
Békés, boldog 
karácsonyt!

Kutas Attila, a paksi katolikus egyházközség új plébánosa azt mondja, hogy 

kezdi otthon érezni magát. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
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Majd’ három tucatnyi napirendet tárgyalt 
idei utolsó ülésén a város képviselő-testü-
lete. A tanácskozást nyitó közmeghallga-
tás egyetlen hozzászólója Binder Edit volt, 
aki amellett, hogy szorgalmazta a Pető�  és 
a csatlakozó utcák vízelvezető árkainak le-
fedését, több közlekedésre vonatkozó kér-
dést, javaslatot tárt a városvezetők elé. 
Szabó Péter polgármester válaszában emlé-
keztetett rá, hogy elkészült és véleményezés 
alatt áll a közlekedési koncepció, ami ezek-
kel a kérdésekkel foglalkozik. A piac elköl-
töztetését nem tervezi az önkormányzat, 
viszont felmerült egy vásárcsarnok építésé-
nek gondolata – mondta a témához kötődő 
kérdésre Szabó Péter. 
A testület hetedszer módosította idei költ-
ségvetését, keretet biztosítva a tér� gyelő 
kamerarendszer bővítésére, korszerűsíté-
sére, az ASE és a PSE támogatására, vala-
mint a településrendezési eszközök mó-
dosítását szolgáló összeg emelésére. 
Három százalékkal növelték az önkor-
mányzati lakások bérleti díját. A kis- és 
középvállalkozóknak tett ígérethez híven 
3,6 százalékról 2,2-re mérsékelték az épít-
ményadó mértékét annak eredményeként, 
hogy sikerült megállapodást kötni a Paksi 
Atomerőművel 15 éves időszakra.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítot-
ták a Liget utcában a volt borkombinát te-
rületét, mert ott a tervek szerint lakások 
épülnek. A határozatban kikötötték, hogy 
készüljön beépítési tanulmányterv. Elfo-
gadták a Pollack Mihály utcától északra 
fekvő terület telepítési tanulmánytervét 
és beépítési tervét azzal a kitétellel, hogy 
megvizsgálják egy záportározó építésének 
szükségességét. 

A testület döntésének értelmében válto-
zik a hivatali struktúra, új osztályok jön-
nek létre, átcsoportosítások történnek an-
nak érdekében, hogy az erőműbővítés mi-
att megnövekedett feladatmennyiséggel 
meg tudjanak birkózni. A hivatal munká-
jának értékelésekor – ami szintén az ülés 
témája volt – dr. Blazsek Balázs azt mond-
ta, jövőre egyes területeken bizonyára na-
gyobb létszámra lesz szükség.
Szintén az atomerőmű-építéshez kötődő 
feladatokkal indokolták egy új cég, a Pak-
si Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 
létrehozását. A társaság elsősorban a kor-
mánnyal kötendő külön megállapodás-
ban szereplő beruházások lebonyolításá-
ért és az így létrejött vagyontárgyak kezelé-
séért felel, vezetője dr. Darányi Attila lesz. 
A törzstőkéhez szükséges 30 millió forin-
tot a felhalmozási céltartalékból biztosítják 
a 100%-ban önkormányzati tulajdonú tár-
saság alapításához.

Zártkörűen működő részvénytársasággá ala-
kítják át a DC Dunakom Plusz K� .-t. A fel-
adat elvégzésével dr. Sárosi Józsefet bízzák 
meg. A 2018 februárjától új struktúrában 
működő cégtől azt várja el a városvezetés, 
hogy a mostani színvonalon gondoskodjon 
a közterületek, parkok fenntartásáról, illet-
ve versenyképessége javításával tegyen szert 
többletbevételre, így garantálva a munka-
erő helyben tartását. A megfelelő cégstruktú-
ra, személyi állomány és géppark kialakítása 
olyan megrendeléseket eredményezhet, ame-
lyekbe a helyi cégek bekapcsolódhatnak  al-
vállalkozóként – részletezte a döntés hátterét 
Szabó Péter. 
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a 
Paksi Ipari Park fejlesztésére vonatkozó elő-
terjesztésről és a Paks Kultúrájáért kitünte-
tésről. Az elismerést Szeriné Hipszki Györ-
gyinek, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
magyar tanárának ítélte egyhangú döntésé-
vel a város képviselő-testülete.           Vida T.

 Közélet
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Együttműködik a PTE és a városi múzeum

Új parkolók
a lakótelepen

Elkészült a 
Viza játszótér

Fedett árok 
a Sárgödör 
téren

Együttműködési megállapodást 
kötött a Pécsi Tudományegye-
tem (PTE) Bölcsészettudomá-
nyi Karának Régészeti Tanszéke 
és a Paksi Városi Múzeum. A do-
kumentumot prof. dr. Bereczkei 
Tamás dékán és dr. Váradyné 
Péter� Zsuzsanna, a múzeum 
igazgatója írták alá a Paksi Városi 
Múzeumban.
– Hosszú évtizedek óta a pé-
csi egyetem tanszéki tanása-
tásaiként is funkcionálnak a 
lussoniumi feltárások, de egyéb 
együttműködések is voltak a 
két intézmény között, így pél-
dául konferencia és kiadvány 
is született már közös munká-
juk eredményeként, illetve mú-
zeumpedagógiai órára is érkez-
nek hallgatók a paksi múzeum-
ba – tájékoztatott dr. Váradyné 
Péter� Zsuzsanna. A múzeum 
igazgatója kiemelte, hogy régi el-
képzelésük vált valóra az együtt-
működési megállapodás aláírá-
sával, ami további lehetőségeket 
ad a partnerségre az oktatás, ku-
tatás területén. A megállapodás 
nem csak azt tartalmazza, hogy 
hivatalosan is tanszéki ásatássá 
válik a lussoniumi feltárás, ha-

nem a kutatás, a publikáció, va-
lamint pályázatok és egyéb okta-
tási területeken való részvételre 
is kiterjed a partnerség, ami je-
lentős eredmény egy városi mú-
zeum életében.
– A lussoniumi ásatásokon a hall-
gatók megismerik azokat a tech-
nikákat, módszereket, ásatási is-
mereteket, amelyeket a munká-
jukban alkalmazni kell, így nem 
csak elméleti régészeti oktatásban 
részesülnek, ami fontos számunk-
ra – mondta prof. dr. Bereczkei 
Tamás dékán. Hozzátette, hogy 
új képzési követelményrendszer 

lépett életbe az elmúlt egy évben, 
amiben hangsúlyos, hogy minél 
több gyakorlati oktatást építsenek 
be a hallgatók képzésébe.
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re köszöntőjében kiemelte, hogy 
örömteli a megállapodás, mert így 
még intenzívebb lesz az együtt-
működés a két intézmény között. 
Hozzátette, hogy az elmúlt hetek-
ben a város önkormányzata és a 
Pécsi Tudományegyetem tárgya-
lássorozatot folytatott, aminek 
eredményeként együttműködési 
megállapodást fognak kötni, vár-
hatóan valamikor a jövő év elején. 

A most aláírt dokumentum en-
nek jó előszele – fogalmazott.
Dr. habil. Nagy Levente, a régé-
szeti tanszék vezetője elmond-
ta, hogy Paks népszerű a hall-
gatóik körében, idén tanszé-
ki kiránduláson is jártak a helyi 
múzeumban, aminek keretében 
muzeológiai órán vettek részt, 
bepillantást nyerhettek a resta-
urátorok munkájába, és vendé-
gül látták őket egy római lako-
mára is. 
– Az ásatásokon és a tanszéki ki-
rándulásokon megelevenednek a 
tankönyvek lapjai, ezért minden 
ilyen lehetőséget fontosnak tar-
tanak – emelte ki a tanszékveze-
tő. Az együttműködési megálla-
podás ünnepélyes aláírásán tar-
tott előadásában dr. habil. Nagy 
Levente kitért arra, hogy a ró-
mai limes magyarországi szaka-
szának részeként Lussonium a 
Világörökség része lehet, a ne-
vezési dokumentumot 2018-ban 
nyújtják be a UNESCO-nak. 
Ha ez sikeres lesz, akkor a paks-
dunakömlődi római erőd kere-
sett turisztikai helyszínné válik, 
látogatottsága meg fog növeked-
ni – tette hozzá.             K. Gyöngyi 

Tíz férőhelyes parkoló épült a lakótelepen, 
a Kurcsatov utca északi oldalán, az I�úság 
útja és a Kandó Kálmán utca közötti sza-
kaszon. Az építkezés keretében hatvan 
méter hosszú járdát is építettek, a mellet-
te lévő terepet paliszádsorral támasztották 
meg. A nettó 9,3 millió forintos beruházás 
a Kurcsatov utca és az I�úság útja közöt-
ti tömbbelső felújításához kapcsolódóan 
valósult meg, amiről korábban döntött a 
képviselő-testület. A kivitelezést megelő-
zően tartott lakossági fórumon merült fel 
az ott élők részéről igényként, hogy minél 
több parkoló épüljön. A mostani tíz férő-
helyes megépítését az önkormányzat saját 
forrásból �nanszírozta, a kivitelező a DC 
Dunakom Plusz K�. volt.

-kgy-

Elkészült a Viza névre keresztelt, egyedi ter-
vezésű és kivitelezésű játszótér a Báthory ut-
cában. Ahogy arról már beszámoltunk, a la-
kosság kérésére határozott úgy az önkor-
mányzat, hogy garázssor helyett közösségi 
teret létesít a területen. Első lépcsőben egy 
�tneszpark készült el, a folytatásban pedig 
a játszótér a kapolcsi Ilona Malom Műhely 
Bt. tervezésében és kivitelezésében. A tema-
tikus, oktató jellegű játszótér fejleszti a gyer-
mekek ügyességét, egyensúlyérzékét, emel-
lett a kihelyezett oktatóelemek segítségével a 
Duna élővilágáról és a halászatról szerezhet-
nek ismereteket. A Viza játszótér megvalósí-
tásához szükséges nettó 17,5 millió forintot 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány és az önkormányzat biztosította.

-kgy-

Zárt csapadékvíz-csatorna épül a Sárgödör 
téren, aminek megvalósításáról a Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egyesületének ké-
résére döntött az önkormányzat. A civil 
szervezet jelezte, hogy mivel a sövényt ki-
vágták a területen, balesetveszélyessé vált a 
meglévő nyitott árok, aminek betonelemei 
egyébként is rossz állapotban voltak már. 
A beruházás során kilencvennégy méter 
hosszan építi meg az új, fedett árkot a kivi-
telező Partner K�. A decemberben befeje-
ződő beruházás költsége bruttó 10,4 millió 
forint, amit az önkormányzat saját költség-
vetéséből biztosít.

-gy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Új imázsfilm készült Paksról

Lakossági fórum volt a hármas körzetben
 Közélet

– Bízom abban, hogy jövőre is folytatódnak 
a felújítások a hármas körzetben – mond-
ta dr. Rujder Mária a körzet önkormányzati 
képviselője azon a lakossági fórumon, ami-
re azért hívták az érdeklődőket, hogy meg-
ismerjék, milyen igényeik, problémáik van-
nak, és ezekre is �gyelemmel tervezze a vá-
rosvezetés a jövőbeni beruházásokat. Az azt 
�rtató kérdésre, hogy milyen rekonstrukci-
ók várhatók 2018-ban a hármas körzetben, 
azt válaszolta, hogy egyrészt nem szeret-
ne ígérgetni, másrészt �gyelemmel kell len-
ni arra is, hogy a többi körzet sem szenved-
het hátrányt, de reméli, hogy ott sorakozik 
majd a költségvetési tételek között a hármas 
körzet egy-két utcájának felújítása, közöt-
tük például a Mező és a Sport utcáké. A la-
kossági fórumon részt vett Szabó Péter pol-

gármester is, aki emlékeztetett, hogy tekin-
tettel az erőmű-beruházással összefüggő, 
város előtt álló feladatokra, külön megálla-
podást köt Pakssal a magyar kormány, így 
várhatóan többet fordíthat az önkormány-
zat például az úthálózat korszerűsítésére. 
Bordács József önkormányzati képviselő, a 
gazdasági bizottság elnöke szintén részt vett 
a fórumon. Elmondta, hogy mivel ő is eb-
ben a körzetben él, ez a legjobban reprezen-
tált terület a képviselő-testületben. Kiemel-
te, hogy vannak még olyan utcák, amelyeket 
rendbe kell tenni, de arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy új stadion épül, amihez kap-
csolódóan megújulnak a környező területek 
is, amivel tovább szépül a hármas körzet. Dr. 
Rujder Mária a fórum elején rövid összefog-
lalást adott az eddig végzett munkáról. Mint 

elmondta, a legnagyobb beruházás a Kini-
zsi utca felújítása volt. A 670 méter hosszú 
utca teljes körű felújítása során új, térköves 
burkolat épült, kicserélték az ivóvízvezeté-
keket, csapadékcsatorna épült a nyílt árok 
helyett, földkábelesre építették át az elektro-
mos és a közvilágítási hálózatot, a távközlé-
si és kábeltévé-hálózatot. A Kinizsi utca fel-
újítására állami támogatást is kapott a város, 
a kivitelezés összköltsége bruttó 315 millió 
forint volt. A Május 1. utcában felújították 
a csapadékvíz-elvezető rendszert a páratlan 
oldalon, a 9. és 25. szám közötti szakaszon. 
Zárt csapadékcsatornát alakítottak ki, illet-
ve a járda és a kapubejárók is megújultak. 
A beruházás költsége 50,6 millió forint volt. 
Ebben az utcában lakossági kérésre korláto-
kat helyeztek ki, amihez  dr. Rujder Mária 
hozzájárult idei képviselői keretéből. A ko-
rábbi években 600 ezer forintot fordított az 
Ősz utcában lévő présházak szennyvízbekö-
tési terveinek elkészítésére, a Széchenyi té-
ren lévő társasháznál csapadékvíz-elvezeté-
si és burkolatjavítási munkálatokhoz járult 
hozzá, illetve a Mária utcában pihenőpad és 
korlátok kihelyezéséhez. Támogatta elektro-
mos hálózat kiépítését a Toldi utca alsó sza-
kaszán. A Virág utcai játszótér felújítása is 
szerepel ezen a listán, ott új libikókát helyez-
tek ki, emellett kicserélték a homokozó ke-
retét, lefestették a hintát, aminek egyik lap-
ülőkéjét bébiülőkére cserélték, hogy a kiseb-
bek is használni tudják, és most már zárható 
a tér. A Toldi utcai játszótéren is történt fej-
lesztés, igaz itt polgármesteri keret is társult 
a képviselőihez.                                        Kohl Gy.

Elkészült Paks városbemutató-, valamint 
imázs�lmje, mindkettő Vida Tünde és Ba-
bai István alkotása. A �lmekről sajtótájé-
koztatót tartott az alkotópáros, Szabó Pé-
ter polgármester és Kovács Sándor alpol-
gármester a Városházán.
Bár négy éve készült már egy imázs�lm, 
a mai felgyorsult világban mindenképpen 
időszerű két-három évente megújítani a 
városról alkotott képet – hangsúlyozta Sza-
bó Péter polgármester, kiemelve, hogy fő-
ként szükséges ez most, amikor olyan je-
lentős beruházás előtt áll a város mint az 
atomerőmű-építés. Ezért döntött úgy az 
önkormányzat, hogy két �lmet is készít-
tet Paksról, amelyek munkálataival a Tol-
na megyei imázs�lmet is jegyző Vida Tün-

de–Babai István alkotópárost bízták meg. 
A városismertető �lm hosszabb, közel hét-
perces, és elsősorban a befektetőknek, il-
letve az ideérkező munkavállalóknak ké-
szült. A háromperces imázs�lm olyan han-
gulatot teremt, ami arra készteti az embert, 
hogy ellátogasson Paksra. A polgármester 
úgy véli, hogy jól sikerültek a �lmek, és el-
érik céljukat.
Vida Tünde azt mondta, arra törekedtek 
Babai Istvánnal, hogy a négy évszakot fel-
ölelő forgatás során minél több modern 
képalkotó eszközt és módszert alkalmazza-
nak, hogy reális, de szép képet mutassanak 
a városról. A bőség zavarával küszködtek, 
le kellett szűkíteni az információkat annak 
érdekében, hogy beleférjenek az időkeret-

be, folyamatosan egyeztettek a városveze-
téssel is. 
Munkájuk során kedvező fogadtatásra ta-
láltak a paksiak körében, akik közül töb-
ben jelentkeztek szereplésre, miután meg-
tudták, hogy imázs�lmet készítenek. 
Kovács Sándor alpolgármester – kiemelve 
a városmarketing szerepét – méltatta az al-
kotásokat, amelyek elé nagy várakozással 
tekintett. Megjegyezte, hogy a �lmek teljes 
körűen bemutatják a várost, és sok olyan 
dolgot is, amiket a hétköznapokon nem 
mindig veszünk észre. 
A �lmek a magyar mellett angol, német és 
orosz nyelven lesznek elérhetők Paks meg-
újult honlapján, illetve a későbbiekben 
adathordozó eszközön is.                         -se-
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Portré

Jó napot, mi újság?

Kutas Attila
– Vallásos családban nevelkedett, ahol ér-
telmes létezésre nevelték, a papi hivatás vá-
lasztása számára egy folyamat, egy meghí-
vás volt, Isten ajándéka, és imádságai min-
den nap erősítik egykori döntését – mondja 
Kutas Attila plébános, aki augusztus óta 
a paksi római katolikus egyházközségben 
szolgál. Pécsett született, ott járt általános 
iskolába, majd zenei gimnáziumba, kórus-
ban énekelt, nagybőgőzni tanult. A követ-
kező hét esztendő munkával, útkereséssel 
telt számára, majd huszonöt évesen teoló-
giát kezdett hallgatni Pécsett. Fél évet di-
akónusként Dunaföldváron szolgált, majd 
2001 júniusában szentelték pappá a Pécsi 
Bazilikában. Egy-egy évet Pakson és Bi-
kalon volt káplán, aztán hét-hét eszten-
dőt Vásárosdombon, majd Dombóváron 
szolgált plébánosként. – Úton lévő embe-
rek vagyunk. A földi élet egy híd, amin át 
kell menni, ám nem érdemes házat építeni 
rá, mert ez az út egyszer véget ér. Amíg át-
haladunk rajta, gyönyörködjünk a tájban: 
fogjuk fel ajándékként az életet, és enged-
jük bontakozni. – Én igyekszem így élni az 
életemet – mondja Kutas Attila, aki arról is 

beszélt, hogy a szó nemes értelmében ka-
landvágyó ember, szereti az új kihívásokat, 
ezért nagy örömmel, várakozással érkezett 
Paksra, és nyugodt szívvel jött el Dombó-
várról. – Elődöm, Csősz István plébános 
nagyon szép közösségi életet hagyott rám, 
és a paksi közösségben nyitottság várt. 
Minden egyházközségnek van múltja és 
jelene, amit �gyelembe kell venni a tervek 
szövögetésekor. – Hiszem, hogy a szemé-
lyes kapcsolatokban kezd működni a lé-
lek, ezért az emberi kapcsolatok fontosak 
számomra, ezek építése köti le jelenleg a 
napjaim nagy részét – fogalmazott  Attila 
atya, hozzátéve, Isten házán kívül is keres-
nie kell a lehetőséget a találkozásra ahhoz, 
hogy meghívhassa az embereket a közös-
ségbe. Most időt hagy magának a szem-
lélődésre, a történések észlelésére, annak 
megismerésére, hogy mi foglalkoztatja az 
embereket, mire van igényük, és ez alap-
ján felkínálni számukra kapcsolódási pon-
tokat, amelyek mentén közösségek alakul-
hatnak. Azt tapasztalom, hogy az embe-
rek érvényes útmutatásra várnak, aminek 
mentén kormányozni tudják az életüket. 

XVI. Benedek emeritus pápa írta az egyik 
XXI. századról szóló tanulmányában 1979-
ben, hogy amikor az emberek majd telje-
sen elmagányosodnak, akkor a meglévő kis 
közösségek megoldásként, lehetőségként 
tűnnek fel előttünk. Ferenc pápa napjaink-
ban humán forradalomról beszél, amely 
alatt azt érti, hogy úgy tekintsünk a másik 
emberre, hogy mélyen közünk van hozzá 
– fejtegette a plébános. Attila atya rendsze-
resen sportos ruházatot ölt, fut és nordic 
walkingozik, kellemesnek találja a lakóte-
lepi futópályát, és már a Madocsára vezető 
töltés is jól ismert terep számára. A város-
ban járva egyre többször tapasztalja, hogy 
az emberek rámosolyognak, megismerik. 
– Kezdem otthon érezni magamat – ösz-
szegzett. A kérdésre, hogy most, advent-
ben mit üzenne a híveknek, Pilinszky sza-
vaival élve azt mondta: az, hogy Isten eljön 
hozzánk, az az ő döntése, nekünk egy dol-
gunk van, megnyitni a szívünket, várakoz-
ni rá. Hit abban, hogy Isten ma is közele-
dik. Eljött annak idején Jézusban, nap mint 
nap eljön a másik emberben, és eljön majd 
az idők végén.                           Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Paksi Atomerőmű környezetében lévő közel félszáz 
település fejlesztését segíti a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány másfélmilliárd forintos ke-
retösszegű pályázata. Az önkormányzatok a korábbi-
nál több pályázatot nyújthatnak be és nőtt a támoga-
tási intenzitás is.

Hét kategóriában várja a támogatotti körbe tartozó települé-
sek pályázatait a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA). A meghatározott fejlesztési célok a korábbiaknál még 
szorosabban illeszkednek a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenn-

tartásához, előnyt élveznek a szolgáltatási infrastruktúra fej-
lesztésre irányuló projektek. Idén is lehet pályázni megvalósí-
tás alatt álló, nagyobb léptékű pályázatok önrészének részle-
ges kiváltására, életminőség és életbiztonság emelését célzó 
programokra, épületek energiaracionalizálására, helyi épí-
tészeti értékek megóvására. Legfeljebb ötmillió forinttal tá-
mogatja az alapítvány tanulmánytervek elkészítését és ma-
ximum egymillió forinttal közösségi rendezvények szervezé-
sét, főként kis településeken. A pályázatok beadási határideje 
2018. január 31.
A korábbiakhoz képest hattal több településnek van lehető-
sége pályázni. Dr. Kovács Antal elnök azt mondta, az igazsá-
gosság elve indokolta a bővítést. Így már negyvenhét önkor-
mányzat juthat vissza nem térítendő támogatáshoz. A pályá-
zók visszajelzéseit beépítették az idei felhívásba, amely így 
minden korábbinál jobban illeszkedik a települések igényei-
hez. Jelentős változás az, hogy nőtt a támogatási intenzitás, 
azaz kevesebb önrészt kell vállalniuk az önkormányzatoknak 
a megpályázott projektjeikhez. Egyes esetekben, így közössé-
gi programok szervezése, tervdokumentáció készítése és leg-
feljebb 15 millió forint értékű fejlesztés esetén önerőre sincs 
szükség. A kuratórium döntése értelmében a valamilyen ok-
ból meghiúsult projekteknek ítélt, így visszamaradt forrásból 

a tartaléklistán szereplő igényeket elégítik ki. Nőtt a benyújt-
ható igények száma is, azaz egy település akár öt pályázattal is 
részt vehet a térségfejlesztési programban önállóan vagy kon-
zorciumban.
A Paksi Atomerőmű által alapított Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány hét éve dolgozik a térségben, jogszerű-
en, átlátható módon, a nyilvánosság teljes körű biztosításával 
és közmegelégedéssel. Célja az atomerőmű körüli kedvezmé-
nyezett területeken a felzárkóztatás, az életminőség-emelés 
segítése. Az érintettségi körbe a Paksi, a Kalocsai, a Tolnai já-
rás összes települése, valamint a Szekszárdi járás északi részén 
fekvő települések tartoznak. A szervezet fennállása óta össze-
sen közel 3,5 milliárd forintot ítélt oda a pályázóknak. A meg-
ítélt támogatás közvetetten több mint 13 milliárd forint fej-
lesztést generált a Paksi Atomerőmű környezetében.
Az alapító 2011-től 2014-ig évente 500 millió forintot bo-
csátott az alapítvány rendelkezésére, míg az utóbbi két év-
ben a Miniszterelnökség biztosította a fejlesztési támoga-
tás forrását az alapítvány térségfejlesztési programjához. 
A támogatási szerződést a kormányzat részéről Süli János és 
Lázár János miniszterek írták alá. A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalál-
hatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.                               (X)

Atomerőmű

Folyamatosan fejlesztik létesítményeiket

Másfélmilliárd forintos keret nyílt meg

Példaértékű pályázati program szolgálja az atomerőmű 
térségének fejlesztését

Megnyitják a második kamrát a bátaapáti ra-
dioaktív hulladéktárolóban 2018-ban, az első 
ugyanis megtelt. A Nemzeti Radioaktívhulla-
dék-tárolóban (NRHT) új hulladékelhelyezési 
stratégiát alkalmaznak a jövőben, így két és fél-
szeresére nő az adott térben elhelyezhető hul-
ladék mennyisége. Az atomerőművel közösen 
kidolgozott új módszer eredményeként az ere-
detileg tervezett 16 helyett 6 kamrát kell építe-
ni, ami 18 milliárd forint megtakarítást ered-
ményez.Minderről dr. Kereki Ferenc ügyveze-
tő igazgató beszélt a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Nonpro�t K�. hagyományos évértéke-
lő sajtótájékoztatóján, Budapesten. Elmondta, 
hogy az egyes kamrában 4833 hordó hulladék 
van, a technológiai épületben 1700. Az idén 
húszéves létesítmény üzemeltetési tapasztala-
tai jók. Eddig vasbetonkonténerekbe helyez-
ték a radioaktív hulladékokkal töltött hordó-
kat, a jövőben pedig acélkonténerekben vi-
szik a földalatti tárolóba, a hordók közötti teret 
pedig radioaktív hulladékkal kevert cement-
péppel töltik ki. A 2017-ben elkészült máso-
dik kamra geometriája is eltér az elsőétől. Az 
új módszert 2018-tól alkalmazzák. A Pakson 

lévő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában is 
új koncepciót dolgoztak ki az Országos Atom-
energia Hivatal ellenőrzése mellett, így a ko-
rábbinál sűrűbb rácsosztásban, több elhasz-
nált fűtelemet tudnak befogadni a kamrák, 
ami dr. Kereki Ferenc szavai szerint 4-5 mil-
liárd forint költségcsökkenéssel jár. A létesít-
mény máig üzembe helyezett húsz kamrájá-
ban jelenleg 9007 kazetta van. 2017-ben befe-
jeződött egy újabb négy kamrából álló modul 
építése, így lesz elegendő kapacitás az atom-
erőműből érkező kiégett kazetták fogadásá-
ra. Évente 300 kazettát szállítanak vasúton az 
atomerőműből. Az idei betárolás már befeje-
ződött. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél 
bevezetett C15 projekt eredményeként csök-
ken az évente elhasznált fűtőelemek száma. 
Fejlesztik és modernizálják az intézményi hul-
ladékok befogadására szolgáló püspökszilágyi 
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló lé-
tesítményt is. Ebben az évben fejeződött be a 
légtechnikai berendezések cseréje, így folyta-
tódhat a korábban elindított biztonságnöve-
lő program – mondta Kereki Ferenc. Az RHK 
K�. nyugat-mecseki kutatási programjával 

kapcsolatban arról számolt be a cég vezetője, 
hogy 2017 márciusában Bakonya térségében 
újabb kutatófúrás létesült. – A mindeddig ösz-
szegyűjtött adatokból, vizsgálati eredmények-
ből a szakemberek megint csak arra a megálla-
pításra jutottak, hogy a bodai agyagkő igen jó 
vízzáróképességű kőzet, ami az elmúlt évezre-
dekben kellő stabilitást mutatott – mondta az 
ügyvezető. Hozzátette, a cél a nagy aktivitású 
vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék 
végleges elhelyezésére szolgáló tároló helyének 
pontos meghatározása. Az RHK K�. különös 
hangsúlyt helyez tevékenységének társadal-
mi elfogadottságára. Négy telephelyén négy 
önkormányzati társulással folytat együttmű-
ködést. Rendszeresek a lakosság tájékoztatá-
sát szolgáló közös programok – mondta Hon-
ti Gabriella. Az RHK K�. kommunikációs ve-
zetője arról is tájékoztatott, hogy a kétévente 
esedékes közvélemény-kutatások éppen most 
zajlanak. – Az eddigi eredmények büszkeség-
re adnak okot, hazánkban példaértékű a ra-
dioaktív hulladékok elhelyezését szolgáló te-
vékenység ismertsége és elfogadottsága – vá-
zolta Honti Gabriella.                        Vida Tünde
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Építenek a térség erőforrásaira

WANO vizsgálaton az atomflottánál

Atomerőmű

A sok szakmai tapasztalat mellett rengeteg 
új élményt jelentett Leber Ferenc számára az 
a két hét, amit a WANO vizsgáló csoportjá-
nak tagjaként Murmanszkban, a Roszatom 
atomjégtörőket üzemeltető Atom�ot leány-
vállalatánál töltött. A Paks II. Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatói kabinetvezetője mel-
lett Tóth János, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatói tanácsadója – aki az el-
múlt két évben a WANO Moszkvai Központ 
elnöki pozícióját is betöltötte – vett részt a 
munkában. Az atomerőmű-üzemeltetők vi-
lágszövetsége (WANO) a tagvállalatok kéré-
sére végez vizsgálatokat, egy ilyen zajlott a 

Roszatomhoz tartozó Atom�otnál. A két-
hetes munka során a vizsgálók személyes 
benyomásokat szerezhettek a belső biz-
tonsági kultúráról, és célirányos kérdé-
sek segítségével tárták fel, hogy a nukleá-
ris biztonság biztosításához a leányvállalat 
minden támogatást megkap-e. A vizsgá-
lat orosz nyelven zajlott szlovák, magyar, 
francia és orosz szakemberek részvételé-
vel. – Az ott töltött idő alatt meg tudtunk 
ismerkedni a cég belső világával, a mozga-
tórúgókkal. Nagyon érdekes volt tapasz-
talni a tengerészek gondolkodását, értéke-
it, azt hogy mennyire összetartó a csapat 

– fogalmazott Leber Ferenc. Elmondta, 
hogy jelenleg hat aktív atommeghajtású 
jégtörő dolgozik, de már készülnek az új-
generációs hajók, mivel nagyon felfutóban 
van ez a tevékenység. Az üzemből már ki-
vont Lenin atomjégtörő a murmanszki ki-
kötőben horgonyoz és mint múzeumha-
jó várja a turistákat. Egyes hajók a tenge-
ren teljesítenek szolgálatot, míg mások az 
északi nagy folyók torkolatában törik a je-
get. Alkalmaznak más meghajtású jégtö-
rőket is, de azok ellátása bonyolult. Ez-
zel szemben az atomjégtörő üzemanyag-
töltete négy évig működik, így lényegesen 
olcsóbb, mint annak a dízel üzemanyag-
nak az ára, amit elhasználna ez idő alatt 
– számolt be Leber Ferenc, akinek rop-
pant nagy élmény volt látni az egyik jég-
törőt a szárazdokkban, állni a négyméte-
res hajócsavarok, a 160 méteres hajótest 
alatt, aminek belsejében egy atomreaktor 
van elhelyezve.

-tünde-

Irodák, szerelőüzemek, étkezde 
épül először, majd ezután kez-
dik el az új atomerőmű blokkjai- 
nak létesítését. Hatmillió köbmé-
ter földet mozgatnak meg, egy-
millió köbméter betont használ-
nak majd fel – hangzott el a Vál-
lalkozói Szalon Vármegyeházán 
tartott rendezvényén, ahol Süli 
János atomerőmű-építésért fele-
lős miniszter és két államtitkára 
adott tájékoztatást arról, hol tar-
tanak most az erőműépítés elő-
készületei.
– Nem lesz könnyű, de mi erre 
szegődtünk, a munkát örömmel 
végezzük, az összes buktatójával 

tisztában voltunk – fogalmazott 
Süli János. Az atomerőmű két új 
blokkjának megépítéséért, terve-
zéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter azt 
mondta, sok kritika éri a beruhá-
zást, ám a támadások egy része 
nemcsak alaptalan, hanem meg-
magyarázhatatlan is. A kritikák – 
mint mondta – számukat tekint-
ve nem jelentősek, de hangosak. 
A kivitelező kulcsrakészre épí-
ti az atomerőművet a megren-
delő kontrollja mellett. Ellenőr-
zik a gyártási alapanyagokat és 
folyamatokat, minden beren-
dezéshez egyedi engedélyre van 

szükség. A beruházás költségei 
nem változhatnak, az összeg �x – 
mondta a miniszter.
Süli János kitért arra is, hogy a 
blokkokat a magyarországi hely-
színre speci�kálják, a létesítés 
rendszerébe ágyazott garanciának 
köszönhetően igen jó minőség-
ben fognak megépülni. Cél, hogy 
a meglévő négy blokkhoz hason-
lóan a világ legjobb blokkjai közé 
kerüljenek.
Dr. Aszódi Attila államtitkár rész-
letesen beszélt arról, hogy milyen 
energiapolitikai tényezők támaszt-
ják alá a két blokk megépítésének 
szükségességét. A jövőben is épí-
tenek az atomenergiára Európá-
ban, hangsúlyozta. A Nemzetkö-
zi Energiaügynökség prognózisa 
szerint 2050-re az atomerőművi 
kapacitások nagy részét új építésű 
blokkok fogják kitenni. 
Az államtitkár arról is szót ej-
tett, hogy az üzemi területen 
száz építményt kell létrehozni. 
Az új erőmű „nagyon más ké-
pet mutat” majd, mint a mosta-
ni. Az aktuális teendőkről szólva 
azt mondta, működésbe hozták 

a hitelt, lehívták az első részle-
tet, kezdődhet a létesítési enge-
délyezési projekt implementáci-
ója. A terepi munkákat illetően 
az első a háttér-infrastruktúra 
létrehozása. A közel hetven hek-
táros felvonulási területen első 
körben irodák, étkezde és szere-
lőüzemek épülnek meg.
Dr. Becskeházi Attila, a beruhá-
záshoz kapcsolódó infrastruk-
túra fejlesztésért, innovációért 
és lokalizációért felelős állam-
titkár szavai szerint a beruházás 
„használni” fogja Paks és kör-
nyéke forrásait, eközben az a cél, 
hogy továbbra is élhető marad-
jon a térség, ami nem kis feladat. 
Ezért alakult meg a Paksi Társa-
dalmi Tanács a telephely nagy-
jából 30 km-es körzetében lévő 
közel ötven település részvételé-
vel. A Közép-Dunántúli Funkci-
onális Kistérség névre keresztelt 
területet érintő térségfejleszté-
si koncepcióban ötszáz projekt 
szerepel, amelyeket a követke-
ző 5-7 évben fognak megvaló-
sítani. 

-vt-

Fotó: Vida Tünde
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Közélet Mozaik

Pillanatok az adventi udvarból
December 3-án gyújtották meg az első gyertyát a város adventi 
koszorúján a Városháza előtti téren, egyben megnyitották a már 
hagyományos adventi udvart, ahova 15-ig várták az érdeklődőket 
kézművesek vásárával és színpadi programokkal. 

Majd’ minden délután volt valamilyen színpa-
di produkció. Felléptek a Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola népzenét tanuló növendékei, 
a helyi református kórus, a Csillag Show-tánc 
Egyesület, a Paksi Városi Vegyeskar, Cseke 
Klára és a Kvint Stúdió növendékei, valamint 
a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai. 

Fotók: Babai István

Fotó: Molnár Gyula
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Mozaik

Ebben az esztendőben vendégelőadókat 
is hívtak, itt volt a Szironta Csengettyű 
Együttes, a Four Father's énekegyüttes, 
valamint Pál Dénes. Luca napján fényfes-
téssel tették még hangulatosabbá az ad-
venti udvart. 

Volt nagy adventi versmondás dr. Fűzfa 
Balázs és Jordán Tamás vezetésével, kiállí-
tás, Mikulás-napi kakaóparti a Kincskere-
ső Gyermekkönyvtárral, érkeztek a „mo-
toros mikulások”, volt kézműves, játékos 
délután a városi múzeum munkatársaival, 
Paksi Harmadik Kor Egyeteme előadás és 
jótékonysági süteménykóstoló is.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Paksi Városi Múzeum tavaly megnyitott 
új állandó kiállításának (Paksi Metszet) Ré-
giségtárában a római vallástörténet kiemel-
kedő emléke található. A reprezentatív lelet 
véletlenül került elő a XIX. század elején, ez 
Paks és környéke legkorábban ismertté vált 
régészeti emléke. A kultusztárgyat alkotó két 
lemezt a tudósítások szerint 1815. szeptem-
ber 18-án találták a Bottyán-sánc közelében, 
egy löszomlást követően, a Duna partján. 
A leletek először a paksi plébános tulajdo-
nába kerültek, majd Magyari Kossa Sámu-
el földbirtokos gyűjteményét gazdagították, 
aki később a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
adományozta őket. (A tárgyakat a mai na-
pig a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé-
nyében őrzik, Pakson a tárgy magas minő-
ségű galvanoplasztikai másolatát tekinthe-
tik meg a látogatók.) A lelet jelentőségét jól 
mutatja, hogy az első tudományos közlés-
től (1825) kezdődően a kömlődi lemezeket 
a római vallás történetével foglalkozó min-
den jelentős hazai és nemzetközi munka 
megemlítette vagy bemutatta. A korai köz-
lésekben szereplő „kettős lemezek” egy há-
romszög formájú, két lemezből összeállított 
kultusztárgy két elemeként, elő- és hátlapja-
ként azonosíthatóak. Mindkét lemez bronz-
ból készült, egymással teljesen megegyező 
méretűek. A nagy, háromszög formájú tár-
gyak felületét gazdag ábrázolásokkal tagolt 
domborműves díszítés borítja. A kultusz-
kép középpontjában egy harcias megjele-
nésű fér�alak áll páncélban, keleti sapkában 
egy bika hátán, a jobb kezében kettős bárd, 
a bal kezében pedig villámköteg van. Felet-
te a felső mezőben a Napisten és a Holdis-
tennő, tőle jobbra egy babérkoszorút nyújtó 
Victoria istennő, balra egy égő oltár látható. 
Az alsó sarkokban buzogányos Hercules és 
a katonai fegyverzetben megjelenő Mars is-
tenség van ábrázolva. A bika egy talapzaton 
áll, amin a fér�istenség neve is olvasható: 
Iuppiter Dolichenus, akinek Lucius Iulius 
Passenianus, az itt állomásozó katonai egy-
ség parancsnoka a kultusztárgyat szentelte. 
A hátlap több vízszintes sávra osztott, leg-
felül Iuppiter szent állata a sas, alatta pedig 
a Napisten és a Holdistennő látható, az elő-
lappal szinte teljesen megegyező ábrázolás-
ban. A következő sávok a hátlap központi 
részletei ikonográ�ai szempontból: a közé-
pen található lángoló oltárt balról az előla-
pon látható fér�istenség, jobbról párja, egy 
kecskén vagy antilopon álló női istenség kö-
zelíti meg. A legalsó mezőben komplex je-
lenetsor látható: középen egy baldachinnal 
fedett, jelvényekkel keretezett szentélyben a 
fér� főisten, Dolichenus jelenik meg, akinek 
mindkét oldalán bikával megjelenő katonai 
öltözetben lévő alak – az Égbolt fenntartói-

ként azonosítható ikerpár – áll. A lemezpár 
közelében egy, a győzelem istennőjét megje-
lenítő kisméretű Victoria-szobrot is találtak, 
amelyet a háromszögek csúcsára illesztettek. 

A hasonló – bár nem túl nagy számban is-
mert – kultusztárgyak alapján feltételez-
hető, hogy a két lemezt egy lant formájú 
tartórészre helyezték, amelyhez középen 
egy köpűs elem csatlakozott. Dolichenus 
az antik Doliche (ma Dülük, Törökország 
délkeleti része) városának főistene – ere-
deti neve Hadad – a szíro-mezopotámiai 
térség jellegzetes égi istenségeinek egyi-
ke volt, a rómaiak a római vallási elkép-
zelések szellemében a római főistennel, 
Iuppiterrel azonosították. A szíriai ere-
detű kultusz Hadrianus császár alatt je-
lent meg, majd a római katonaság köré-

ben rendkívül népszerűvé vált, virágkorát 
a Kr. u. 2. század utolsó, a 3. század első 
évtizedei jelentik. Tóth István véleménye 
szerint a Dolichenus-kultusz a Duna-vi-
déken a szír istenekhez vonzódó Severus-
dinasztia bukásával összefüggésbe hozha-
tó (az új császár, Maximinus �rax által 
elrendelt) szisztematikusan végrehajtott 
szentélyrombolásokkal, más kutatók sze-
rint a dunai határokat megtámadó barbá-
rok szentélypusztításaival ért véget. A le-
letet a Dolichenus-kultuszhoz kapcsoló-
dó – pontosan nem ismert – szertartások 
során kultusztárgyként használták, eset-
leg vallási felvonulásokon hordozhatták 
magukkal. A gazdagon felszerelt szenté-
lyekből a kultusz-háromszögek mellett 
kultusz szobrokat, feliratos kőemlékeket 
és díszkerámiát is nagy számban isme-
rünk, egy ilyen, a Kr. u. 3. századból szár-
mazó Dolichenusnak szentelt oltár Duna-
kömlődön is előkerült. Mindezek alapján 
nemcsak az feltételezhető, hogy volt egy 
szír istenségnek emelt szentély Lussonium 
közelében, hanem az is, hogy egy olyan 
vallási közösség is létezett, amely a he-
lyi katonaság körében szerveződött. A 
Dolichenus-kultusz itt bemutatott kultusz-
képe nemcsak Paks története szempontjá-
ból jelentős, hanem a pannoniai vallástör-
ténet számára is páratlan jelentőségű em-
lék. 

Fazekas Ferenc

Tárgy/
történet

Közélet Mozaik

Fotó: Pazirik Kft.
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Tálentum: Pataki Ádám

Ruhaköltemények természetfotókból
Mozaik

Pataki Ádám a Paksi Pro Artis 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban kezdte zenei tanulmánya-
it, és júniusban végzett a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen. A nagyközönség a Vá-
rosházán hallgathatta meg az 
i�ú harmonikás diplomakon-
certjét. 

– Egy tévedés folytán kezdődött 
el a zenei pályafutásom. Éppen 
a bátyámmal beszélgettem, mi-
kor édesanyám érdeklődött, hogy 
szeretnék-e zenét tanulni. Nem 
hallottam a kérdését, viszont ép-
pen abban a pillanatban igennel 
feleltem valamire a testvéremnek, 
anyukám viszont azt hitte, hogy 
neki válaszoltam. Meg is lepőd-
tem, amikor udvari játék közben 
egyszercsak jöttek értem, hogy 
visznek szolfézsra – idézte fel ze-
nei tanulmányainak kezdetét Pa-
taki Ádám, aki azt is elmondta, 
hogy a nagymamájánál látott egy 

citerát, ami nagyon megtetszett 
neki. – Minden álmom volt, hogy 
citerázni tanuljak, azonban nem 
szerettem énekelni… Egy hang-
szerválasztó koncerten hallottam 
Joó Sándort harmonikázni, aki 
később a példaképem lett. Papp 
Olga tanárnőnél jelentkeztem, 
aki tizenegy évig tanított a pak-
si művészeti iskolában harmoni-
kázni. Neki köszönhetően jutot-
tam idáig. – Eleinte kisebb fellé-

péseim voltak, például a szociális 
otthonban édesanyám révén, aki 
ott volt gondozónő. A zeneisko-
lában is voltak fellépéseim növen-
dék hangversenyeken, és környe-
ző településeken is színpadra lép-
tem. Indultam a Ki mit tud?-on, 
aztán országos, majd nemzetkö-
zi versenyeken. Boszniában volt 
az első nemzetközi megméreté-
sem 2011-ben, ott 3. helyezést ér-
tem el, tavaly márciusban pedig 

Oroszországban versenyeztem, 
ahol második lettem. Ez utóbbira 
vagyok a legbüszkébb, mert ott a 
legnagyobb a harmonika presz-
tízse. Pataki Ádám a művészetis 
évek után még egy esztendőt 
a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskolában tanult, hogy 
elméleti tudását tovább csiszol-
ja, majd magántanárnál vett ze-
neelméleti órákat, aki felkészí-
tette a zeneakadémiai felvételire. 
Volt tanárnője tanácsait is rendre 
kéri, véleménye a mai napig fon-
tos Ádámnak. Tervei között sze-
repel a mester és a tanári képzés, 
utóbbi kell ahhoz, hogy teljes ál-
lásban taníthasson egy zeneisko-
lában vagy szakközépiskolában, 
és nem csupán óraadóként. Je-
lenleg egy budakalászi művésze-
ti iskolában tanít. Éttermekben is 
szeretne játszani hétvégenként a 
közönségnek, az ilyen alkalmak 
hangulatát különösen kedveli.

Sólya E.

Czakó Balázs tájfotóit „applikál-
ta” alkalmi ruhákra Juhász Szilvia, 
az így elkészült kollekcióval debü-
tált mint ruhatervező. A Harmó-
niában a természettel című kol-
lekció nagy sikert aratott a Bu-
dapest Fashion Week-en. Juhász 
Szilvia harminc éve dolgozik var-
rónőként, így nap mint nap ké-

szít egyedi tervezésű ruhákat. 
Komplett kollekcióval mostaná-
ig nem mutatkozott be, de ami-
kor erre felkérést kapott, élt a le-
hetőséggel. A Budapest Fashion 
Week-en magyar és külföldi ter-
vezők mutatják be új kollekciói-
kat, közöttük kezdők is. Novem-
berben tizenhárom divattervező 

vonultatta fel legújabb modellje-
it. Szilvi alkalmi ruhái komoly �-
gyelmet vívtak ki. Az innovatív, 
egyedi alkalmi-ruha-kollekció 
egy hirtelen ötlettől vezérelve 
született. A paksi varrónő is-
merte Czakó Balázs fotóit, hi-
szen többször szerepeltek a Na-
tional Geographic hazai, illet-
ve nemzetközi válogatásaiban, 
nyerték el A hónap képe címet. 
– Megnéztem a képet és már-
is láttam benne a ruhát, tud-
tam, hogy a horizontnak de-
réktájra kell esnie – mesélte a 
Tükröm, tükröm című képről, 
amelyből az első darab szüle-
tett. A válogatás jól tükrözi a 
fotós ízlését, négy kép Tolnán 
készült, kettő a Balatonon, ket-
tő Izlandon, egy pedig viharos 
eget örökít meg. Hiába ez volt 
az első alkalom, Szilvi dereka-
san helytállt a bemutatón. Ko-
rántsem jellemző, de az általa 
készített ruhákhoz hozzá sem 
kellett nyúlni, mintha a model-

lekre öntötték volna. Ebben – 
mint mesélte – komoly szerepe 
volt Papp Verának, aki a bemu-
tatóhoz készült prospektus mo-
dellje volt és kitűnő „próbaba-
ba” is, hiszen pontosan azokkal 
a paraméterekkel rendelkezik, 
amilyenekre a ruhákat kellett 
készíteni. A kollekció minden 
darabjához egyedi ékszer ké-
szült, ezek a szintén paksi Wolf 
Henriett munkái. Juhász Szilvia 
és Czakó Balázs elárulták, hogy 
már készülnek az újabb dara-
bok, és a Harmóniában a ter-
mészettel kollekció várhatóan 
átlépi az ország határait, ugyan-
is már külföldről is kaptak fel-
kérést a bemutatására. Feltett 
szándékuk, hogy csak prémi-
um kategóriás ruhákat adnak ki 
a kezükből, különös hangsúlyt 
helyezve az egyediségre. Isme-
reteik szerint Magyarországon 
ilyen ruhákat még senki nem 
készített, de külföldi példáról 
sem tudnak.                       -tünde-

Fotó: Lévai Zsolt

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az Atomerőmű SE versenyzői idén is sok di-
csőséget szereztek. Az elért eredmények tükré-
ben az élsportról, az utánpótlásról és a várható 
változásokról kérdeztük dr. Kovács Antalt, az 
egyesület elnökét.
– Hogyan értékeli az elért eredményeket? 2017 
olimpia utáni év volt, ilyenkor sok versenyző 
szusszan egyet, pihenőt tart, van, aki abbahagy-
ja. 
– A dzsúdóról ez nem mondható el a hazai 
rendezésű világbajnokság miatt, ahol négyen 
képviselték az ASE-t. Sportolóink jól szerepel-
tek, de úgy érzem, bennük maradt két érem. 
Bor Barna azóta már edzősködik is. Ami a ka-
jak-kenut illeti, Boros Gergő visszavonult, a 
maratonisták Kiszli Vandával az élen hozták a 
sikereket. Az utánpótlás az olimpiai számok-
ban is vitézkedett, vannak olyan korosztályos 
válogatott sportolóink, akik a felnőttek között 
is odaérhetnek az élmezőnybe. A sakkozók 
évek óta hozzák a jó eredményeket, a létszám, 
a munka, a csapatbajnoki helyezés stabil. Töb-
ben a válogatottban is fontos szerepet tölte-
nek be. Egyesületünknek meghatározó szere-
pe van a magyar sakksportban. 
– A bizonytalan pénzügyi helyzet rányomta a 
bélyegét a fér� kosárlabdacsapat előző évi baj-
noki szereplésére. Jelenleg mi a helyzet?
– Bár még nincsen meg az engedély arra, hogy 
az atomerőmű jövőre is szponzorálja az ASE-t, 
minden remény megvan rá. A csapat teljesít-
ménye sajnos hullámzó. Teo Čizmić szabad-
kezet kapott, és elkezdett saját csapatot építeni. 
Medve Mátén kívül mindenki ment, nem tar-

tottuk meg Watkinst, aki most a Sopron leg-
jobbja. Továbbra is fenntartom, hogy a szak-
mai munkába nem szabad beleszólni, de bizo-
nyos szinten az alapelveket át kell gondolni, és 
ahhoz tartani magunkat. Aki ebben nem part-
ner, azzal nem biztos, hogy együtt kell dolgoz-
ni. A szurkolók és az én elvárásom is az, hogy 
az ASE mindenkori kosárlabdacsapata lehető-
leg az érem környékén harcoljon. Most azon 
dolgozunk, hogy stabilizáljuk a csapategysé-
get, és csoportdinamikai vizsgálatokkal, segí-
tő, támogató módszerekkel elérjük, hogy még 
erősebb legyen a csapat.
– Az élsporthoz elengedhetetlen az utánpótlás. 
Ezen a téren hogy áll az ASE?
– Szerencsére magas létszámban sportolnak 
a �atalok, nagyon sok ügyes gyerek van, ám 
ahhoz, hogy ebből minőségi sport legyen, né-
hány attitűdön változtatni kell. Észrevehető, 
hogy a szülők örülnek, ha a gyerekek edzés-
re járnak, de a versenyzésnek már nem any-
nyira. A dzsúdóban például majdnem min-
den hétvégén van verseny, ami reggeltől estig 
tart, de maga a küzdelem gyerekenként pár 
perc. Meg kell győzni a szülőket arról, hogy 
azok a kompetenciák, amelyek a versenyzés 
során kialakulnak, a hétköznapi életben is 
fontosak. A gyerekek megtanulnak győzni, és 
ami legalább ennyire fontos, veszíteni is. Olyan 
gyors visszajelzést az elvégzett munkáról, mint 
a sportban, máshol nemigen kapnak. A sport-
ágválasztóra már meghívjuk a környező tele-
püléseket is, hogy a gyerekek kipróbálhassák 
a különböző sportágakat. Az alsó tagozatosok 
olyan alapképzést kapnak, hogy a tehetségeket 
felsősként érdemes legyen behozni az egyesü-
letbe, és az élsport felé terelni. Gyakran felvető-
dik, hogy miért van külön utánpótlás futball a 
lakótelepen. Az olyan korú gyerekeknél, akik-
kel foglalkozunk, sokszor még az is probléma, 
hogyan vigyék edzésre, nemhogy a város má-
sik felére. Felső tagozatban már könnyebb át-
járni a PSE pályára. 
– Az atomerőmű-építés kapcsán felmerült, hogy 
a csónakház esetleg útban lesz. Erről van már 
döntés?
– Reméljük, hogy nem kell hozzányúlni a csó-
nakházhoz, hiszen folyamatosan építgettük, 

szépítgettük, kár lenne érte. A városi koncep-
ció szerint a Duna-parton, a „hét házak” alatt 
lenne az új helye, tehát a város szívébe köl-
tözne, így bárki, aki evezni szeretne, le tudna 
menni kölcsönkérni egy kenut… E tekintet-
ben jó dolog lenne, de nagyon komoly költ-
ség és idő, a munkának pedig addig is men-
nie kellene.  
– Régóta napirenden van a dzsúdó-csarnok. 
Mikorra tervezik a megvalósítást?
– Aláírtuk a szerződést, megkezdődött a terve-
zés. Nem akarunk irdatlan nagy létesítményt, 
csak olyat, aminek kedvező a fenntarthatósá-
ga, és kiszolgálja a sportágat. A csarnok az ASE 
sporttelep területén, a tekéző környékén lesz, 
reményeim szerint másfél, két éven belül meg-
épül.
– Visszatérő téma egy új, nagy befogadó ké-
pességű sportcsarnok építése. Ezzel az elkép-
zeléssel hol tartanak?
– Egyeztettünk a kosárlabda szövetséggel a 
TAO forrásokról, az engedélyt meg tudják 
adni olyan méretű csarnokra, amilyet sze-
retnénk. A csarnok háromezer fő befoga-
dására lesz alkalmas, így ki tudja majd szol-
gálni az atomerőmű-építés alatt ideköltöző 
mintegy tízezer ember igényeit is, legyen 
szó kosármeccsről vagy koncertről. Termé-
szetesen lényeges szempont, hogy a szük-
séges feladatok ellátására alkalmas, de gaz-
daságosan üzemeltethető csarnok épüljön. 
A várostól annyi segítséget szeretnénk, hogy 
biztosítsa a szükséges területet a Geszte-
nyés út környékén. A Rákóczi iskola torna-
csarnoka, a jelenlegi ASE csarnok, az ESZI 
sportcsarnok és az új létesítmény bevonásá-
val akár már nemzetközi tornák rendezésén 
is gondolkodhatunk. Középtávú terv a vá-
rosban egy új uszoda építése a jelenlegi ür-
gemezei strand környékén, ami így a sport-
turizmust is ki tudná szolgálni. Amióta el-
dőlt, hogy megépül a két új atomerőművi 
blokk, ezek az igények is támogatást élvez-
nek, a megvalósulás olyan három éven be-
lül várható. Összegezve: az Atomerőmű SE 
helyzete stabilizálódott, csak sok olyan gyer-
mekre van szükség, aki versenyezni is szeret.

Kovács József

Stabilizálódott az ASE helyzete
Sport

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

Fotó: TelePaks archívum
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– Vegyes érzésekkel zárom, zár-
juk az idei évet, hetedik helyen 
állunk a tabellán 24 ponttal. Mö-
göttünk 20, 21 és 23, előttünk 25, 
26, 28 ponttal állnak csapatok. A 
számok jól jellemzik a Magyar 
Nemzeti Bajnokságot, nagyon 
együtt van a mezőny, tehát bármi 
megtörténhet az idei sorozatban. 
Ezekkel a gondolatokkal ösz-
szegezte a 2017/2018-as bajnoki 
idény őszi szezonját Bognár Pé-
ter, a Paksi Sportegyesület Lab-
darúgó Szakosztályának elnöke.
A Paksi FC őszi teljesítménye 
hullámzó, hatos veretlenségi és 
hármas nyeretlenségi sorozata is 
volt a zöld-fehéreknek. A diós-
győri, a felcsúti és a szombathe-
lyi győzelmek, vagy a Ferencvá-
ros elleni idegenbeli pontszerzés 
pozitív emlékek, de a mezőkö-
vesdi vagy a hazai pályán a Vide-
otontól és az FTC-től elszenve-
dett vereségek negatív élmények. 
Összességében a Paksi FC mérle-
ge 19 fordulót követően 6-6 győ-
zelem, illetve döntetlen, 7 vere-
ség, 27 rúgott, 30 kapott gól, ami 
a 7. helyhez elegendő a téli szü-
net előtt. – Inkább pontokban 
mérném a teljesítményt, mint 
helyezésben. Ennél azért több 
pontra számítottunk. Helyen-
ként olyan meccseket is elveszí-
tettünk, amikor jobban játszot-
tunk az ellenfélnél, erre a legjobb 
példa a legutóbbi Budapest Hon-
véd elleni találkozó. Mindenkép-
pen dolgoznunk kell azon, hogy 

ne kapjunk ennyi gólt, ami ko-
rábban nem volt ránk jellem-
ző. Becsúsznak hibák a védeke-
zésünkbe, illetve nem használ-
juk ki elég hatékonyan az adódó 
lehetőségeinket. Játékosállomá-
nyukat tekintve a Ferencváros és 
a Videoton a két legerősebb csa-
pat Magyarországon, de megver-
hetők. Jó meccseket játszottunk 
velük, de az a minimális különb-
ség megvolt, ami miatt nem tud-
tuk pontra váltani a kiegyenlített 
játékot. Ez a két csapat kiemelke-
dik a mezőnyből, a többi együttes 
azonos színvonalú. 
Januárban találkozunk újra, de 
addig sem csak pihenésből áll az 
élet, egyéni edzést mindenkinek 
kiadtunk. Remélem, jól sikerül a 
felkészülés, és az ősznél egy jobb 
tavaszt produkálunk.
– Biztosan nehézségekkel jár 
majd a stadionépítés, de az pél-
daértékű, hogy Haraszti Zsolt 
ügyvezető kiharcolta a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnél, hogy a 
kivitelezés ideje alatt is hazai kör-
nyezetben játsszunk. A jelenle-
ginél is szűkebb helyünk lesz, de 
nekünk nem ezzel kell foglalkoz-
ni, hanem a hazai pálya előnyé-
vel – összegzett Csertői Aurél ve-
zetőedző.
– Közepes idényünk volt, jobb 
és rosszabb időszakok váltot-
ták egymást. A sok sérült nehe-
zítette a dolgunkat. A 12 csapa-
tos bajnokságban mindenki bent 
szeretne maradni, komoly erő-

feszítéseket tesznek a csapatok a 
keretük megerősítésére. A Pak-
si FC számára a mostani hetedik 
hely összességében reális. A já-
tékosállományban nagy mozgá-
sok nem lesznek. Itt az a kérdés, 
hogy el akarnak-e tőlünk vin-
ni egy-két játékost, érdeklődés 
mindig van. Ha igazolunk, ak-
kor egy-két poszton lehet válto-
zás, de az is előfordulhat, hogy a 
kölcsönadott futballistáink közül 
hozunk vissza. Ez még nem dőlt 
el. A Magyar Kupában is bent 
vagyunk még, tehát két fron-
ton harcolunk. Az elmúlt évek-
ben ilyen még nem volt, ez is egy 
fontos feladat lesz tavaszra – érté-
kelte az elmúlt hónapok teljesít-
ményét Haraszti Zsolt, a zöld-fe-
hér klub ügyvezetője. Hozzátette, 
hogy 2018-tól komoly előrelé-
pést vár a klub hátterét illetően, 
az edzőpályák száma várhatóan 
nőni fog, valamint jövőre egy új 

stadionban tudják kezdeni a kö-
vetkező NB I-es szezont.
– Elégedettek semmiképpen sem 
lehetünk, maradt még tartalék eb-
ben a szezonban. Lehetne több a 
pont, és két- három hellyel is elő-
rébb lehetnénk. Semmiképpen 
nem szeretném, ha középcsapat 
lennénk, előrefelé szeretnénk lé-
pegetni, és a Magyar Kupában is 
kiugróan teljesíthetünk végre – 
mondta el Gévay Zsolt, a Paksi FC 
csapatkapitánya. A csapat teljesít-
ményével párhuzamosan egyéni 
sikerek is jellemezték a zöld-fehér 
klubot. Szabó János többször is a 
Magyar „A” válogatottban szere-
pelt, míg többen a korosztályos 
válogatottban húzhatták maguk-
ra a címeres mezt. A Paksi FC ja-
nuár 9-én kezdi felkészülését a 
2017/2018-as szezon tavaszi for-
dulóira és az Újpest elleni Magyar 
Kupa párharcra. 

Faller G.

Sport

A hetedik helyről folytatják
Fotó: Molnár Gyula

Akció időtartama: 2017. december 1 – december 31.  
A kedvezmény a számla végösszegéből kerül levonásra.  

A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel össze nem vonható.

Ünnepeljen velünk!
25 éves a Lens Optika

25% kedvezmény mindenre
25 napon keresztül
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A Paksi FC II. labdarúgó csa-
pata az NB III. Közép csoport-
jában a 7. helyről várja a tavaszi 
folytatást a 16 csapatos mezőny-
ben. A zöld-fehér klub máso-
dik számú egyletének 16 fordu-
lót követően 8 győzelem, 2 dön-
tetlen és 6 vereség a mérlege, 27 
rúgott és 23 kapott góllal.
– A pontszámmal és a helyezés-
sel is elégedett vagyok, az előt-
tünk álló csapatok jóval tehe-
tősebbek nálunk. Nagyon szé-
pen helytálltak a � úk, erre az 
eredményre számítottunk, re-
mélem a folytatás is sikeres lesz. 
Rengeteg NB I-es egylet má-
sodik számú csapata már bú-

csúzott az NB III-tól és a me-
gyei első osztályban játszik, ta-
valy éppen a Debrecen esett ki. 
A mi együttesünknek is min-
den évben nagyot kell küzde-
nie a bennmaradásért. Arra tö-
rekszünk, hogy ezt már félévkor 
bebiztosítsuk. Egy jó felkészülés 
után így még több � atalt tudunk 
beépíteni, akik nyugodtan, nyo-
más nélkül játszhatnak a felnőt-
tek között – mondta el a csapat 
vezetőedzője, Osztermájer Gá-
bor. Egy adott meccskeretet a 
17-18 éves � ataloktól kezdve az 
NB I-et is megjárt rutinos játé-
kosok alkotnak. Utóbbiak sérü-
lésből térnek vissza, vagy eltil-

tás miatt nem futballozhatnak 
az első számú társaságnál. Ezért 
a tréner feladata rendkívül ösz-
szetett, egyszerre kell jó peda-
gógusnak és pszichológusnak 
lennie. – Minden mérkőzésen 
ugyanabban a stílusban próbá-
lunk játszani, mert két egymás 
utáni meccsen sosem tudunk 
ugyanabban a felállásban pá-
lyára lépni. Az utánpótlás kor-
osztályoknál – visszafelé U14-
ig bezárólag – a felnőttekével 
azonos rendszerben próbálunk 
játszani, így nem lehet problé-
ma az átállással. A legfőbb cé-
lunk az, hogy az NB I-es csa-
patot segítsük élvonalbeli játé-
kosok kinevelésével. Az egyik 

ilyen lehet a szárnyait bonto-
gató, már az NB I-ben is pályá-
ra lépő Simon Márk, aki sérü-
léséig vezette az NB III-as gól-
lövő listát. A képességei alapján 
mindenképpen arra hivatott, 
hogy pro�  felnőtt futballista le-
gyen, ezért külön is sokat dolgo-
zik – tette hozzá az edző. A sze-
zon második felében a fő cél a 
bennmaradás a harmadosztály-
ban, emellett a lehető legtöbb if-
júsági korú futballista felkészíté-
se a felnőtt labdarúgásra. A PFC 
II. legközelebb március 4-én 13 
órakor Dabason lép pályára, 
majd egy héttel később a Szege-
det fogadja az NB III-as bajnok-
ságban.                        Faller Gábor

Ipari robotcellák 
gyártás szervezési és be-

szerzési feladatainak 
intézésére minimum 

középfokú gépész vég-
zettséggel rendelkező 

kollégát keresünk paksi 
csapatunkba. 

Előny: Solid Edge ismerete, 
jó kommunikációs készség.

allas@robolution.eu

Sport

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

T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

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

Elégedett az edző a csapat teljesítményével
Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével a Telepaks Mé-
diacentrum ajándékcsomag-
ját nyerheti meg.

A megfejtés a Telepaks Médiacentrum égisze alatt 
működő két médium neve. 
A megfejtéseket december 29-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-
ben a szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Pintér Erik.
Gratulálunk!

Világmárkák elérhető áron. Ez a Sportfactory. Az iko-
nikus márkák immár Pakson is megvásárolhatók a 
legújabb Sportfactory üzletben, amely a napokban 
nyílt meg a város főutcáján, a Vak Bottyán gimnázi-
ummal szemben.

Stílusosan két kiváló sportoló, Kozmann György kenus és 
Csoknyai László cselgáncsozó olimpikonok vágták át a szala-
got az ünnepélyes megnyitón. Kozmann György várta már a 
nyitást. – Az elmúlt két-két és fél évben inkább csak beszél-
tem a sportról, minthogy űzzem. Most viszont úgy alakult 
az életem, hogy újra lesz időm, így elővehetem a sportsze-
reimet – fogalmazott. Mint mondta, a régiek már elkoptak, 
így itt az ideje, hogy felfrissítse a sportruházat, sportszer „kel-
léktárát”, ezért örül, hogy ezt megteheti egy olyan üzletben, 
amelyet már a fővárosból ismer.  – Paks a sport városa, öröm-
teli, hogy fejlődik a sportruházat-kereskedelem – tette hoz-
zá. – Nagyon sportos város Paks, éppen itt volt az ideje, hogy 
egy ilyen nagyobb, kifejezetten sportcipőkre és sportruházatra 
szakosodott üzlet is megnyisson – fogalmazott Csoknyai Lász-
ló a Sportfactory megnyitásáról. – Szeretem azokat a ruhákat, 
amelyeket itt is meg lehet vásárolni, ismerem őket, haszná-
lom is. Hozzáfűzte, éppen ezért örül, hogy megnyílt az üzlet, 
ahol valószínűleg visszatérő vásárló lesz, mert nagyon jó mi-
nőségű termékek közül választhat.
– Egy másik üzletláncunknak, a prémium kategóriás focicipő-
ket kínáló Football Factornak már nagyon szoros együttműkö-

dése van az itteni egyesületekkel, az üzlet megnyitásával ezt a 
jó kapcsolatot tovább szeretnénk mélyíteni – mondta a tulaj-
donos Szinga Sport Kft. képviseletében Tolnai Viktória. 
A paksi sportélethez jól passzol a Sportfactory kínálata: kosár-
labda-, futball- és futócipőket, sportruházatot, de utcai ba-
kancsokat is kínál. A népszerű márkák közül a Nike, Adidas, 
Helly Hansen és a közkedvelt magyar márka, a Dorko is meg-
található a Sportfactory polcain. 

Az állandó alacsony árak mellett most decemberben fer-
geteges kedvezményekkel – akár 70 százalékos enged-
ménnyel – várják a vásárlókat.
A hét minden napján nyitvatartó üzletről, a termékekről 
és akciókról a www.sportfactory.hu oldalon tájékozódhat 
bárki, aki szeretne jó áron világmárkás termékeket vásá-
rolni.                               

 (X)

A Sportfactory kínálata passzol a paksi sportélethez
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Nagy karácsonyi akció az EUROCIKLINÉL!

Versenyképes, kedvezményes  árak, egyedi akciók, világmárkák! 
Minőségi kiegészítők és alkatrészek.

Gyors szakszerű  garanciális és garanciántúli javítások. 
Teljeskörű szakmai tanácsadás, tőlünk bátran kérdezhet. 

Nálunk kerékpárokat is kölcsönözhet kedvező árakon.

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2018.01.05-ig.

Bejelentkezés: 06-30/449-9079

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.,
I. emelet

Újra úgy
hallak, mint

régen!
Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs időpontot január 5-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS A MUNKA VILÁGÁBAN, A 
JOGPONTOK PROJEKTEK KERETÉBEN. 

Gyakorlott jogászaink segítségét teljesen díjmentes és anonim  
módon kérheti munkajog, cégjog, TB és adójog területén.

A Dél-Dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye) 
is működő személyes ügyfélfogadási helyszíneken, 
valamint online, e-mailen és ingyenesen
hívható zöld számon, telefonon 
kaphat segítséget.

Bővebb információ a 
www.jogpontok.hu honlapon olvasható


