőz-

fejlesztőt pedig Lengyelországban sikerült
megvásárolni.
– Milyen szerepet tölt be a KGYK és lesz-e
szerepe az új blokkok szakembergárdájának
képzésében?
– Alapvetően a karbantartók képzésére
szolgál. Ilyen téren külföldről is van érdeklődés, hasonló blokkok, épülő erőművek
munkatársait is fogadja. Néhány éve például több tucatnyi vietnámi szakember
képzése folyt itt. A létesítmény a képzés
mellett jó feltételeket biztosít a karbantartási technológiák fejlesztésére, új berendezések és eszközök tesztelésére. Természetesen a Paks II. jövőbeni üzemeltetői, karbantartói is meg tudják itt szerezni a szükséges
alapismereteket, cél is, hogy ezt itt, az üzemelő blokkokon és ebben a központban
tegyék. A speciális ismereteket, gyakorlatot pedig a majdani blokkokon. Szerencsés
helyzet, hogy ma már ezért nem kell külföldre utazni, mint a már működő erőmű
építésénél.
Habár a két új blokk a központ és a négy
üzemelő blokk között épül meg, a Karbantartó Gyakorló Központ a helyén marad és
szolgálja tovább az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks II. szakemberképzését.
– Nem lehet elmenni amellett, hogy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél töltött
utolsó munkanapján beszélgetünk. Nincs
rossz üzenete annak, hogy éppen a humán
igazgató távozik?
– Éppen ellenkezőleg. Ezáltal megindulhat
egy olyan kommunikáció a két cég között,
ami segítheti a hatékony humánerőforrásáramlást. Az egyik legfontosabb feladatom
ez lesz, amiben azt feltételezik, hogy a Paks
I.-nél szerzett ismereteimet tudom hasznosítani. Célunk, hogy megfelelő ütemben
történjen meg a munkaerő-áramlás, miközben mindig szem előtt tartjuk Paks I.
biztonságos üzemeltetését.
– Milyen érzésekkel hagyja maga mögött az
atomerőműben töltött éveket?
– 1995-ben kerültem ide. Az eltelt huszonkét évben mindig mindenki pozitívan,
támogatólag állt hozzám. Nagyon jó volt a
kollégák, szakszervezetek támogatását élvezni, ezzel tudtam – reményeim szerint –
az utolsó hét évben az igazgatói feladatokat
eredményesen ellátni.
Vida Tünde
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Kulcskérdés a közlekedés
Egy percig sem gondolkodott, azonnal igent
mondott Süli János miniszter felkérésére
Becskeházi Attila, aki az úgynevezett kerítésen
kívüli feladatokért felel a Paks II. beruházás
kapcsán. Tíz éve tanácsadóként vesz részt az
atomerőművel kapcsolatos feladatokban. Ez
adott alapot a felkéréshez és a vállaláshoz, illetve az, hogy különböző egyetemeken tanított,
az utóbbi 10-15 évben projektmenedzsmentet, kutatásokban vett részt, vállalkozás- és területfejlesztéssel foglalkozott nemcsak itthon,
külföldön is. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért
felelős államtitkár legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemen az innovációs ügyeket, tudásvagyon hasznosítást vezette, ahol olyan innovációs projektekkel foglalkoztak, amelyek
nagy hozzáadott értékkel bírnak, piacra vihetők, nemzetközileg is értékesíthetők.
A feladat, amelyért államtitkárként felel, három nagy témakört ölel fel. A lokalizációs területként nevesített feladatkör lényege, hogy
minél több magyar alvállalkozót vonjanak be,
segítsék a felkészülésüket. A cél a negyven százalékos magyar beszállítói arány, ami rendkívül nagy jelentőséggel bír, lévén, hogy ez egy
12,5 milliárd eurós beruházás. A magyar beszállítók az utóbbi évtizedekben ilyen nagyléptékű munkában nem vettek részt, ezért komoly kihívás a felkészítésük. Ez a munka már
idén ősszel megkezdődik a kamarák, vállalkozói érdekképviseleti szervek, egyéb szövetségek, egyetemek bevonásával. A cél egy olyan
képzési program kialakítása, amely minden
vállalkozónak és munkavállalónak elérhető
lesz, aki szeretne ehhez a projekthez kapcsolódni. – Az államtitkárság egy csoportja a Paksi Ipari Parkban dolgozik dr. Sztruhár Sándor
vezetése alatt, őt közvetlenül lehet keresni ebben az ügyben – mondta az államtitkár. Hozzátette, az orosz partner kötelezettsége, hogy
55 százalékban nyílt európai közbeszerzésen
válasszon kivitelezőt, az ezen való részvételre
azonban fel kell készülni. Nagy terület a térségfejlesztés, infrastruktúra kiépítése, lakhatás,
ellátás megszervezése is.
– Most úgy látjuk, hogy a legsürgetőbb a közlekedésinfrastruktúra fejlesztése, ennek a beruházás kezdetéig meg kell valósulnia – fogalmazott Becskeházi Attila. Azt mondta, hogy
a megvalósítás a tervezéssel már el is kezdődött. A következő két évben meg kell épülni a
Paksot Németkérrel, Nagydoroggal összekötő
utaknak, és a Paks–Madocsa–Bölcske–Dunaföldvár útnak. Ebbe a feladatkörbe tartozik a
Paks–Kalocsa híd és a Duna túloldalán azok

Fotó: Szaffenauer Ferenc

az utak, amelyek közvetlenül a folyó mentén
fekvő településeket kötik össze. Kulcskérdés a
lakhatás, mert ha az ideérkező több ezer munkavállalót nem sikerül elhelyezni, az késleltetheti a projektet. Tehát új lakásokat kell építeni, ezek egy részét Pakson, hiszen a beruházás
helyszínének távolsága sem elhanyagolható.
Élelmezni kell, egészségügyi, kulturális szolgáltatásokat kell nyújtani az érkezőknek, meg
kell oldani a nyelvi problémákat. 3500 orosz
munkásra számítanak, de más országokból is
jönnek. A nyelvi probléma már most jelentkezik, az orosz partner már Paksra érkezett vezető munkatársainak nehézséget okoz például az
orvosi ellátás igénybevétele.
– Több száz mérnökre, nukleáris-, villamosés gépészmérnökre lesz szükség az üzemeltetés során, ezeknek a szakembereknek lassan az iskolapadban kell ülniük, illetve lassan
végezniük is kell, mert a felsőfokú végzettség
mellett gyakorlatra is szert kell tenniük – húzta alá az államtitkár áttérve az oktatás, képzés
témakörére. Az orosz partner már most igényelne évente 25-30 olyan mérnököt, akiket
saját létesítményeiben gyakornokként foglalkoztatna, hogy részt vehessenek a beruházás
előkészítésében. A felsőfokú képzést, amelyet
elsősorban a Budapesti Műszaki Egyetemre
alapoznak, valamilyen formában szeretnék
újra elhozni Paksra is, hiszen itt kiváló infrastruktúra áll rendelkezésre, a középfokú oktatás terén pedig egyértelműen az itteni nagyon jó hagyományokra építenek.
– Ez rendkívül nagy feladat, nem túlzok, ha
azt mondom, hogy az évszázad beruházása.
A munka elején tartunk. Engem külföldön

ért a kinevezés, pénteken hajnalban értem
haza repülővel, de két óra múlva már itt voltam Pakson, mert nagyon fontos az, hogy az
itt élők minél könnyebben tudják majd átvészelni, kezelni a beruházással járó helyzetet.
Ez egy nagyon jelentős projekt, komoly feladatok várnak a végrehajtóira, nagyon nagy
lehetőséget jelent az itt élő vállalkozók számára, és reményeink, illetve terveink szerint nagymértékben javul az itt élők gazdasági helyzete a beruházás következtében – öszszegzett Becskeházi Attila.
Arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt tíz évben nagyon sok jó előkészítő anyag született
arról, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani a kerítésen kívül, ezek hogyan kapcsolódnak a központi beruházáshoz, és hogyan
ütemezhetők. A tanulmányokat frissítik,
pontosítják, összegzik, ez alapján készítik el
az ütemtervet és a finanszírozási tervet.
– Az a mandátumunk, hogy a kerítésen kívüli feladatokhoz is megkapjuk a kormány támogatását, a szükséges kormányzati forrásokat, de rendelkezésre állnak még európai
uniós támogatások, ezeket most egyeztetjük
az irányító hatóságokkal – vázolta az államtitkár. – Azt szeretnénk, ha a beruházás terheit elviselő Pakson és az annak környezetében élők életminősége javulna. Szeretnénk
minél több Paks várost és a térséget érintő innovatív projektet megvalósítani – tette hozzá,
utalva egyebek mellett arra, hogy a munkásokat elektromos buszokkal szeretnék szállítani, a lakásokat, vállalkozói telephelyeket megújuló energiaforrásokkal ellátni.
Vida Tünde
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Határokon átívelő kapcsolat
az olvasótábor
Fotók: Szaffenauer Ferenc

A 200 éve született Arany János munkássága volt a témája a
XXIV. Határon túli magyar középiskolások olvasótáborának.
Az idei bő egy hetet is a Cseresznyéskert Erdei Iskolában
töltötték a diákok, előadásokat
hallgattak, mellette pedig műhelymunkát végeztek, aminek
produktumait a tábort záró esten mutatták be.
– A munkatársaimmal együtt –
szakemberként és magánemberként is – fontos feladatunknak
érezzük az anyanyelv megőrzését,
amire az idei tábor is kiváló alkalmat adott. Szilágyi Domokos egy
1967-es esszéjében írta Arany Jánosról: „Kortársunk, Arany János” – kijelentő módban, jelen

időben. A ma is – és véleményem
szerint minden időben – érvényes kijelentést támasztotta alá
az idei Arany Emlékév, valamint
a mi táborunk is: Arany János
az egyik legfontosabb anyanyelvi, irodalmi tudása minden magyarnak a Kárpát-medencében –
mondta Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója
az idei Határon túli magyar középiskolások olvasótáborát értékelve.
Az idén Temesvárról, Kézdivásárhelyről, Galántáról, Viskről,
Déváról, Vulkánból, Horgasról,
Zentáról, Szabadkáról és Paksról
érkezett összesen harminc diák
és hat kísérő, közöttük régi ismerősök és új résztvevők egyaránt.
– A tábor megszervezésénél arra
A dévai Gáspár-Barra Áron harmadszor vett részt a határon túli
magyar középiskolások olvasótáborában. Korábban csak a filmes
és a zene szekcióban munkálkodott, idén azonban bővítette a
palettát a drámával és a verssel.
Számára az idei tábor különösen emlékezetes pillanatai, amikor esténként összeültek és beszélgettek, énekeltek.

törekedtünk, hogy a megszokott
színvonalnál ne adjuk alább, illetve hogy minden alkalommal előrukkoljunk valami újdonsággal,
hiszen vannak visszatérő táborozóink – mondta el Gyulai István
táborvezető, kiemelve, hogy az
idei találkozó is pezsgő, jó hangulatú volt, ugyanakkor megható pillanatokban is bővelkedett. – A Duna-parton álló Trianon-emlékműnél koszorúzni
olyan fiatalokkal, akik az 1920as békediktátummal Magyarországtól elcsatolt területeken élnek, felejthetetlen – emelte ki
Gyulai István, aki azt is elmondta, hogy programtervük maradéktalanul megvalósult. Előadást tartott Arany János koráról, munkásságáról dr. Reisinger

János irodalomtörténész, Tóth
Judit, az Energetikai Szakgimnázium irodalomtanára, prof.
dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, a 150 esztendővel ezelőtti kiegyezés kapcsán pedig
Nagy Márton Géza történész. A
Paksi Amatőr Színjátszók felolvasó színházi előadást tartottak,
műsort adott a Vetővirág Népzenei Együttes, valamint koncertet a bölcskei The Subrune zenekar. A társaság Nagykőrösre kirándult, ahol a helyi Arany János
Kulturális Központ által összeállított programon vettek részt. Megtekintették az Arany, a nagykőrösi pedagógus című időszaki kiállítást, bejárták az Arany-Utat,
ebédre pedig Arany János kedvenc ételeit fogyasztották el, az
étlapon csirkepaprikás galuskával, túrós csusza tejfellel nyakon
öntve és Marcza fánk szerepelt.
A kirándulás zárásaként Aranysírverseket böngésztek a református temetőben. A tábori napokat
strandolással, vetélkedővel, csocsó- és asztalitenisz bajnoksággal, kerékpározással színesítették. Mindeközben alkotó munkát is végeztek a fiatalok, aminek
produktumait az utolsó estén be
is mutatták: műsorral készült a
zene-, vers- és prózamondó, valamint a drámacsoport, levetítették a filmes műhely alkotását és
bemutatták a Visszhang című tábori újságot.
-gyöngyKecsenovity Erna a Vajdaságból
érkezett az olvasótáborba. Korábban már táborozott itt, tavaly
egy napra visszalátogatott, idén
pedig kísérőként jött, és az újságírás iránt érdeklődő diákok
munkáját segítette. Erna szerint,
aki egyébként harmadéves egyetemista Szegeden, a tábor fantasztikus hangulata miatt járnak
vissza a fiatalok.

Mozaik
Közélet
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Fotó: a család felvétele

Történetek a ládafiából

Korvin János
Az utolsó paksi szabó közel hatvan évig
űzte e mesterséget, megélte a második világháborút, és több mint 40 évig volt a
Paksi Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora. Korvin János márciusban töltötte be
a 93. életévét. Az ő történeteit ismerhetik
meg elsőként új sorozatunkban.

– Egy budapesti repülőgyárban dolgoztam, amikor 1944. április 3-án megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. Kiszaladtunk az üzemből, de mivel messze volt a
védelmet nyújtó bunker, a közeli fás részletben próbáltunk elbújni. Verőfényes napsütés volt, ezért tisztán láttuk, ahogy közelítenek az amerikai négymotoros bombázók. Huszonöt-harmincas kötelékekben
jöttek egymás után kis szünettel, a gépek és
négyesével dobták le a bombákat, amik rettenetes süvítő zajjal zuhantak le, és hatalmas tölcséreket vájtak a földbe. Legalább
ezer ember vesztette életét a támadásban –
idézte fel egyik háborús emlékét Korvin János, aki annak is tanúja volt, amikor dec-

ember 1-jén megérkeztek az orosz katonák
Paksra. – Összeszedtek körülbelül 15 férfit
– fiatalokat, időseket egyaránt – és robotmunkára vittek minket, árkot ásni, havat
lapátolni, lőszeresládákat pakolni. Utóbbiakat teherautóval hordták Paksra a felső
révhez, majd a túloldalról vonattal szállították Kalocsáig. Nekünk kellett a teherautóból ezeket a nehéz ládákat a csónakokba
és a kompra rakodni, majd a túloldalon kipakolni. Azt hittük, hogy este majd hazaengednek minket, de nem így történt, kivéve az akkor hatvan esztendős édesapámat,
aki az évekig tartó hadifogság alatt megtanult oroszul. Egész éjszaka dolgoztunk, miközben abban reménykedtünk, hogy talán
majd reggel elengednek, de akkor sem mehettünk haza, sőt este sem. Ekkor már közel
30 órát dolgoztunk, és rettenetesen fáradtak voltunk. Arra gondoltam, hogy megszökök, mert nem bírom tovább. Nagyon
figyeltek a katonák, úgyhogy azt találtam
ki, hogy nem Paks, hanem Dunakömlőd
felé szökök. Sötét volt és féltem, de végül

összeszedtem a bátorságomat és elindultam, a Sánchegyen át jöttem haza. Szerencsére nem vettek észre – mondta Korvin
János, akinek az édesapja szabómesterként
dolgozott Pakson, és amikor véget ért a háború, azt ajánlotta fiának, hogy tanulja meg
a mesterséget. Korvin János így lett géplakatosból szabó. Hatvan éven át dolgozott
ebben a szakmában. – Akkoriban még fejletlen volt a ruházati nagyipar, így szabóval
varrattak maguknak az emberek öltönyt,
nadrágot, kosztümöt, hétköznapi viseletet,
sőt még nagykabátot is. A ruhaipar fejlődésével aztán egyre inkább készruhát vásároltak, a szabók iránti kereslet pedig csökkent
– mesélte Korvin János, hozzátéve, hogy
egykor legalább tíz szabó volt Pakson. Időközben családot alapított. Felesége, Katalin
az idén hunyt el 94 éves korában. – Nagy
családdal áldott meg minket a Teremtő, hét
gyermekünk született. Most közel hatvanfős a teljes család, 20 unokám és 18 dédunokám van – zárta gondolatait.
Weller P. Hanna
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Kedvelik az alkotók a Paksi Művésztelepet
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Paksi Képtár fontos hagyománya, hogy
nyáron alkotási lehetőséget biztosít kortárs művészeknek, akik később bemutatkozhatnak az intézmény kiállításain, illetve akiktől fontos művek kerülhetnek a
kortárs képzőművészeti gyűjteménybe. –
Egész évben úgy várok erre a pár napra,
mint szomjas ember egy pohár vízre – fo-

galmazott Tarr Hajnalka képzőművész,
hozzátéve, a Paksi Képtár egy speciális tér,
olyan, mintha az ember egy óriási levegővételhez jutna. Tarr Hajnalka mellett Erdélyi Gábor, a Borsos János és Lőrinc Lilla alkotópáros, Somody Péter, Babinszky
Csilla, Bálványos Levente, Benedek Barna, Keresztes Zsófia, Losonczy István il-

letve Molnár Zsolt kapott meghívást az
idei, 37. alkotótelepre Prosek Zoltántól.
A képtár vezetője elmondta, hogy a művészek nagyon szeretik a Paksi Művésztelepet, mivel ritkán van módjuk olyan független térben dolgozni, amilyen a képtárnak otthont adó egykori gyárcsarnok.
– A meghívott művészek előzetesen leadják alkotói programjukat és a megvalósításhoz szükséges anyagigényüket,
amit biztosítunk számukra. Erre az önkormányzat támogatásából és pályázati
forrásból van lehetőségünk – tette hozzá
Prosek Zoltán. A művésztelep kezdetben
tematikus program volt, ám mára mind a
témát, mind az alkalmazott technikákat
illetően teljesen kötetlenné vált. Az idei
meghívottak közül többen már képtári
tárlatuk előkészítésén dolgoztak a tizenkét
nap alatt, közülük a Borsos–Lőrinc alkotópárossal, Molnár Zsolttal, Tarr Hajnival,
Erdélyi Gáborral és Losonczy Istvánnal
már biztosan találkozhat a közönség a nyarat követő idei, valamint a jövő évi képtári
tárlatokon.
-gyöngy-

A vizes vb-n lépett fel a Csillagshow
A 17. FINA világbajnokságon szerepelt a
paksi Csillag Show-tánc Egyesület. A csapat
húszperces műsorral lépett fel, aminek alapját Olimpia című műsoruk adta. Ezt a Csillogó Ünnep elnevezésű estjén mutatta be a
társaság tavaly decemberben. Az esten igen
kedvező visszajelzéseket kaptak a közönségtől, többen azon a véleményen voltak, hogy
ez a táncszínházi produkció akár országos
publikum előtt is megállná a helyét. Amikor
az egyesület művészeti vezetője, dr. Czárné
Nagy Ildikó tudomást szerzett a vizes vb-n
Fotó: Czakó Balázs

való szereplés lehetőségéről, beküldte pályázati anyagukat, amire meghívás volt a válasz. Műsoruk elejére egy új koreográfiát készítettek, az Olimpia című előadásból a vizes sportágakat bemutató, illetve két magyar
identitású számot emeltek át a kész produkcióba. Dr. Czárné Nagy Ildikó elmondta,
nagy megtiszteltetés, hogy részt vehettek
egy ilyen nívós világversenyen. – Az, hogy
Paksot, Tolna megyét, az országot képviselhettük, munkánk elismerése is egyben – fogalmazott, hozzátéve, a Csillag Show-tánc

Egyesületre jellemző, hogy egyedi ötleteket
visznek színpadra és többféle táncstílust ötvöznek táncszínházi előadásaikban. A vizes
világbajnokságon az egyesület tizenhét táncosa lépett színpadra a Duna Arénánál. Fellépésükkel nagy sikert arattak, rengetegen
gratuláltak a csapatnak. A különleges alkalomra új fellépő ruhát is kaptak a táncosok,
amin az egyesület neve mellett az atomcity
dancers felirat is szerepelt. A társaság fellépését az önkormányzat támogatta.
Weller P. Hanna
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Állandó táborhely Paks a Duna-túrán
– Ez a legtökéletesebb kikapcsolódás, egy
kis idő múltán már azt sem tudjuk, hogy
milyen nap van – mondta Lehőcz Andrea,
aki harmadik alkalommal csatlakozott a
Tour International Danubien (TID), azaz
a nemzetközi Duna-túra csapatához. Míg
tavaly esőben, szélben érkeztek meg Paksra a túrázók, idén verőfényes napsütésben
verhették fel sátraikat az ASE csónakházának udvarán. A táborhelyen Szabó Péter alpolgármester köszöntötte a megfáradt vízi
vándorokat, rövid történeti összefoglalást
adva a kajak-kenu sportág helyi történetéről, majd az önkormányzat vacsorával vendégelte a túra résztvevőit.
– A Duna-menti országokból érkezők mellett olasz, holland, francia és új-zélandi
evezősök is vannak idén a társaságban –
mondta el Fejérvári Gábor, a magyarországi szakasz szervezője, hozzátéve, minden
túrázót arra kérnek, hogy mielőtt a TID keretében hajóba ülnek, tegyenek szert némi
jártasságra az evezés, a táborozás terén, és
lélekben készüljenek esetleges „magányos”
evezésre is, hiszen nem csoportosan haladó
vízitúráról van szó. A Pakson töltött éjszaka után a túrázók bontották sátraikat, újra
vízre tették hajóikat és elindultak következő állomásuk, Baja felé.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula

A túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik a Pozsony és Budapest
közötti távot teljesítették. A későbbiekben folyamatosan formálódott a túra, ami most
már évek óta Ingolstadtól a Fekete-tengerig tart. A teljes táv 2455 kilométer, amit durván két és fél hónap alatt tesznek meg a résztvevők. Mivel a TID kerettúra, nem muszáj végigevezni, hanem egyes szakaszokra is lehet csatlakozni. A szervezők a szakaszbeosztást biztosítják, illetve igény szerint segítséget nyújtanak a vízi járművek bérléséhez és szállításához, egyébként a résztvevők teljesen önellátóak. Az elmúlt években
a világ közel húsz országából több tízezer vízitúrázó töltött rövidebb-hosszabb időt a
TID keretében a Dunán. A magyarországi szakaszon nyolc pihenőhely van.

Széles közönséget vonzott a Pool Festival
Fotó: Babai István

Sokan kerestek kikapcsolódást, felüdülést a paksi Pool Festiválon, amit második alkalommal rendeztek meg az ürgemezei strandon. A programokat úgy állították

össze a szervezők, hogy minden korosztály
találjon magának szórakozási lehetőséget: a délután inkább a családoknak szólt,
este pedig a koncertek iránt érdeklődő kö-

zönséget várták. A rendezvényen fellépett
a Destiny’s Dancers, a Csillag Show-tánc
Egyesület, a Pódium Táncstúdió, a Főnix
Tánccsoport, valamint a Gamila Orientális Hastánccsoport, volt sportbemutató, mászófal és dj verseny. Koncertet adott
a PistiEst, a Hősök, a Sub Bass Monster és
Chris Lawier, valamint helyi lemezlovasok is szórakoztatták a közönséget. A rendezvényen helyi árusok kínálták portékáikat, finom ételek és borok is szerepeltek a
palettán. A strand kiváló vízminőségű élménymedencéje csobbanásra csábított, a
barátságos, zöld környezet és a hangulatos fesztiváldizájn igazán komfortossá tette
a rendezvényt. A fesztivált két helyi lemezlovas, Bányai Péter és Bíró Kristóf álmodta meg annak nyomán, hogy a fővárosban
és sok vidéki strandfürdőben elterjedtek az
esti medencés partik és éjszakai fürdőprogramok, amelyek azon túl, hogy kellemes
szórakozást ígérnek, népszerűsítik a hazai
fürdőkultúrát.
-gyöngy-
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Gyermekkori emlékeimből felvillant egy igen
tetszetős forgó, villogó, enyhe morgó hangot adó berendezés. Az első tömegtájékoztatási eszközt a város, illetve az erőmű vezetése
az akkori Városi Munkásművelődési Központ
bal oldali színháztermi bejárata mellett helyezte el 1979-ben. Aztán az idő múlásával egyszer
csak eltűnt a nagyközönség szeme elől.
Egy beszélgetés kapcsán került szóba a régen
feledésbe merült VVER 440-es nyo-mottvizes,
kétkörös reaktor elvi működését bemutató
animált sémafal.
Egyik nyugdíjba vonult kollégám emlékei
szerint az eszköz a '90-es évek közepén Paksról Kalocsára került az 1995-ben megnyílt

Tárgy/
történet

TEIT-iroda emeleti bemutatótermébe. Az
iroda feladata a tagtelepülések lakosságának
tájékoztatása, illetve kapcsolattartás az atomerőművel.
Az információ birtokában felvettük a kapcsolatot a kalocsai irodával. A beszélgetés során
kiderült, hogy éppen költözés előtt állnak, és
az új látogatóközpontjukban már nem tartanak igényt a még mindig kitűnően működő
tömegtájékoztatási eszközre.
Az idő múlásával műtárggyá érett sémafal rövid egyeztetés után 2016 februárjában érkezett meg az Atomenergetikai Múzeumba. Érdekesség, hogy a mai napig homály fedi a szerkezet gyártójának kilétét.
Ruff Ferenc

Az Atomenergetikai Múzeumot 2012 márciusában nyitották meg a nagyközönség előtt. Az intézmény 2000 négyzetméteres területén
számos, az atomerőműben rendszeresített berendezést állítottak ki, például ki lehet próbálni, hogyan működik a sugárkapu, a dózismérő vagy a csavarhúzógép. A kiállítótér négy tematikus egységre tagolódik, a bal oldalon az erőmű történetéhez kapcsolódó ajándék- és
reklámtárgyakat, kitüntetéseket, az erőműben használt műszereket mutatják be, a jobb oldali rész pedig a nagyberendezések területe.
A galérián a múzeum országos gyűjtőköréhez tartozó hat intézmény relikviáit állították ki, és itt kapnak helyet az időszaki kiállítások.
Az intézmény időről időre frissülő múzeumpedagógiai programokkal várja a különböző korú iskolás gyerekeket, hogy közelebb kerülhessenek a fizika csodálatos világához. Forrás: www. atomeromu.hu Fotók: Juhász Luca (fent) és Babai István (lent).

Portré

Paksi Hírnök, 2017. augusztus 4. n 17

Fotó: Szaffenauer Ferenc
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Frastné Nikl Gyöngyi

– A felmerülő problémákat meg kell beszélni, de fontos, hogy nyugodt hangvételben tegyük, mert az indulatoktól fűtött
vita nem vezet sehova – vallja Frastné Nikl
Gyöngyi, a Paksi Gyógyászati Központ
ápolási igazgatója, aki hamarosan átveheti
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai Díját. Az országos elismerést minden esztendőben megyénként egy
szakdolgozónak ítélik oda.

Frastné Nikl Gyöngyi az általános iskolai vöröskeresztes szakkörön szerzett élmények,
tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy az
egészségügyi pályát választja. A szekszárdi szakközépiskolában érettségizett, és még
azon a nyáron munkába állt a rendelőintézet laboratóriumában, majd néhány hónappal később áthelyezték a szemészetre, ahol
24 évet dolgozott. Közben 1996-ban vezető asszisztens helyettes lett, majd 2005-ben
vezető asszisztens, 2014-től ápolási igazgató.
Feladatai közé tartozik a szakdolgozók szabadságolásának és helyettesítésének koordinálása, továbbképzések szervezése, részt
vesz a különböző szabályzatok, belső utasítások, munkaköri leírások megalkotásában, aktualizálásában, a teljesítményjelentések elkészítésében. Vezető szerepet töltött

be az intézményben 2000 óta működő minőségügyi rendszer bevezetésében, működtetésében. 2011 óta az infekciókontroll területén is dolgozik, aminek célja a betegek és
egészségügyi dolgozók ellátással összefüggő fertőzési kockázatainak minimalizálása, a kórokozók terjedésének megelőzése. A
jogszabály pontosan leírja, hogy milyen tevékenységeket kell szabályozni, ilyen többek
között a higiénés, illetve műtéti kézfertőtlenítés, felületfertőtlenítés, fertőtlenítő takarítás, a sterilizálási folyamatok, textíliakezelés,
fertőző hulladék kezelése, fertőzés prevenció, munkavédelem, a szakdolgozók védőoltása. Mivel egynapos sebészet is működik a gyógyászati központ égisze alatt, ezért
közegészségügyi felügyelőre is szükség van,
Gyöngyi vele együtt végzi az infekciókontroll keretében szükséges ellenőrzéseket az
intézményben, valamint az oktatásokat. Jelentős szerepet vállalt a 2014-ben megnyitott gyógyfürdő dolgozóinak kiképzésében
és a betegutak megszervezésében. Ahányszor új megbízást kapott, annyiszor ült viszsza az iskolapadba: elvégezte a szemészeti asszisztens képzést, aztán egészségügyi
menedzser, majd epidemiológiai szakápoló végzettséget szerzett. – Amikor végleg kikerültem a szemészeti szakrendelésről, egy

ideig úgy éreztem, hogy haszontalan a munkám. Aztán rájöttem, hogy anélkül a háttér
nélkül, aminek a megteremtésében részem
van, nem működne a betegellátás, tehát
igenis fontosak azok a feladatok, amelyeket végzek – mondja Frastné Nikl Gyöngyi,
hozzátéve, úgy gondolja, hogy a fejlődéshez
tanulni kell, ezért újabb iskolát vállalt: harmadik évét fejezte be a PTE ETK ápolás és
betegellátás szakán. A munka és a tanulás
ugyan kitölti a napjai nagy részét, de igyekszik sok időt tölteni párjával, Gáborral és 20
esztendős fiukkal, Gergellyel, no meg a tágabb családdal. Virágai gondozása is kikapcsolódást, feltöltődést jelent számára. Gyöngyi még hozzátette, hogy ő is, férje is tősgyökeres paksi, és imádják a várost. A díjról,
amelyet a nyár végén vesz majd át a MESZK
Siófokon megrendezendő IV. Szakdolgozói
Kongresszusán, azt mondta, hogy azért becses a számára, mert szakmai elismerés. Az
országos Szakmai Díjjal azokat jutalmazzák, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, az ápolás, a gondozás és
a betegellátás területén magas színvonalú,
példaértékű munkát végeznek, valamint kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak az
egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.
Kohl Gy.
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A kultúra oázisa az Art Major Session
Pakson meghonosította a Blueskarácsonyt
és a klubkoncerteket, legújabb projektje pedig az Art Major Session, ahol műfaji határok nélkül, igényes zenei produkciókat készítenek és tesznek közzé. Eközben nem a profit, hanem a
minőségi munka az elsődleges cél. Az
Art Major Session – ahogy producere,
Ulbert Ferenc mondja – a kultúra oázisa. Később egy fesztivál és egy kulturális komplexum is felsorakozik mögé. A
helyszín, az épület már megvan Gyapán,
„csak” fel kell újítani, illetve elkezdődött
már a brandépítés is. Ulbert Ferenc tisztában van azzal, hogy évek kellenek ahhoz,
hogy megismerjenek egy ilyen projektet,
éppen ezért berendezett egy budapesti stúdiót, ahol hang- és képfelvételeket készítenek mások mellett Schmidt Attilával, Hesz
Ádámmal, Seres Gáborral, és ezeket saját
dizájn alatt publikálják. Eddig közel tucatnyi anyagot készítettek, kivétel nélkül kiváló magyar és külföldi zenészekkel, akik
örömmel fogadták a lehetőséget. A német
énekesnő, Susana Sawoff például úgy, hogy
korábban nem ismerték egymást.

Fotó: az Art Major Session felvétele

Ulber Ferenc már letette névjegyét a zenészvilágban. Három amerikai zenei díjat nyert
mostanáig zenésztársaival. Neki ez – mint
mondja – nem cél, és nem is ez jelenti a mércét, de úgy tapasztalja, hogy tárgyalási alap-

ként, reklámként jól jön, mert akinek nincsenek díjai, az előtt zárva maradnak az ajtók.
A Gébert–Ulbert Project, amelyet Gébert Attilával alkot, instrumentális zenét játszik, és
több énekessel dolgozik. Hesz Ádám, Szász
Ági, Ferenczi Andris, Fekete Jenő – sorolja.
Apropó: Fekete Jenő. Ő a gyermekkori példakép. Tízéves volt, amikor a vagy száz, otthon sorakozó lemezből kiválasztott kettőt,
és évekig hallgatta ezeket. Azt sem tudta valójában, ki az, mi az. Ma már igen: az a Fekete Jenő és társai, akit most zenésztársának
mondhat. Szerencsés volt a találkozás, a bálvány a való életben sem okozott csalódást.
Nem csoda hát, ha Ulbert Ferenc legújabb
projektjében is felbukkan a neve, és például
Pákai Petráé is, akivel több sikert abszolváltak
már. Feri azt mondja, műfaji megkötés nincs,
egy mérce van, az pedig a minőség. Egyébként azt vallja, hogy elsősorban nem tehetség
kell ahhoz, hogy valaki kiváló zenész legyen,
hanem – mint az élet sok más területén – kitartás. Ő maga így van a gitározással. Képes
napi tíz, tizenkét órát játszani. – Nem gyakorolok, én mindig játszom – mutat rá a különbségre.
Vida Tünde

Megjelent a Pirkadat első lemeze
Fotó: a Pirkadat felvétele

Bár a név új, a saját dalokat
játszó paksi Pirkadat zenekar tagjai nem ismeretlenek a
közönség előtt. Bese Dóra és
Kováts Gergely 2011-ben alapította a zenekart, ami korábban Bese Dóra és barátai, majd
BeseBabák néven működött.
A kezdeti akusztikus formáció
időközben elektromos hang-

szerekkel is kibővült, aminek
köszönhetően a zenei palettájuk is kiszélesedett.
Az új felállásban a két alapító mellett állandó tag Lengyel
Zita, aki hegedűn játszik és Kónya Zoltán, aki dobol. A lemezen közreműködött Hunyadi
Rita csellón, Bodroghalmi Levente zongorán és Madács

György szaxofonon. A Pirkadat számainak szövegét és a dalok vázát a zenekar énekese,
Bese Dóra alkotja meg, majd
a hangszerelést Kováts Gergely
végzi gitár, basszusgitár és billentyű dallamok hozzáadásával. Annak ellenére, hogy dalaikban sokféle stílus keveredik, többek között pop, rock,
blues, country, sikerült egy sajátos zenei hangulatot kialakítaniuk. Ezt a változatos színvilágot tükrözi a Pirkadat elnevezés, de utal az új kezdetre is.
A Vászon és húr című korongra
tizenkét dalt válogattak a már
kész produkcióikból, kettő angol, a többi pedig magyar nyelvű. A stúdiómunkálatok egy
érdi hangstúdióban zajlottak. A
lemezborító Bese Dóra alkotása, három számhoz videoklipet
is készítettek.
– Külön öröm, hogy úgy sikerült összehozni a lemezmegjelenést, hogy minden zene-

kari tagnál kisbaba van otthon – emelte ki Kováts Gergely,
hozzátéve, hogy a dalszerzéstől,
a stúdiómunkákon és lemezgyártáson át a levédetési és adminisztrációs feladatokig mindent maguk intéztek, amely
tapasztalatokat a következő albumuk elkészítésénél kamatoztatni tudják. Arról is beszámolt,
hogy a Pirkadat adta a jubileumi, 25. Gastroblues Fesztivál
nyitókoncertjét a Gastroblues
Klubban, ami nagy megtiszteltetés volt.
A Pirkadat zenekar lemezbemutató koncerttel október 7-re
készül, amihez a Csengey Dénes Kulturális Központ biztosítja a helyszínt. A lemez elérhető CD formában a zenekar
Facebook oldalán keresztüli
kapcsolatfelvétellel, valamint
közel 150 online zeneáruházban, de a youtube-on is hallgathatják a zenekart.
Kohl Gyöngyi
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„Én vagyok az a szerencsés, aki nyert”
Fotó: TelePaks archívum

Huszonöt évvel ezelőtt, 1992. július 28-án
egy húszéves paksi fiatalember a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel a barcelonai nyári olimpiai játékokon. Szinte az ismeretlenségből lépett a rivaldafénybe, és lett a
magyar judo sport első és mindmáig egyetlen olimpiai aranyérmese. Kovács Antalt,
vagy ahogy az egész ország hívja, Atom Antit, egy kis időutazásra kértük:
– Mikor és hogyan kezdődött?
– A tesóm dzsúdózott, így nem volt kérdés,
hogy én is csinálom. Már kisgyerekként szerettünk birkózni, mindig dögönyöztük egymást édesapánkkal. Az általános iskola első
napján „lejátszottuk” a fiúkkal, hogy ki a főnök. Bár akkor még nem volt semmilyen előképzettségem, lebirkóztam a többieket. A
hetvenes évek végén már lejárogattam a bátyámmal a nagyok edzéseire, de a rendszeres
tréninget ötödikes koromban kezdtem el a Bezerédj iskolában.
– Ki volt akkor az edző?
– Tuncsik József (Európa-bajnok, az 1976-os
montreali olimpián bronzérmes – a szerk.) akkor már itt volt. Úgy jártam hozzá, hogy amíg
a tesóm a nagyokkal edzett, én meg a szőnyeg szélén hemperegtem, tanultam a dolgokat. Nagyon kemény edzései voltak, igencsak
meghajtotta a társaságot. Aztán jött Hangyási
Laci bácsi. Az ő edzésein sem volt könnyebb
a munka.
– Elnézve a régi felvételeket a mérkőzéseidről,
nagyon magas és vékony voltál. Ez hogy alakult
a pályafutásod alatt?
– Abban az esztendőben nőttem sokat, amikor először nyertem magyar bajnokságot. Tizenöt éves voltam. Az év elején 68 kg volt a súlyom, az év végén pedig 83 kg, és körülbelül
190 cm voltam. Barcelonában már 200 cm volt
a magasságom, 92,3 kg-mal mérlegeltem. Aztán már 100 kg-ban indultam.

– Az új szisztéma szerint közel kétéves, kemény kvalifikációs versenysorozat után lehet
kijutni dzsúdóban az olimpiára. Te hogyan
kerültél Barcelonába?
– Bizonyos szempontból keményebb, bizonyos szempontból egyszerűbb volt akkor kijutni olimpiára. Nem kellett végighajtani kvalifikációs versenyeket, akinek volt
érme ju-nior vagy felnőtt világversenyről,
az mehetett. Nekem volt mindkettőből Ebbronzom. Most egy kicsit a tenisz mintájára
megy a versenyzés szinte egész évben, amit
versenyzőként nagyon nem szerettem. Most
viszont örülök annak, hogy majdnem minden hétvégén nézhetek dzsúdót. Legalább
húsz komoly színvonalú verseny van, minden második héten világsztárok csapnak
össze, a figyelem a sportág felé fordult, ami
által világszerte megerősödött a dzsúdósok
tábora.
– Beszéljünk Barcelonáról! Mi az, ami 25 év
után is él az emlékeidben?
– Emlékszem az utazásra, az érkezésre, az
olimpiai falura, a szenzációs hangulatra, ami
nagyon megfogott. Aztán amikor Csősz Imi
behúzta a bronzérmet, és láttuk, hogy lehet
itt hősnek lenni, egy kicsit elhittük, hogy van
keresnivalónk.
– És eljött a döntőd napja.
– Másnap, mindjárt a második meccsen az
orosz Dmitrij Szergejevvel kerültem szembe, akiről azt gondoltam, hogy ő fogja megnyerni az olimpiát. Nem volt vesztenivalóm,
nekiugrottam. Tudtam, hogy mit fog csinálni, és hogy nekem mit nem szabad. Erősebb, jobb, tapasztaltabb volt. Arra mentem, hogy mindig lebontsam a fogását. Azt
láttam, hogy el tud fáradni, én viszont bírtam. A döntőben az angol is jött előre, aztán
úgy 3-3 és fél perc után éreztem, hogy egyre könnyebben szedem le a fogását. Kinéztem Laci bácsira, aki jelezte, hogy igen, elfáradt az ellenfelem, és onnantól kezdve már
én irányítottam.
– Hangyási László tudott meccs közben is tanácsokat adni?
–Akkor még nem volt az edzőknek biztosítva hely, nem is jöhetett volna ki. Helyi összefogással sikerült összeszedni az útiköltséget,
magánautóval jött ki. Jegyet vett, és úgy helyezkedett a lelátón, hogy tudjon instruálni.
– Ezek szerint jól instruált?
– Laci bá' azt mondta, hogy ha pontszerző 7.
leszek, akkor nem kell mennem a következő
edzőtáborba. Akkor már nagyon fáradt voltam, és próbáltam alkudozni, de aztán bejutottam a négy közé, így akár hátra is dőlhettem volna. A döntőbejutásért minden-

ki jött gratulálni, de mondtam, hogy még
nem végeztem. Nem tudom, honnan vettem ehhez a bátorságot, de tényleg úgy éreztem. Laci bácsitól azt tanultam, hogy mindig csak a következő meccsre koncentráljak.
Azt mondta, hogy nem kell ennél messzebbre nézni, egyszerre mindig csak egy embert
kell megverni.
– Az olimpia előtt nem sokkal veszítetted el
az édesapádat. Az eredményhirdetéskor jött
ki belőled a feszültség.
– A döntőig elfojtottam magamban az érzéseket, de utána kicsordult belőlem minden. Még mindig annyira fáj, hogy a mai napig nem néztem meg az eredményhirdetést,
nem tudom, mikor fogom. Dolgoztam a felvétel megszerzésén, ami végül egy félig katalán, félig magyar srácnak hosszú levelezések után sikerült. Levetítették élő adásban
a magyar televízióban, de szerencsére nem
láttam.
– Voltál azóta a Blaugranában?
– Barcelonában voltam, de a csarnokban
nem. Aki akkor ott győzött, annak a neve ott
van egy emléktáblán a falon, sok ismerősöm
mondta, hogy látta. Az a legszebb, hogy nem
akkor voltam a legjobb, hanem Athénban.
Ilyen a szerencse. Athénban Kosei Inoue ellen egy vitatható mérkőzésen kikaptam.
– Eltelt 25 év, azóta is te vagy az egyetlen magyar olimpiai dzsúdóbajnok. Hogy látod, mi
lehet ennek az oka?
– Aki első valamiben, azt megjegyzik, ha az
egyetlen, azt meg pláne. Az a helyzet, hogy
többek között Ungvári Miklós, Csernoviczki
Éva, Joó Abigél is olimpiai bajnok lehetett
volna. 1992-ben Hajtós Berci gyakorlatilag megnyerte az olimpiát, ha korrektek lettek volna a bírák, akkor már ketten lennénk
olimpiai bajnokok. Sokáig világbajnok is
egyedül voltam, aztán Braun Ákosnak is sikerült. Nagy hiba lenne azonban azt gondolni, hogy én vagyok a legokosabb, a legügyesebb. A túrót! A sikerhez szerencse is kell. Én
vagyok az a szerencsés, aki nyert.
– Mennyi ideig tartott, mire megszoktad,
hogy olimpiai bajnok vagy?
– Még most is tart. A mai napig meglep egy
kicsit, hogy ha összetalálkozok Magyar Zoltánnal, barátként üdvözöl, vagy hogy Faragó
Tamás átinteget egy piros lámpánál egy másik autóból Budapesten. Ahhoz, hogy elhigygyem, kellett egy jó év. Akkoriban mindenki
felismert. Nemrégiben Korfun egy magyar
társaság egyik tagjának leesett, hogy ki vagyok, szólt a többieknek, és ők is emlékeztek
rám. Huszonöt év után is kértek autogramot.
Kovács József
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Újabb igazolások az ASE csapatánál
Tovább bővült az ASE NB I-es
férfi kosárlabdacsapatának kerete, mégpedig a 23 éves, 185
cm magas Seth Allennel, aki
az idén végzett a Virginia Tech
Egyetemen. Az NCAA (az amerikai egyetemi bajnokság) legjobbjai közé tartozó csapatban
egyes és kettes poszton is szerepelt. Az elmúlt idényben 29
perc alatt átlagban 13,3 pontot,
2,3 lepattanót szerzett és kiosztott 3,3 gólpasszt, távolról pedig
44 százalékos hatékonysággal
tüzelt. Allen két idényre kötelezte el magát az ASE csapatához, de az első év után mindkét
fél számára lehetőség lesz a kivásárlásra.
Harmadik idegenlégiós érkezését is bejelentette a klub, egy
év szolnoki kitérő után újra piros-kékben fog játszani Troy
Barnies. A hármas és négyes

poszton is bevethető játékos és
a paksi szurkolók között nem
felhőtlen a viszony, Troynak
nem akármilyen teljesítményt
kell nyújtania ahhoz, hogy viszszaszerezze az elvesztett szimpátiát.
Negyedik légiósként Tim Williams-et szerezte meg az ASE.
A 203 cm magas, 110 kg súlyú,
4-es és 5-ös poszton bevethető erőcsatár két évig a Samford
Egyetemen, majd a New Mexico
Egyetemen játszott, idén végzett. Utolsó évében meccsenként átlagban 33,5 percet töltött
a pályán, ez idő alatt 17,4 pontot
dobott, 6,9 lepattanót szedett és
kiosztott 1,5 gólpasszt. Ahogy
az ase.hu-n írják, még egy hely
kiadó a keretben, amelyre még
egy, palánk alatt bevethető játékos leigazolását tervezi a szakvezetés.
Kovács József
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Fotó: Molnár Gyula

Tíz magyar érem a junior Európa-kupán
Harminchárom ország sportolói léptek tatamira az ASE
sportcsarnokában megrendezett XXXII. Atom-kupán, a
Fotó: Molnár Gyula

dzsúdósok junior Európa-kupa viadalán. Az ötvenhat fős
magyar mezőny mérlege két
arany, két ezüst és hat bronz-

érem lett. A paksi versenyzők közül többen sérülés miatt nem indultak, Bognár Péter (60 kg), Windischmann
Bence (73 kg), és Veres Marcell (81 kg), helyezetlenül zárta a viadalt. – Nagyon jó, nagy
létszámú verseny volt, népes
küldöttség érkezett Romániából, Ausztriából, Olaszországból, Németországból, valamint
Kanadából, és természetesen
szép számmal voltak hazai versenyzők is. Színesítette a versenyt, hogy a nemzetközi bíróknak ez egyúttal pontozó
vizsga is volt – két bíró pontozta és ellenőrizte a harmadik tevékenységét –, ezért sokan érkeztek külföldről, volt,
aki Argentínából utazott Paksra – értékelt Keszthelyi László,
az ASE dzsúdó szakosztályának technikai vezetője. A szakosztályból mindenki, többek
között Bor Barna és Csoknyai
László is dolgozott a versenyen, de junior versenyzőink
is kivették a részüket a munká-

ból a versenynap előtt és után.
Több új dolgot, többek között
LED falat, kivetítőt és nagy teljesítményű számítógépeket vetettek be a szervezők, még Braun Ákos nyilvántartási programját is.
– A külföldiek szeretik a versenyünket, mert lazább hangulatú,
mint mondjuk egy Eb, segítőkészek vagyunk, megoldjuk a problémákat, nem vagyunk annyira „vonalasak”, merevek – emelte
ki Keszthelyi László, hozzátéve,
hogy sokan itt maradtak az edzőtáborban, ahova nagyon sok felnőtt csapat is érkezett. – Jöttek
szlovének és osztrákok, a magyar
felnőtt válogatott nagy része is
nálunk gyakorolt, és a résztvevők
között volt az 52 kg-ban olimpiai, világ- és Európa-bajnok koszovói Majelma Kelmendi is. A
juniorokkal való felkészülés nem
elhanyagolható, ne feledjük, Kovács Anti is junior korában lett
olimpiai bajnok – összegzett a
technikai vezető.
-joko-
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Új távok is lesznek az idei atomfutáson
Javában zajlanak a VI. ATOMfutás és V. brutálATOM előkészületei, amit szeptember
2-án rendeznek meg Pakson.
A program nemcsak helyből
és a környékről vonz érdeklődőket, hanem az ország minden pontjáról.
– A szervezés jól halad, de nem is
lehet másként, hiszen már csak
pár hét van a rajtig. A díjazást illetően vannak még hátra apróbb
finomítások, de összességében
jól állunk – mondta el Scheffer
István a VI. ATOMfutás és az
V. brutálATOM főszervezője.
A szervezőgárda minden évben
ugyanaz, a segítő diákok, önkéntesek, civil szervezetek pedig
folyamatosan jelentkeznek. Egyre nagyobb a támogatottságunk,
olyan cégek, bankok is érdeklődnek az esemény iránt, amelyek korábban nem. Hatodik éve
szervezzük a futóversenyt, amit
mára mindenki teljesen elfogadott. Az emberek várják a szeptemberi programot, ami talán a
legnagyobb tömeget mozgatja
meg a városban.
– A nevezők létszáma is az előzetes számításoknak megfelelően alakul?

Dunaszentgyörgyön a József Attila
utcában 1650 m2-es telken, 70 m2-es,
2 szobás családi ház eladó egy paksi
panel árának harmadáért.
Irányár: 6,8 MFt
Érd: 0630/6561-868

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

– Azt vártam, hogy idén megugrik a nevezők száma, ám ez
egyelőre várat magára. A jelenlegi 600-700 fő ugyanannyi,
mint a korábbi években, a legtöbben augusztusban jelentkeznek, akkor megduplázódik
a létszám, a helyszínen pedig
az időjárástól függően további
200-300 nevezés várható. Idén
is meglesz tehát az 1500-2000
fő közötti versenyzői létszám.
– A távokat tekintve lesznek
változások?
– Minden évben próbálunk
újítani, az igényekhez igazítani a távokat és az útvonalakat.
Éppen ezért idén már lesz 5 és
10 kilométer, amit a hobbifutóknak találtunk ki, így azok
is megmérethetik magukat,
akik ritkán húznak futócipőt,
de az Atomfutáson szeretnének indulni. Az említett távokat minden évben ugyanarra
az útvonalra hirdetjük, így az
időeredményekből láthatják a
résztvevők, hogy mennyit fejlődtek egy év alatt. A hosszabb
távok esetében nem tervezünk
komoly változtatást, nagyságrendileg ugyanazok lesznek
az útvonalak, mint korábban.
Úgy gondoljuk, hogy megta-

Fotó: Molnár Gyula

láltuk a legoptimálisabb irányokat. Nem egyszerű utcai
futóversenyt álmodtunk meg:
a város legszebb helyeit futják
be a rajthoz állók, kellő nehézségi fok mellett.
– Ez a brutálfutásra is vonatkozik?
– Nem, ott azt építünk, amit
akarunk. A tavalyi homokos
részt nagyon jól kialakítottuk,
ezért itt nem lesz nagy változás. A többi épített elem azonban embert próbáló lesz. Már
körvonalazódik az idén kicsit
hosszabb pálya nehézségi foka.
Ezen a téren is szeretnénk minél emlékezetesebbet alkotni.

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

– Hogyan válasszunk távot?
Ha a rajthoz álló soha nem futott még, akkor három kilométeren induljon, ha már fut, akkor választhat hosszabb távot
is. A tréningeket még nem késő
elkezdeni, és a helyszínen is el
lehet dönteni, hogy kinek melyik a legmegfelelőbb táv. Nagyon fontos, hogy mindenki
reálisan mérje fel az edzettségi állapotát, senki ne vállaljon
a teljesítőképességénél többet.
A szeptember 2-ai versenyről
minden információ megtalálható a www.atomfutas.hu honlapon.
Faller Gábor
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Hamarosan rajtol az NB III-as bajnokság
Fotó: Molnár Gyula

A Mórahalom otthonában kezdi a 2017/2018-as bajnokságot a Paksi FC II. labdarúgó csapata augusztus 13-án.
Osztermájer Gábor alakulata
az előző szezont az előkelő hatodik helyen zárta.
– Nagyon komoly bajnokság
elé nézünk. Erős Közép-csoport alakult ki, legalább hat
csapat szeretné megnyerni a
bajnokságot és további tehetős

együttesek is vannak – mondta el a vezetőedző a hamarosan
kezdődő új idényről.
– Hogyan állt össze az NB IIIas kerete?
– A felkészülés július 10-én kezdődött. A csapat gerincét megtartottuk, ugyanakkor bőven
van változás, hiszen a további fejlődés érdekében több tehetséges játékost kölcsönadott
a klub NB II-es csapatokhoz. A

helyüket ifjúsági játékosokkal
töltöttük fel. A koncepció marad a régi. A csapat négy részből tevődik össze: egy helyi
magból, akik a csapat gerincét
alkotják, az NB I-es gárda fiatal játékosaiból, ifjúsági játékosokból és az NB I-ből visszajátszókból. Pedagógiai és szakmai
szempontból is nehéz feladat a
több helyről érkező játékosokat
úgy pályára küldeni, hogy csapatként funkcionáljanak. Próbálunk abban a stílusban játszani, mint a felnőtt csapatunk,
hogy a játékosoknak ne legyen
gondjuk az átállással. Mindenkinek tudnia kell, hogy mi lesz
a feladata a pályán. Az edzések mindig a játékrendszernek
megfelelő gyakorlatokból állnak. Ezeket a sablonokat a játékosoknak kell megtölteni tartalommal a mérkőzéseken.
– Milyen csapatot láthatnak
majd a szurkolók a pályán?
– Mindenképpen hajtós gárdát.
Elképzelhetetlenek tartom azt,

hogy egy fiatal játékos nem teszi oda magát. A Paksi FC-hez
és a közösséghez való kötödést
minden játékosnak át kell éreznie. Ellenkező esetben nincs
helye az egyesületben. Azt nem
tudom megígérni, hogy minden meccset megnyerünk, de
nagyon szeretném elérni, hogy
a szurkolók elégedettek legyenek a csapattal, és hogy a játékosok mentálisan sokat fejlődjenek.
– Milyen célokat tűztél ki magad
és a csapat elé helyezést, pontszámot tekintve?
– A csapatnak, a játékosoknak folyamatosan fejlődni kell.
A helyezést tekintve a középmezőnybe várom a társaságot
olyan magabiztossággal, hogy
közben egyre több fiatal játékosnak tudjak lehetőséget adni.
Tavaly több élvonalbeli klub
második csapata is elvesztette
NB III-as tagságát, mi szeretnénk ezt elkerülni.
Faller Gábor

Szép eredmények a PSE tájfutóitól
Mozgalmas hetek állnak a PSE tájfutói mögött. Tizenegy fővel vettek részt az országos diákolimpián és a Sopron Kupán. Az első napon
a Lővérekben várta a sportolókat egy fizikálisan nehéz sprintfutam, ahol 54 indulóból a 4.
helyen végzett Hahn Máriusz. Remekül teljesített Kovács Karina is, aki 55 fős mezőnyben
lett 8. a kategóriájában. A másnapi normál távon Máriusz ismét jól teljesített, és 8.-ként zárt.
A kétnapos Sopron Kupán összetettben Endrődi József 6. (F60), Kiss Gábor 7. (F21) helyezést ért el. Ezt követően Visegrádon álltak
rajthoz a zöld-fehér klub sportolói az éjszakai
országos bajnokságon, ahol tiszta időben, telihold mellett futottak, itt Horányi György és
Kiss Gábor 8. helyezést ért el. Az év egyik leg-

jelentősebb megmérettetését, a középtávú országos bajnokságot Bükkszentlászlón tartották. A rendezők technikás terepet választottak, aminek nehézségét a terep növényzeti
fedettsége adta, mint természetes labirintus.
Aki nem figyelt kellőképpen, könnyedén értékes perceket veszített némelyik jól elhelyezett ellenőrzőpont keresése közben. A selejtezőkből négy paksi versenyző jutott a döntőbe. A legjobb eredményt Lénárt Viktória érte
el, aki kategóriájában a 12. helyen végzett. Kiss
Gábor 13., Hahn Máriusz 22., Kovács Karina
23.-ként fejezte be a döntőt korcsoportjában.
A nyári szezon eddigi részét a Balaton Kupán
zárta a szakosztály, ahol három sprint és egy
rövidített normál táv várt az indulókra Csab-

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

rendeken és Sümegen. A megmérettetés öszszetett pontozással dőlt el, úgy, hogy csak a három legjobb pontszámot vették alapul. A paksiaknak jobban kedvező rövidtávú pályákon
Kovács Karina a 16 évesek között végig győztesként remekelt és bajnok lett. Hahn Máriusz
összetettben a dobogó második fokára állhatott fel a 14 évesek kategóriájában. Dömötör
Balázs felnőtt versenyzőként második, valamint Aradi Tamás nyílt kezdő kategóriában
1. helyezést szerzett. A paksi tájfutók következő két nagy versenye a nemzetközi Hungária
Kupa és a rövidtávú országos bajnokság lesz,
előbbit Pécs térségében augusztusban, utóbbit
pedig szeptemberben Gyulán rendezik.
-efgé-

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!

Jumbo Travel Uta zá s i
www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

iro da
+36209660406

LAST MINUTE
AJÁNLATOK

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

Kréta, Zakynthos,
Tunézia, Törökország

A fájdalommentes hallásvizsgálat
után 2 hétig ingyen hordtam a
szinte láthatatlan hallókészüléket.

MSC tengeri hajóutak

BALATONI NyÁr

Fertő tavi
éLMéNyTúrA

2017.08.12.
1 napos fürdőzés Siófokon

2017.08.12.

2.500 Ft / fő

Azóta a zajos utcán is jól
hallom, ahogy az unokám az
óvodáról mesél.

14.200 Ft / fő

KöSSöN UTASBIZTOSíTÁST NÁLUNK!

travel

7030 Paks, Dózsa György u.14.

U-001672 · Mamut Bt

És a tévézés is újra közös, másokat
nem zavaró élmény, mert a hangok
tisztán, a fülemben szólnak.

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra
2017. szeptember 15-ig. Most
ajándék mini ventilátorral* várjuk.

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.,
I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/449-9079

www.victofon.hu

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet erejéig,
a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.
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NÉZD CSAK

... AVIV

KÖNYEZŐ

VARÉG
VEZÉR V.
OROSZ
AUTÓM.

FÉRFINÉV

Megfejtésével egy 10 alkalmas strandbérletet nyerhet!

GAZDASÁGI
ÉPÜLET
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1

NEMES
ITÓKA

BÁCSKISKUN M.-I
HELYSÉG
AMPER

AKADOZVA CSOKONAI
BESZÉL
ALAKJA

LÁNGOL

megfejtés négy fõsoraiban
település neve, ahol a
AA rejtvény
Mezőföldvíz Kft. főmérnökségei működszavait
rejtettük
nek. A megfejtéseket augusztusel.
18-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,
Faludi Máriának.
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Napszemüveg vásár
a LENS Optikában
2017. augusztus 1-től
a készlet erejéig.
Márkás napszemüvegek
15- 30% kedvezménnyel.
7030 Paks, Dózsa György út 35.
+36 75/511-246, +36 30/842-3330
lensoptika.paks@gmail.com

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

