
Annak idején pro�  kosárlabdázóként érkezett Paksra. Ahogy fogalmaz: 

sportkarrierje befejezése után volt már minden, csak akasztott ember nem. 

Kovács Gáborral beszélgettünk.                                                         15. oldal

DEVIZA ALAPÚ HITELÉT FORINTOSÍTOTTÁK? MI TUDUNK JOBBAT! 
Kérje ajánlatunkat, hogy törlesztőrészletét csökkentsük!

A THM 4,8%-7,23% mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok � gyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok, illetve a Hirdetmény tartalmazzák.
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A komptragédia
áldozataira 
emlékeztek    13. oldal

Paksi Hírnök
XXIV. évf. 12. szám 2015. június 19.ALAPÍTVA 1989-BEN



Fejlesztések a Vácikában

Végéhez közeledik a rekultiváció

Ivóvíz- és szennyvíz-gerincve-
zetéket építenek ki a Vácikában. 
A 100%-os önkormányzati �-
nanszírozásban megvalósuló 
beruházás értéke megközelíti 
a 193 millió forintot. A vácikai 
beruházást előkészítő tervezési, 
engedélyezési munka már mint-
egy két és fél éve elkezdődött. A 
kezdés azért csúszott, mert több-
szöri tulajdonosváltás is történt 
a területen, így az engedélyezés 
bizonyos részeit újra le kellett 
folytatni. A víz- és a szennyvíz-

hálózat, az úthálózat és a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer meg-
építésének tervei elkészültek, 
forrást idén a víziközmű-építé-
sekre biztosít a képviselő-testü-
let. A beruházás keretében közel 
két és fél kilométer hosszan épül 
ivóvíz- és szennyvízhálózat a te-
rületen. A kivitelezés a Kölesdi 
úti garázssor és az Ürgemező 
közötti területen álló, Vácika 
utcai ingatlanokat érinti, illetve 
a három, már kialakult tömbbe 
vezető utat.

Ahol befejeződtek a telekkiala-
kítások, ott a végleges beálláso-
kat építik ki: a telekhatárokon 
belül egy méterre állnak be az 
ivóvíz- és a szennyvízvezeték-
kel. A vízóraakna megépítése az 
ingatlan tulajdonosának felada-
ta lesz, aki ezzel megbízhatja a 
kivitelezőt is. Azokon a terüle-
teken, ahol még nem parcelláz-
tak építési telkeket, a meglévő 
hálózatot kötik át az új gerinc-
vezetékre, és változatlan formá-
ban üzemelnek majd tovább a 

közműhálózatok – tájékoztatott 
Pupp Gábor. A műszaki osztály 
csoportvezetője azt is elmond-
ta, hogy bár a munka megha-
tározott tervek szerint halad 
majd, a tulajdonosi igényekhez 
alkalmazkodhat a kivitelező. 
A megvalósításra úgynevezett 
in-house szerződés keretében a 
Mezőföldvíz K�. kapott megbí-
zást. A munka június 15-én in-
dult és a tervek szerint október 
30-ig befejeződik. 

-dal- 

Június végéig befejeződik a 
2012-ben lezárt, régi szemétte-
lep rekultivációjának (a terület 
környezetvédelmi előírások-
nak megfelelő újrahasznosí-
tásra való alkalmassá tétele) 
első üteme. A beruházás 246 
millió forintból valósult meg, 
a második ütem 2045-ben lesz 
időszerű. 

Az új hulladékkezelő központ 
megnyitásával, 2013. január el-
sejével bezárt a régi, 1992 óta 
működött lerakó. Mintegy más-
fél hektáros területen áll az a 325 
ezer köbméteres hulladékhegy, 
amely húsz év alatt alakult ki a 
Paksról és a külső településré-
szekről a szeméttelepre bekerült 

hulladékból. A terület rekulti-
vációját már a lerakó 1992-es 
megnyitásakor feladatul vállal-
ta az önkormányzat, törvényi 
kötelezettségének eleget téve. 
Geodéziai mérések �gyelembe-
vételével készültek el a tervek, a 
környezetvédelmi hatóság ezek 
alapján engedélyezte a beruhá-
zást. 
A kivitelezés földmunkákkal 
indult: úgynevezett talpat, az 
előírásoknak megfelelő rézsű-
ket, közlekedőutakat és a hegyet 
lezáró fedő platót alakítottak ki, 
mintegy 13 ezer tonnányi hul-
ladékot megmozgatva. Amikor 
ez befejeződött, inert hulladék-
réteg, húsz centiméteres agyag-
réteg, majd humusz került a 

felszínre, végül befüvesítették a 
területet. 
Mivel időközben a környezet-
védelmi hatóság átalakult és az 
előírások is szigorodtak, me-
net közben módosítani kellett 
a terveken: öt gázkiszellőztető 
kút kiépítését is feladatul kapta 
a kivitelező DC Dunakom Plusz 
K�., emiatt a határidőt módo-
sítani kellett. Az új szerződés 
szerint 2015. szeptember 30-ig 
kell befejezni a szeméthegy re-
kultivációját. A kutak fúrása le-
zajlott, a megvalósítást helyszíni 
bejáráson ellenőrizte a hatóság. 
A munka a plató végleges kiala-
kításával fejeződik be napokon 
belül, így a kivitelezés is a ter-
vezetnél hamarabb, várhatóan 

június végén zárul. Hivatalosan 
a környezetvédelmi hatóság en-
gedélyével és az önkormányzat 
átvételi eljárása után ér véget a 
projekt. 
A rekultiváció második üteme 
2045-ben lesz időszerű, amikor 
megvizsgálják, mozgott-e, süly-
lyedt-e a lezárt szeméthegy. A 
szemétlerakót szigorú környe-
zetvédelmi előírások szerint ala-
kították ki húsz évvel ezelőtt. Az 
itt felhalmozott sok inert hul-
ladék és a kiépített tűzvédelmi 
rendszer miatt stabil és tűzbiz-
tos a terület, így Puskás János, a 
kivitelező cég vezetője szerint a 
környezetet veszélyeztető vagy 
károsító hatása soha nem volt és 
a jövőben sem lesz.      Dallos Sz.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

2 n Paksi Hírnök, 2015. június 19.



Pincében állt meg a villanyoszlop

Megalakult a Paksi Társadalmi Tanács

Beszakadt pincében állt meg 
nemrégiben egy villanyoszlop az 
Ősz és a Hunyadi utca sarkán. Az 
oszlop május végén, az esőzések 
után kezdett süllyedni, és mintegy 
másfél méterrel a föld alatt rekedt 
meg. Szerencsére a vezetékek nem 
szakadtak el, megtartották az osz-
lopot, így nem történt üzemzavar, 
míg az elhárítás soron kívül el 
nem kezdődött. A pincetérképen 
nem szereplő, mintegy nyolc mé-
ter hosszú pinceszakaszt feltárta a 
helyreállítással megbízott Alisca 
Bau K�., majd a közterület alatti 
üregrészt falazással biztosította és 
képlékeny habbetonnal töltötte 
fel. Az ideiglenesen alátámasztott 
oszlopot néhány nappal később, 
a beton megkötése után állították 
vissza eredeti helyére. Az önkor-

mányzat 2016-ra tervezi a Hu-
nyadi utca teljes körű felújítását, 
a közművek kiváltásakor a meg-
süllyedt villanyoszlopot is elbont-
ják majd. 
A régiek szerint nagyon sok pince 
van a területen, a Rákóczi utcától 
a temetőig fel lehetett menni egy-
kor a föld alatt, mesélte Pápista 
László, akinek a présháza közelé-
ben történt az eset. Évente 5-10 
bejelentés érkezik közterületet is 
érintő pincebeszakadásról a Vá-
rosházára, az omlások után álta-
lában út- és járda-helyreállításra 
van szükség. A város a korábbi 
tapasztalatok alapján költségveté-
sében külön keretben biztosít for-
rást a javításokra, az Ősz utca sar-
kán beszakadt pince tömedékelési 
költsége kétmillió forint lesz. 

Süli János és Lázár János el-
nökletével megalakult Pakson 
a Paksi Társadalmi Tanács az-
zal a céllal, hogy támogassa a 
Paks környéki településeket 
és tájékoztassa lakosságukat a 
Paks II. beruházással kapcso-
latban.

A Paksi Társadalmi Tanácsot 
– amelynek létrejöttéről a Mi-
niszterelnökség közleményben 
adott hírt – a paksi, a kalocsai 
kistérség, valamint a szekszárdi 
kistérség északi részén fekvő te-
lepülések polgármesterei alkot-
ják. A tanács tagjai lettek a tér-
ség egyéni választókerületi és 
listás parlamenti képviselői is. 
Az alakuló ülésen rajtuk kívül 
részt vett Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszter, 
Tasó László, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára, 
Aszódi Attila kormánybiztos 
és Bán Tamás, az MVM Paks 
II. Zrt. új vezérigazgatója. A 
szervezetet azzal a céllal hozták 
létre, hogy nyomon kövesse a 
Paks II. beruházás előkészíté-
sét, megvalósítását, közvetlen 
kapcsolatot biztosítva a kor-

mány és a Paks környéki tele-
pülések között.
A térség fejlesztésére a kor-
mány 2015-re egymilliárd fo-
rintot különített el – jelentet-
te be az alakuló ülésen Lázár 
János. A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter azt mondta, 
hogy a források hatékony fel-
használására a településektől 
várják a terveket, javaslatokat. 
Az ülésen arról is szó esett, 
hogy Kalocsa térségében egy új 
Duna-híd épül, amelynek elő-
készítése már meg is kezdődött.
A Miniszterelnökség közlemé-
nyében jelzi, hogy a térségben 
élők érdekeit képviselő polgár-
mesterek egyöntetűen támo-
gatják az új blokkok építését. 
Ezt igazolta az a lakossági fó-
rumsorozat is, amelyet a most 
társult negyvenegy településen 
szerveztek a küszöbönálló be-
ruházással kapcsolatban. A Mi-
niszterelnökség tájékoztatása 
szerint az ülés után Lázár János 
a paksi atomerőmű szakszer-
vezeteinek képviselőivel, vala-
mint a társaság menedzsment-
jével ült tárgyalóasztalhoz.

-vt-

Fotó: Árvai Károly/kormany.hu

Fotó: Szaffenauer Ferenc/TelePaks
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A gyógyfürdő csodájára jártak

A szomszédviták számát csökkentenék

Pakson hazánkban egyedülálló 
módon vízforgatásos techno-
lógiával kezelik Magyarország 
egyik legmagasabb ásványi-
anyag-tartalmú gyógyvizét. A 
jövőbe mutató paksi technoló-
giáról uszodagépészettel foglal-
kozó hazai tervezők ismerked-
tek a Magyar Mérnöki Kamara 
szakmai napján.
– Nagyon jó gyakorlatnak tartom 
a Pakson kialakított technológiát, 
a tapasztalatok igen kedvezőek – 
erről dr. Vargha Márta beszélt a 
Magyar Mérnöki Kamara Épü-
letgépészeti Tagozat fürdő- és 
uszodalétesítmények szakosztá-
lya paksi szakmai napján. Az Or-

szágos Közegészségügyi Központ 
osztályvezetője szerint az új tech-
nológia a Magyarország-szerte 
alkalmazott töltő-ürítő rendszer-
nél sokkal biztonságosabban üze-
meltethető. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a gyógyvíz ösz-
szetételét nem károsítja az itt be-
vezetett technológia és vízkezelés, 
a megfelelő higiéniás állapotot 
viszont a legmesszebbmenőkig 
biztosítani tudják. A hatóság tu-
domása szerint a fürdő üzemelé-
sének egy éve alatt egyetlen kifo-
gásolt eredmény sem volt.
Az uszodai vízkezeléssel fog-
lalkozó, képzéssel egybekötött 
fórumon a paksi technológia 

tervezői, üzemeltetői és alkal-
mazói tájékoztatták a mintegy 
negyven hazai szakembert, aki 
a Paksi Gyógyászati Központ 
fürdőrészlegét is megtekintette. 
Elismeréssel szóltak róla és jövő-
be mutatónak értékelték a hazai 
gyógyfürdőkben egyedülállónak 
tekinthető paksi technológiát. 
Azt mondták, szerencsések va-
gyunk, hogy megépíthettük, mű-
ködtethetjük és használhatjuk ezt 
a rendszert. A technológiát tízfős 
mérnökcsoport tervezte és üze-
melte be. Egyikük, Dávid Béla a 
rendszer helyszíni bemutatásakor 
azt mondta, hogy a gyógyfürdő 
eddigi működése alatt nem volt 

olyan hiba, mely üzemszünetet 
okozott volna, a teljesen automa-
ta rendszer folyamatosan baktéri-
ummentes vizet biztosít.
Dr. Sztruhár Sándor, a beruházá-
sért felelős Paksi Ipari Park K�. 
ügyvezetője szerint a rendszer 
mellett az üzemeltető is jól vizs-
gázott. Sikerült olyan higiéniailag 
megbízható, a gyógyvíz hatását 
megőrző vízkezelési technológi-
át létrehozni a házban, melynek 
komoly gazdasági előnye, hogy 
az eredeti tervhez képest 10%-nyi 
mennyiségű gyógyvízfogyasztás 
mellett két és félszeresnyi látoga-
tót képes fogadni egy időben.

Dallos Szilvia

Kevesek mondhatják el, hogy 
nincs szomszédjuk. Legtöb-
bünknek alkalmazkodnunk kell, 
együtt kell tudnunk élni a szom-
szédokkal. Vannak, akik jó ba-
rátokként összejárnak, de akad 
ennek ellenkezőjére is példa. 
Nemcsak társasházakban fordul 
elő, hogy a lakók zavarják egy-
mást, családi házas környezetben 
sem ritkák az incidensek. Töb-
bek között e szomszédjogi vitás 
ügyek kezelésére alkotott rende-
lettervezetet az önkormányzat, 
amely a növénytelepítés szabá-
lyait rögzíti. A növények telepíté-
si távolságára vonatkozóan eddig 
nem volt irányadó rendelete az 
önkormányzatnak, és a kérdést 
központilag sem szabályozzák, 
mondta el Ho�mann Zoltánné 
minőségügyi koordinátor. Hoz-
zátette, az utóbbi időben megsza-
porodtak a szomszédviták, ezt 

elkerülendő döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy helyi szinten 
kezeli az ügyet. A rendeletterve-
zet megfogalmazza például, hogy 
a három méternél magasabbra 
nem növő gyümölcsfák eseté-
ben három métert kell elhagyni 
a szomszédos ingatlan határától. 
Hat méternél magasabbra növő 
fa, például dió esetében ez már 
nyolc méter. Amikor valaki ülte-
tést tervez, a növény várható mé-
retei szerint kell megválasztania a 
telekhatártól tartott távolságot. A 
dokumentum azt is leírja, hogy a 
kerítés mellé telepített növények, 
a sövény, tuja gondozását, met-
szését úgy kell megoldani, hogy 
az a kerítéshez és az épülethez 
ne érjen hozzá, ne árnyékolja 
a szomszéd udvarát. Felmerült 
panasz amiatt, hogy a túl közel 
ültetett gyümölcsfa permetezése 
során a szomszéd gyümölcsei is 

kaptak a méregből, így azokat 
már nem lehetett elfogyasztani, 
de abból is volt kon�iktus, hogy 
a fa gyökérzete felnyomta a járdát 
és megrongálta a betonalapot. A 
legtöbb összeütközést azonban a 
szőlősgazdák és az akáctulajdo-
nosok között kirobbant viszály 
okozza. A szőlőtermelők ültetvé-
nyeit ugyanis több helyütt felver-
te az akácos. A gondot az okozza, 
hogy azokon a szőlősorokon, 
amelyeket beárnyékol a föléjük 
magasodó fa, nem érik be a sző-
lő. Volt már arra is panasz, hogy 
több sorban kiszáradt a szőlőül-
tetvény, mert a mellette lévő aká-
cos gyökere nem „tisztelte” a te-
lekhatárt és az agresszíven növő 
fák elszívták a vizet, tápanyagot a 
szőlőtől. 
A szomszédok között kialakuló 
kon�iktusokon segítene a telepí-
tési távolságok meghatározásával 

az önkormányzat, igaz, a rende-
let nem lesz visszamenő hatályú, 
így a korábbi vitás ügyekben 
csak korlátozott beavatkozásra 
ad majd lehetőséget. Ho�mann 
Zoltánné hangsúlyozta, a rende-
let még nem végleges, �gyelembe 
veszik a lakosoktól beérkező ja-
vaslatokat. Visszajelzés már több 
is érkezett: akadt, aki dió és akác 
esetében nyolc helyett tíz méteres 
telektávolságot tartana elfogad-
hatónak, van, aki azt javasolta, 
hogy ültetés előtt, szükséges eset-
ben, előzetesen egyeztethessen 
a szomszédjogi vitás ügyekben 
eljáró jegyzővel. Van olyan szak-
mai vélemény is, amely szerint az 
egyelőre kül- és belterületre azo-
nos szabályokat megfogalmazó 
rendeletet di�erenciálni kellene. 
A lakosok javaslatait június vé-
géig várják a paks.hu oldalon is 
elérhető rendeletről.                   MD 

Míg a magyarországi hévízkutak zömében 2-5 ezer mg/l az ásvá-
nyianyag-tartalom, a paksinál ez a mutató 14 ezer mg/l. Ahogy 
a víz gyógyhatásáról korábban megírtuk: a 2010 novemberében 
elvégzett próbafürdetések során a betegek 72%-ánál tapasztaltak 
javulást három hónap elteltével. Szakértők szerint a víz elsősorban 
mozgásszervi és krónikus ízületi gyulladásban szenvedő betegek 
gyógyításában alkalmazható, de hasznos lehet bizonyos urológi-
ai és nőgyógyászati gyulladásos betegségek esetén. Enyhítheti a 
pikkelysömörös betegek tüneteit is. A vízügyi hatóság nem enged 

ilyen magas sókoncentrátumú vizet a természetbe, a vízforgatásos 
technológiával azonban ez a probléma is megoldódik. Ekképp ke-
vesebb víz elegendő a medencék működtetéséhez és garantálható az 
állandó friss víz. Ráadásul a gyógyvizet aktív oxigénnel dúsítják, ami 
felhígítja azt és baktériumszintjét is határérték alatt tartja. A meden-
cés fürdőkre szigorú higiéniás szabályok vonatkoznak. Betartásukat 
folyamatos ellenőrzések garantálják. A lábmosó, a fürdés előtti és 
utáni zuhanyzási lehetőség biztosítását ugyanúgy ellenőrzi a nép-
egészségügyi hatóság, mint a medencék vizének minőségét.
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A nemzeti összetartozás napján
El kell gondolkodni azon, mi 
vezetett Trianonhoz, le kell von-
nunk a tanulságokat – mond-
ta Süli János polgármester a 
nemzeti összetartozás napja 
alkalmából tartott városi meg-
emlékezésen. A rendezvénynek 
a Duna-parti korzón emelt Tri-
anon-emlékmű adott helyet. Az 
1920. június 4-én aláírt trianoni 
békeszerződéssel a történelmi 
Magyarország területét feldara-
bolták, 293 ezer négyzetkilomé-
terről 93 ezerre csökkentették, 
a döntéssel hárommillió ma-
gyar nemzetiségű ember került 

más országokba. A nemzeti 
összetartozás napján hazánk 
igazságtalan szétszakításának 
előzményeit és következményeit 
idézte fel beszédében Süli János 
polgármester kiemelve, hogy a 
magyarság együvé tartozásának 
érzését nem tudták szétszakíta-
ni. Ahogy fogalmazott, Trianon 
ugyan a magyarok számára az 
egyik leggyűlöltebb szó, ugyan-
akkor az összetartozás szimbó-
luma is. Bár az erősebb jogán 
1920-ban eltiporhattak minket, 
a magyarság mégis bizonyította 
és máig bizonyítja, hogy semmi-

lyen szerződés vagy igazságta-
lan diktátum nem szakítja szét 
együvé tartozásának érzését. 
Kiemelte: le kell vonni múltunk 
tanulságait, az egymásra várás, 
egymásra mutogatás helyett kö-
telezettség- és segítségvállalás-
nak kell jellemeznie helyi közös-
ségeinket és a nemzeti közösség 
életét. Üzenetünk – különösen 
az atomerőmű-bővítés előkészí-
tésének időszakában – csak egy 
lehet: egység, erő és tisztességes, 
kiegyensúlyozott közélet. 
A magyar országgyűlés 2010. 
május 31-én határozott arról, 

hogy június 4. a nemzeti össze-
tartozás napja. Kinyilvánította, 
hogy a több állam fennhatósá-
ga alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egy-
úttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme. A Pakson 
tartott megemlékezésen közre-
működött a Szaggató zenekar, 
Nikl Ágnes és a Szarkaláb nép-
táncegyüttes.

Kohl Gyöngyi
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A tervek szerint elektromos bu-
szok beszerzésére pályázik Paks, 
a támogatási kérelem előkészíté-
séhez szükséges forrást biztosítja 
a képviselő-testület – így dön-
töttek a városvezetők rendkívüli 
ülésükön nemrég. A „Városi és 
elővárosi közösségi közlekedés, 
környezetbarát fejlesztések” el-
nevezésű európai uniós pályá-
zaton százszázalékos támogatás 
mellett tíz darab elektromos 

busz vásárlására lenne biztosí-
tott a forrás, döntés év végéig 
várható – tájékoztatott Süli Já-
nos. Paks polgármestere azt is 
elmondta, hogy a támogatott 
beszerzéssel kialakítható elektro-
mos járműpark megalapozhatná 
a Protheusz-program pályázati 
sikerét, amelynek keretében vil-
lamos meghajtású tömegközle-
kedési és szállítójármű-hálózat 
létrehozását tűzte célul ki Paks.

Döntés után

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Atomerőmű

Aszódi Attila: hazánk komoly 
nukleáris hagyományokkal bír

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Közmeghallgatást tart az OAH 
az üzemciklus-növelésről

Magyarország nagyon jó nukle-
áris hagyományokkal bír, ez és 
az intézményi háttér jó alapot 
biztosít a szakemberképzéshez – 
vázolta dr. Aszódi Attila. A pak-
si atomerőmű teljesítményének 
fenntartásáért felelős kormány-
biztos a moszkvai Atomexpo 
rendezvény humánerőforrással 
foglalkozó kerekasztal-beszélge-
tésen is beszélt minderről a világ 
nukleáris szakemberei előtt. Mint 
elmondta, az atomenergetikai 
szakemberek képzéséhez nincs 
szükség Magyarországon sem új 
intézményekre, sem új szakok 
indítására, „csupán” a meglévő 
infrastruktúrák kapacitását kell 
bővíteni és még több �atalt kell 

bevonni a rendszerbe. Az infra-
struktúra és a tapasztalat adott, a 
laboratóriumok, oktatók, egyete-
mi szakok, középiskolai képzések 
rendelkezésre állnak, de – ahogy 
hangsúlyozta – fordulatszám-nö-
velésre van szükség. – Magyar-
országon már az ’50-es évektől 
kezdődően voltak különböző 
oktatási és kutatási programok, és 
nemcsak az atomerőmű reaktorai 
működnek, hanem Budapesten is 
működik két kis reaktor. Az ezek-
hez kapcsolódó tevékenységnek 
köszönhetően olyan unikális, 
speciális nukleáris kompeten-
cia épült fel, amit ha ötvözünk a 
high-tech iparral, elérhető a 40% 
hazai részvétel a beruházásban 

– fejtette ki dr. Aszódi Attila, aki 
szerint ennek biztosításához ko-
moly erőfeszítésekre és komplex 
iparfejlesztési és képzési prog-
ramra van szükség, aminek ki-
dolgozásával jól haladnak. A kor-
mánybiztos hangsúlyozta, hogy 
a magyarországi szakemberkép-
zésnek nemcsak az atomerőmű 
majdani üzemeltetésére kell fel-
készülnie, hanem az építésében 
részt vevő cégek és a hatóságok 
szakemberigényére is. 
A készülő kormányzati anyag 
részleteiben is taglalja az ok-
tatási feladatokat. A képzés-
ben a régióra fókuszálnak, 
mert határozott cél, hogy az 
erőmű majdani üzemelte-

tői a térségből kerüljenek ki.  
Az orosz partner képzésben 
játszott szerepéről a kormány-
biztos azt mondta, hogy költ-
séghatékony megoldást szeret-
nének, a tervek szerint azokat az 
oktatókat, instruktorokat fogják 
Oroszországban kiképeztetni, 
akik majd Magyarországon ké-
szítik fel a személyzetet, azaz 
csak kis létszámban küldenek 
Oroszországba egyetemi kép-
zésre szakembereket, elsősorban 
olyanokat, akik már elvégezték 
itthon a BSC-képzést műszaki 
szakon. Dr. Aszódi Attila hozzá-
fűzte, kutatási program indítását 
is tervezik az egyetemek, kutató-
intézetek bevonásával.            -vt-

Közmeghallgatást tart az Or-
szágos Atomenergia Hivatal 
(OAH) június 23-án 16 órakor a 
paksi városháza nagytermében 
a „15 hónapos üzemeltetési cik-
lus engedélyezési eljárása a Pak-
si Atomerőmű 1-4. blokkjain” 
tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan.
Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. 2013 elején tájékoztatta az 
OAH-t arról, hogy az atom-
erőmű blokkjait a jelenlegi 12 
hónapos üzemeltetési ciklus 
helyett a jövőben 15 hónapos 
ciklussal tervezi üzemeltetni, az 
engedélykérelmet 2014. novem-
ber 27-én nyújtották be. A ható-
sági eljárás részeként szervezett 

közmeghallgatás célja, hogy az 
érintettek, illetve az érdeklődők 
feltehessék kérdéseiket és kifejt-
hessék álláspontjukat. 
A paksi atomerőmű blokkjai je-
lenleg 12 hónapos üzemeltetési 
ciklussal működnek, azaz 11 
hónapos üzemelés után állítják 
le a reaktort, hogy elvégezzék az 
üzemanyagcserét, a karbantar-
tást. Ez a munka körülbelül egy 
hónapig tart. Minden negyedik 
ciklusban az üzemelési időszak 
tíz hónapig tart és az üzem-
anyagcserére, karbantartásra két 
hónapot fordítanak. A tervezett 
15 hónapos üzemeltetési ciklus 
esetén az első három ciklusban 

14-14 hónapot üzemelnek a 
blokkok, az üzemanyagcserére 
és a karbantartásra egy-egy hó-
napot fordítanak. A  negyedik 
ciklusban az üzemeltetés 13 
hónap időtartamú. A megnö-
velt üzemeltetési ciklushoz új, 
nagyobb dúsítású üzemanyagot 
tartalmazó kazettákat alkalmaz-
nak. A hosszabb üzemeltetési 
ciklus bevezetésével többek kö-
zött módosul a berendezések, 
szerkezetek, készülékek ellen-
őrzési, vizsgálati és karbantar-
tási ciklusideje. A 15 hónapos 
üzemeltetési ciklust először a 
2. blokkon tervezik bevezet-
ni szeptember 1-jétől, utána a 

3. blokk következik december 
1-jén, az 1. blokknál 2016 má-
jusában, a 4. blokknál szeptem-
berben állnának át.
A paksi atomerőmű blokkjaihoz 
hasonló elven működő atomerő-
műveknél van példa a meghosz-
szabbított ciklusra. A hosszabb 
üzemeltetési ciklus előnyei miatt 
a nukleáris ipar vezető országai 
közül az USA-ban és Franciaor-
szágban általános tendenciaként 
bontakozott ki a hosszabb cik-
lusok alkalmazása, míg például 
Japánban napjainkig, Oroszor-
szágban pedig 2010-ig maradt a 
12 hónapos ciklus.

Vida Tünde
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Orosz fél: teljesíthető lesz 
a 40%-os magyar részvétel
Paks II. is szóba került, a benne 
érdekelt minden szereplő ott 
volt az idei Atomexpón Moszk-
vában, június első napjaiban. 
A Roszatom állami konszern 
hetedszer rendezte meg a kon-
ferenciát és kiállítást, amely ma 
az atomenergetika legnagyobb 
nemzetközi seregszemléje. 
Magyarországot dr. Aszódi At-
tila, az atomerőmű kapacitás-
fenntartásáért felelős kormány-
biztos képviselte, de részt vett 
az eseményen az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. delegációja is.
Szergej Kirijenko, a Roszatom 
vezérigazgatója azt mondta, hogy 
napra pontosan tartják a közösen 
egyeztetett menetrendet a Paks 
II. projektben dolgozók. Mint 
kiemelte, nagyon hálásak azért, 
hogy Magyarország az orosz tech-
nológiát választotta. – Nagyon 
nagyra értékeljük a magyar szak-
emberek felkészültségét, nagy 
tapasztalattal rendelkezünk az 
atomerőmű közös üzemeltetése 
terén. Jól ismerjük egymás tech-
nológiáját – fogalmazott. 
Rövidesen kétszáz fősre duzzad 
a Nyizsnij Novgorod-i Mérnöki 
Iroda (NYIAEP-ASE) magyar-
országi képviseletének létszáma. 
A cég – mint vezetője, Valerij 
Limarenko tájékoztatott – már 
Pakson is rendelkezik irodával. 
– Pakson kiváló szakemberek 
vannak. Meg fogják látni, hogy 
a legkorszerűbb atomerőmű 

épül majd Pakson – hangsú-
lyozta. Valerij Limarenko mun-
katársunk kérdésére azt mond-
ta, hogy nagyon bonyolult, de 
teljesíthető az államközi szerző-
désben is szerepeltetett 40%-os 
magyar részvétel biztosítása. A 
munka három részre osztható, 
a tervezésre, a berendezések be-
szerzésére és az építésre. Az épí-
tési, szerelési munkák háromne-
gyed részét végezhetik magyar 
szakemberek, ez az egész beke-
rülési költség 25 százalékát teszi 
ki, de Magyarország iparilag fej-
lett ország, számítanak a magyar 
szakértelemre az armatúrák, 
a szivattyúk, a vasbeton acél-
szerkezetének készítésében is, 
vázolta. Amit nem tudnak Ma-
gyarországon beszerezni, abban 
például Csehország is szerepet 
vállalhat. Szavai szerint a terve-
zésben is részt vesz a magyar fél, 
és természetesen a jóváhagyás is 
Magyarországon történik.
Csúcsidőben 5-6 ezer ember 
dolgozhat Pakson, háromne-
gyed részben magyarok. Orosz 
szakemberek a speciális felada-
tok elvégzésére érkeznek majd 
Paksra – fejtette ki a NYIAEP-
ASE elnöke. 
A cég megbízásából az Atom-
projekt Tervezővállalat dolgozik 
Paks II. tervdokumentációján.  
Kazarin Alexandr vezérigazgató-
helyettes, a nyomottvizes reak-
torosztály vezetője azt mondta, 

jövő júliusban leteszik az MVM 
Paks II. asztalára a tervdoku-
mentációt. Az európai szabály-
rendszer sok tekintetben eltér az 
Oroszországban alkalmazottól, 
de minden előírást teljesíteni fog-
nak – vázolta. Az, hogy a magyar 
fél 12 ezer pontban fogalmazta 
meg elvárásait, nem nehezíti a 
dolgukat. Jellemző, hogy a fejlett 
országok nagyon jól tudják, mi-
lyen technológiát akarnak – fej-
tette ki Kazarin.
A TVEL nukleárisfűtőelem-
gyár nemzetközi üzletfejlesztési 
alelnöke, Feliksz Valentyinovics 
Abolenyin magyar újságírók-
nak beszélt arról, hogy a TVEL 
folyamatos fejlesztések eredmé-
nyeként korszerű, a korábban 
használtnál hatékonyabb és 
gazdaságosabb, magasabb urán-
tartalmú fűtőanyaggal látja el a 
már működő paksi blokkokat. 
A tervezett reaktorokban is to-
vábbfejlesztett fűtőelemet hasz-
nálnak majd. Az Európai Unió 
elvárásai miatt tíz évre korláto-
zott kizárólagos ellátási időszak 
után a TVEL arra készül, hogy 
tisztességes versenyben elnyerve 
a megbízatást az új blokkok tel-
jes élettartama alatt ellássa Paks 
II.-t. 
Az újságírók egy része meg-
tekintette a novovoronyezsi 
atomerőművet, ahol annak a 
blokktípusnak a prototípusai 
épülnek, amilyeneket majd Pak-

son is létesíteni fognak. Azamat 
Sejbakov blokkügyeletes mu-
tatta be a sajtó munkatársainak 
a hatos blokkot, ami még idén 
megkezdi a kereskedelmi ter-
melést. – Megkezdjük az úgy-
nevezett hideg és meleg próba-
üzemet. Először kipróbáljuk a 
fűtőanyagtöltet nélküli kazetták 
behelyezését, majd ezekkel el-
végezzük a szükséges teszteket. 
Ezután szeptemberben elkezd-
jük az üzemanyag betöltését. 
Ez az úgynevezett �zikai indítás 
kezdete, amelynek célja az első 
kritikusság elérése – vázolta. Azt 
mondta, szeptember 17-én vár-
ható a blokk párhuzamos kap-
csolása. Megmutatták a blokk 
vezénylőtermét, amely – miu-
tán tipizált blokkokról van szó 
– ugyanolyan, mint a majdani 
paksi 6. és 7. blokké lesz. – Ez 
egy tipizált blokk, az AES 2006-
os projekt alapján készült. Ez az 
első ilyen 1200 MW-os atom-
erőmű, a következő blokkok, 
miután sorozatról van szó, már 
gördülékenyen fognak épülni. 
Mind az építési idő, mind pedig 
a bekerülési költség blokkról 
blokkra csökkenni fog. Ez egy 
nagyon sikeres projekt, az aktív 
biztonsági rendszerek mellett 
számos passzív biztonsági rend-
szert vonultat fel – mondta a 
szakember hangsúlyozva, hogy 
az atomenergetikában a bizton-
ság a legfontosabb.                -vida-

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Nem a parlagfű 
az egyedüli ellenség

Beíratás: 
minden váró-
listás igényt 
teljesítettek

A tengernél – azt mondják – 
nem lehetne allergiás az ember. 
Velem ilyen is történt már. Dr. 
Szilágyi Éva tüdőgyógyász sze-
rint ennek az a magyarázata, 
hogy nyáron nem csupán az ör-
dögnek kikiáltott parlagfű okoz 
gondot, hanem az egyéb virágzó 
gyomok, a legáltalánosabb el-
lenség pedig a házi poratka. Ez 
nem kímél sem gyereket, sem 
felnőttet, és megszabadulni tőle 
szinte lehetetlen. Néhány prak-
tika azért van ellene: gyakran 
kell mosni a függönyöket és az 
ágyneműket, a plüssjátékokat 
időnként le kell fagyasztani, ha 
nincs más megoldás, szelektálni 
kell őket, mondja a szakember. 
Ami miatt a házi poratka kife-
jezetten káros, hogy felszínre 
hozza az egyéb allergiás tüne-
teket, fokozza az érzékenységet. 
Ilyenkor támadhat alattomosab-
ban a parlagfű és a kora tavasz-
tól késő őszig megjelenő füvek. 
A nyírfavirágzás már lecsengő-
ben van, de a parlagfű szezonja 
csak most kezdődik. Az önkor-
mányzat hirdetményben hívja 
fel a �gyelmet a parlagfű-men-
tesítéssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére, ugyanis az agresz-
szíven terjedő gyom ellen már 
most szükségszerű a védekezés. 
Mivel a parlagfű legintenzívebb 
növekedési időszaka a július, és 

a virágpor legnagyobb tömeg-
ben ekkor, valamint augusztus-
ban  szóródik, ezt megelőzendő 
legkésőbb június 30-ig el kell 
végezni az irtást. Ez a földhasz-
náló, az ingatlanhasználó és a 
termelő feladata saját területén. 
Ennek hiányában a kényszer-
kaszálás teljes költségét a föld 
használója, tulajdonosa �zeti, és 
a büntetés is több tíz ezer forin-
tos, súlyos esetben akár milliós 
tétel lehet. Schmidtné Fekete 
Renáta műszaki hatósági ügy-
intéző elmondta, belterületen 
az önkormányzat, külterületen a 
földhivatal ellenőriz, de minden 
évben egyre jobb a helyzet, egy-
re kevesebb a problémás eset, 
Pakson alapvetően rendezettek 
a porták. Parlagfűvel és más 
gyommal kapcsolatban évente 
30-40 bejelentés érkezik, az ese-
tek nagyjából felében történik 
intézkedés. A hatósági ügyinté-
ző elmondta, a parlagfű ellen a 
teljes szezonban kötelező a vé-
dekezés, ennek legegyszerűbb 
módja a havonkénti két-három 
kaszálás. Jogszabály is előírja, 
hogy minden földhasználónak 
kötelessége megelőzni a par-
lagfű virágbimbós állapotának 
kialakulását, ami egyrészt az 
allergiások védelmét célozza, 
hogy pollen ne jusson a levegő-
be, másrészt azt, hogy ne tudjon 

termést, illetve magot érlelni 
a növény, így ne szaporodhas-
son tovább. A parlagfű ugyanis 
úgynevezett özönnövény, Ame-
rikából került be Európába és 
az 1920-as években Magyaror-
szágra, azóta is nagyon gyorsan 
terjed. 
Az allergiaszezonban azonban 
nemcsak ez a növény kínozza az 
arra érzékenyeket. Az Országos 
Környezet-egészségügyi Inté-
zet (OKI) a honlapján rendsze-
resen frissíti az egyes allergén 
növények – mogyoró, éger, cip-
rus- és tiszafafélék, kőris, nyár-
fa, gomba, szilfa, fűzfa – pol-
lenszórására vonatkozó mérési 
eredményeket, s egy térképen 
öt színnel jelöli az egyes telepü-
léseket a különböző allergének 
intenzitása alapján. A fehér szín 
azt jelenti, hogy az adott növény 
pollenje nincs jelen az úgyneve-
zett pollencsapdában. A pollen-
szemek alacsony intenzitását sö-
tétzölddel, a közepes intenzitást 
világoszölddel jelölik. A magas 
intenzitást narancssárga, a na-
gyon magas intenzitást piros 
színnel jelzi az OKI. Az intézet 
legfrissebb adatai szerint Paks 
és Szekszárd környékén a gom-
ba- és a csalánfélék intenzitása 
piros, azaz nagyon magas, emel-
lett a pázsitfűfélék okozhatnak 
gondot.                        Matus Dóra

Nyugodtan zajlott Pakson az ál-
talános iskolai beíratás. A Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában műkö-
dő három helyi általános isko-
lában összesen hat első osztály 
indul a 2015/2016-os tanévben. 
Azokat a gyerekeket kellett be-
íratni általános iskolába, akik 
idén augusztus 31-ig betöltik 
a hatodik életévüket. Mentes-
ség abban az esetben állt fenn, 
ha a gyermek még nem érte el 
az iskolakezdéshez szükséges 
fejlettséget. Paks közigazgatási 
területén a 363 tanköteles korú 
kisgyermekből 168-at írattak be 
a helyi nem állami, illetve álla-
mi fenntartású intézményekbe. 
Utóbbiak esetében a Bezerédj 
iskolában kettő, a Deákban egy, 
a II. Rákóczi iskola székhelyén 
pedig három első osztály indul, 
a gyermeklétszám osztályon-
ként 21-26 fő. Fellebbezés nem 
volt, ami azt jelenti, hogy az 
intézmények minden várólis-
tás igényt teljesíteni tudtak. A 
beíratáskor a szülőknek dönte-
niük kellett arról, hogy erkölcs-
tan vagy hit- és erkölcstan tan-
tárgyat tanuljon-e gyermekük, 
összegzett Péterné Iker Ivett. A 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Paksi Tankerületé-
nek igazgatója a középiskolai 
felvételi eljárással kapcsolatban 
úgy tájékoztatott, hogy a fenn-
tartásukban működő Paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban min-
den meghirdetett osztályt el 
tudnak indítani. A hatosztályos 
képzésben ez egy osztályt jelent, 
az egyeztetett felvételi jegyzék 
alapján 30 főt vettek fel, a négy 
évfolyamos képzésben meghir-
detett két osztályból az egyik 29 
fővel, a másik pedig 31 tanuló-
val indul. A fellebbezések idő-
szaka is lezárult, a másodfokú 
döntésről a fenntartó az elmúlt 
héten írásban értesítette az érin-
tett szülőket.          Kohl Gyöngyi

Fotó: Pixabay.com
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Kétszázan énekelték a paksi dalt
Kézdivásárhelyen
Újabb fontos fejezetéhez érke-
zett az Örökségünk című klip 
forgatása, a stáb Kézdivásár-
helyre utazott, hogy a viskiek 
után az ottani gyerekekkel is el-
készítse a felvételeket. A zeneka-
ri és stábtagokból álló csapatot 
ezúttal is elkísérte Tell Edit, aki 
alpolgármesterként a nemzet-
közi kapcsolatokat koordinál-
ja. A delegáció tagjai nemcsak 
bámulatos felvételekkel, hanem 
meghatározó élményekkel is 
gazdagodtak a rövid látogatás 
során. Gyulai István, a magyar 
nyelv megőrzéséről, a határokon 
kívül rekedt magyarok és Paks 
kapcsolatáról szóló dal szerzője 
azt mondta, felemelő érzés volt, 
amikor kétszáz gyerek énekel-
te azokat a sorokat, adta vissza 
azokat a gondolatokat, amik 
először csak papíron léteztek. 
Mint mesélte, az a refrén, amit 
a készülő klipben Paks testvér-
városaiban élő gyerekek adnak 
elő, a huszadik határon túli ma-
gyar középiskolások olvasótá-
borában született, a dal, a vers 
többi része később készült el. A 
tábor vezetését három éve vet-
te át Gyulai István, aki számára 
már önmagában az is nagyon 
sokat jelent, hogy Paks, illetve a 
cseresznyési erdei iskola a talál-

kozási pont a Kárpátalján, Fel-
vidéken, Erdélyben élő magyar 
�atalok számára. Az, hogy a 
dalban megfogalmazott gondo-
latait most ugyanitt élő diákok 
tolmácsolják azért jelentőség-
teljes, mert az üzenetét ők érzik, 
értik leginkább. 
Az Örökségünk című dal ismert-
sége az amatőr pop-rock-jazz 
fesztivállal kezdődött, amikor 
a szerző Gyulai István nevével 
fémjelzett Pistiest együttes meg-
nyerte a seregszemlét. Akkor 
határozta el a paksi sajtó három, 
�lmezéssel már évek óta foglal-
kozó munkatársa, Vida Tünde, 
Babai István és Kövi Gergő azt, 
hogy egy klipet készít hozzá 
úgy, hogy a dal refrénjét Paks 
testvértelepülésein élő gyerekek 
előadásában veszik fel, mert úgy 
gondolták, hogy az üzenetét ez 
szimbolizálja legjobban. 
– Gratulálok az értelmi szer-
zőknek, az ötletgazdáknak, a 
kivitelezőknek, hogy 25 év után 
is tudtok, tudunk újat kreál-
ni a testvérvárosi kapcsolatok 
megtartásában – fogalmazott 
Kelemen Éva, a kézdivásárhelyi 
Molnár Józsiás Általános Iskola 
pedagógusa, aki negyedszázada 
aktív részese a Paks–Kézdivá-
sárhely kapcsolatnak. – Na-

gyon pozitívan fogadtam, sőt 
örültem neki, főleg akkor, ami-
kor megismertem a dalt, amit 
egyenesen imádok – mondta 
Gyulai István szerzeményéről 
hozzáfűzve, felemelő érzés, 
hogy a szöveghez is hozzájárul-
tak a cseresznyési táborlakók. 
Éva aktív közreműködésének 
eredménye volt, hogy iskolájuk 
több mint száz, zenét tanuló 
diákja és a Pető� Sándor Álta-
lános Iskola körülbelül nyolc-
van növendéke dalolt együtt a 
kézdivásárhelyi főtéren. – Nem 
volt nehéz mozgósítani ezt a 
több mint kétszáz személyt, hisz 
egyet és együtt érzünk mind-
annyian magyarok, bárhol is 
élünk. A dallal és a forgatással 
nemcsak én lettem gazdagabb, 
nemcsak nekem volt élmény, 
hanem mindannyiunknak, fő-
leg a gyerekeknek. Ilyen jellegű 
forgatás még nem volt nálunk, 
a gyerekek még mindig emle-
getik és természetesen várjuk a 
végeredményt – foglalta össze 
élményeit. 
A bemutatóra októberig kell 
várni, mégpedig azért, mert 
akkor utazik Paksra körülbe-
lül ötven kézdivásárhelyi gyer-
mek a diákcsereprogramban. 
Az önkormányzat tervezi, hogy 

Viskről és Galántáról is hívnak 
majd gyerekeket, hogy a klip be-
mutatóján is részt vegyenek. Tell 
Edit alpolgármester azt mondta, 
október 23-án a városi ünnepsé-
gen szeretnék bemutatni a kli-
pet, amit „megejtően szépnek” 
nevezett. – Nem tartom túlzás-
nak, hogy a települések közös 
himnusza lehet, hiszek abban, 
hogy a kapcsolatokat ez erősíti – 
fogalmazott.
Babai István operatőr azt mond-
ta, a klip készítése a kis�lmek 
forgatására hasonlít, hiszen na-
gyon szerteágazó, de élmények-
ben gazdag munka. – Óriási vál-
lalás már csak maga az út miatt 
is, hiszen hozzávetőleg három-
ezer kilométer lesz ebben a klip-
ben, ha végzünk. De megéri, ha 
maradandót alkotunk zeneileg, 
képileg, tartalmilag is – foglalta 
össze. 
– Ha Tünde nem mondja, hogy 
álmodjunk nagyot, és az önkor-
mányzat nem áll mellénk, az 
Örökségünk maradhatott volna 
egy dal, amit koncerteken elját-
szunk. Ám a klippel, és azzal, 
hogy testvértelepüléseket szólí-
tottunk meg, a jelek szerint be-
teljesítheti azt, amiért született 
– összegezte Gyulai István.

-md-

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök



Illúzió az irodai munkakör kényelme
Talán ön sem tudta, hogy évente 
hét munkanap szabadságot a ké-
résének megfelelő időpontban 
kell kiadnia munkáltatójának. 
Éppen ezért a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Legyen felkészült! 
címmel országos munkavédel-
mi és munkaügyi roadshow-t 
szervezett, amelynek paksi ál-
lomásán kiemelt téma volt a 
munkaügyi szabálytalanságok 
kérdése és a képernyős munka-

helyek egészségi kockázatai. A 
rendezvény célja az volt, hogy 
a munkavállalók a megfelelő 
információk birtokában sokkal 
tudatosabban és hatékonyab-
ban léphessenek fel érdekeik 
védelmében. Az érdeklődőket a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontba várták péntek délelőtt. 
– Hamis kép, hogy a �zikai 
munkával szemben egyértel-
műen biztonságosabbak az 

irodai,  szellemi munkakörök 
– mondta Puszti Tibor mun-
kavédelmi szakreferens. A mo-
nitor előtt végzett munka hosz-
szú távon betegségek forrásává 
válhat, hiszen a számítógépes 
feladatok koncentrált �gyelmet 
igényelnek, erősen igénybe ve-
szik a szemet, így az a természe-
tes öregedésnél nagyobb mér-
tékben romlik. A szem állandó 
erőltetése fejfájást, látásromlást, 
szemszárazságot okozhat, a fo-
kozott igénybevétel pedig inge-
rültté, stresszessé, türelmetlen-
né teszi az embert, tette hozzá 
a szakember. Bizonyított tény, 
hogy a monitor előtt ülők pél-
dául ritkábban pislognak, azaz 
ritkábban „olajozzák” a szemü-
ket. Az egész napos koncentrá-
lás megemeli a pulzust, az ad-
renalint és a vércukorszintet, az 
állandó ülőmunka pedig káros 
a gerincnek, ráadásul lelassul a 
vérkeringés, ami elhízáshoz ve-
zet, sorolta a szervezet általános 
válaszreakcióit Puszti Tibor. A 
munkavédelmi szakreferens 
az országos munkavédelmi és 
munkaügyi roadshow paksi 
előadása keretében ecsetelte az 
irodai munka veszélyeit a több-
ségében hivatali dolgozókból 
álló publikumnak. A szakmai 
konferenciasorozat április 8-tól 
június végéig mintegy 39 állo-
mást érint, a nagyobb városok 
mellett fesztiválokra, szakkiál-
lításokra és szakiskolákhoz is 
ellátogat.
A munkavédelmi felügyelők 
az utóbbi években a munkálta-
tók négyötödénél tapasztaltak 

valamilyen szabálytalanságot, 
ez is indokolttá tette a közérde-
kű előadások megszervezését. 
Magyarországon évente közel 
húszezer munkaügyi ellenőrzést 
tartanak, ezek során a leggyako-
ribb és legsúlyosabb hibák még 
mindig a feketefoglalkoztatás-
hoz és a helytelen munkaszerző-
désekhez kapcsolódnak.
A paksi előadás alkalmával 
Ferge Zsigmond munkaügyi fe-
lügyelő a �atalok foglalkoztatá-
sával kapcsolatos tudnivalókra 
is felhívta a �gyelmet. A nyári 
diákmunka aktualitása miatt 
különösen időszerű a kérdés, 
hogy 18 éves kor alatt milyen 
szabályok alkalmazandóak. Jó 
tudni, hogy a �atal munkaválla-
lókat nem lehet beosztani éjsza-
kai műszakra, évi öt nap pótsza-
badság illeti meg őket, egy nap 
alatt csak nyolc órát dolgozhat-
nak és minimum 12 óra pihenő-
idő jár számukra.
Ehhez hasonló speciális szabá-
lyok vonatkoznak a képernyős 
munkahelyen dolgozókra. A 
monitor előtt ülő munkaválla-
lók számára óránként tízperces 
szünetet kell biztosítani, a kép-
ernyő előtti folyamatos mun-
kavégzés napi ideje pedig nem 
haladhatja meg a hat órát. Aki 
nem látja élesen a számítógépe 
monitorát, annak munkálta-
tója monitorszemüveget kell 
biztosítson, azonban ez nem 
összekeverendő azzal, hogy a 
munkahelynek kell-e fedeznie 
a civil életben használt olvasó-
szemüveg költségeit. 

MD

ZÁRUL A VÍZBÁZIS VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ 

DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT

A város érdeke, hogy a lakosságnak hosszú távon egészséges 
ivóvizet szolgáltasson, aminek biztosítása érdekében átfogó, a 
vízbázis védelmét célzó diagnosztikai vizsgálatot végeztek Pak-
son és Dunakömlődön. A projekt a végéhez közelít, a műszaki 
átadás-átvételt június 16-án tartották. A projekt során a jelenlegi 
mérési adatok felhasználásával az elkövetkezendő 50 év távla-
tában meghatározták a vízbázisokat érhető szennyező hatáso-
kat. A munkálatok során begyűjtötték és elemezték a rendelke-
zésre álló archív információkat (térképeket, meglévő kutató- és 
vízműkutak vízföldtani naplóit, meteorológiai adatokat, dunai 
vízállásadatokat), valamint geofizikai vizsgálatokat végeztek a 
földtani környezet minél alaposabb megismerése céljából.
A „Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diag-
nosztikai vizsgálata” elnevezésű projekt az Európai Unió támo-
gatásával valósult meg, nettó összköltsége: 101.589.200 forint.

Fotó: Pixabay.com
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Bocskai utca: messze még a megoldástól

Zöldalma

Kereken egy éve, hogy szinte 
teljesen a tűz martalékává vált 
a Bocskai utcai társasház teteje, 
vele együtt a lakásokban lévő 
bútorok, berendezések, szemé-
lyes tárgyak is megrongálódtak. 
Nem lenne meglepő, ha azt hin-
né a kedves olvasó, ennyi idő 
alatt minden rendeződött és az 
otthonukat vesztett családok 
mára már maguk mögött tudják 
a történteket. A tűzeset idején, 
tavaly június 13-án összesereg-
lett a város apraja-nagyja, hogy 
segítsen. A városvezetők gon-
doskodtak az ingatlan éjszakai 
őrzéséről és megszervezték a 
bontási munkákat, a képviselő-
testület több tagja, az önkor-
mányzati cégek vezetői, a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség és 
a TEK munkatársai a lakókkal 
közösen vették ki a részüket a 
kármentesítésből. Sokan az új-
jáépítést támogató adományok-
kal segítették a károsultakat. Az 
egész város megmozdult a Bocs-
kai utcaiakért, az összefogás el-
lenére azonban 2014 novembe-
rében, öt hónappal a történtek 
után is arról számolhattunk be, 

hogy a sorház ügye egy jottá-
nyit sem haladt előre. A bizto-
sítónál csúszott az ügyintézés, 
a katasztrófavédelmi vizsgálati 
jelentés 90 nap alatt készült el, 
ráadásul ellentmondások miatt 
fellebbezni kellett. Habár azóta 
történt előrelépés, a lakók visz-
szaköltözésének időpontja épp-
olyan távolinak tűnik, mint fél 
éve. Ennek legfőbb oka, hogy a 
biztosító által ajánlott kártérítési 
összeg nem egyezik a társasház 
által igényelttel, mondta Apró 
György közös képviselő. A tár-
sasházkezelő hozzátette, az épí-
tési tervdokumentáció szerint 
tételes kimutatást adtak a bizto-
sítónak arról, mekkora a társas-
ház közös és a lakók egyéni kár-
igénye. A biztosítóhoz eljuttatott 
igény aprólékosan részletezi, mi 
mennyibe kerül, most a biztosí-
tó válaszára várnak. Sajnos már 
régóta. A biztosítónak ügyvédi 
felszólítást küldtek, ha 15 napon 
belül nem érkezik válasz, perre 
viszik az ügyet. Ezt mindenkép-
pen szeretnék elkerülni, hiszen 
így még tovább húzódna az ügy, 
mondja Apró György. A sor-

ház teljes helyreállítási költsége 
mintegy 97 millió forint, ebből a 
tulajdonosokat egyénileg érintő 
kárigény körülbelül 27 millió. 
Bár a tulajdonosok lakhatása 
megoldott, mindenki számára 
jelentős többletköltséget jelent, 
hogy kétfelé �zetnek közös költ-
séget – a jelenleg lakhatatlan 
ingatlanok után és az ideigle-
nes lakóhelyeken is, mondta a 

közös képviselő. A biztosítótól 
korábban öt-, majd tízmillió fo-
rintos gyorssegélyt kaptak, idén 
januárban újabb ötmilliót. Ha 
elfogadná az általuk benyújtott 
kárigényt, legalább az új tető ké-
szítése elkezdődhetne, az azon-
ban továbbra is bizonytalan, 
mikor lesz az ingatlanokból újra 
lakható otthon.                           

Matus D.

Megoldódott a Rókus ut-
cából a lőtér felé vezető út csa-
padékvíz-elvezetése. Esőzések 
idején egy betoncsőből szaba-
don folyt ki a víz az utcára, nagy 
záporok idején az út teljes szé-
lességében. A zárt csapadékvíz-
elvezető rendszer kivitelezése 
a közelmúltban történt meg, a 
munkálatokat a Microcenter-
Paks K�. végezte. A szakem-
berek 30 méter hosszú terüle-
ten dolgoztak, a beruházásnak 
része volt a bontási munka, a 
gázkiváltás, a csapadékcsatorna 
megépítése és az új betonbur-
kolat elkészítése. A Rókus utca 
2008-as felújításakor kiépítet-
ték a csapadékvíz-elvezetést, 
erre a rendszerre csatlakoztat-
ták most a lőtérre vezető útét. A 
Rókusból továbbhaladó rend-
szeren végül a Dunába folyik az 
esővíz. A beruházás értéke 14,3 
millió forint volt.          Kohl Gy.

Eredményt hirdettek az „Együtt a 
parlagfű ellen” Alapítvány Zöld-
alma programjában. Az idei tan-
évben a négy paksi általános isko-
la mellett a II. Rákóczi németkéri 
és pusztahencsei tagintézménye 
vett részt a hét állomásból álló 
sorozaton. – A versengés futball-
mérkőzésből, környezetvédelmi 
vetélkedőből és virágosításból 
állt – tájékoztatott Sáhi Manuéla 
irodavezető. Az alapítvány Gesz-
tenyés utcai székhelyén rendezett 
díjátadón a Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnázi-
um vehette át az első helyért járó 
120 ezer forint értékű sportszer-
vásárlási utalványt, a második 
Paksi II. Rákóczi Ferenc 100 ezer, 
míg a harmadik Paksi Bezerédj 
Általános Iskola 80 ezer forint 
értékű bónt nyert.     Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Rekordokat döntött a sillerfesztivál
Minden eddiginél több neve-
zéssel zajlott a borverseny, és a 
főzőverseny zsűrijének is bő-
ven volt kóstolnivalója a VIII. 
Országos Sillerfesztiválon. A 
két napot felölelő Sárgödör téri 
programon telt házas koncertet 
adott a Balkan Fanatik.

A nagyaranyat a bölcskei 
Tomolik János nyerte el, a leg-
jobb paksi siller pedig Kovács 
Sándor Fabro Pincészetének ne-
dűje lett – ezzel mindkét terme-
lő megismételte tavalyi sikerét a 
sillerfesztivál első napján rende-
zett nemzetközi borversenyen. 
A borversenyre országhatára-
inkon innen és túlról minden 
eddiginél több, összesen 209 
nedűt nevezett 147 termelő 53 
településéről. A hegy levét több 

bizottságban, 61-en bírálták, a 
munkát támogató csúcsbírói 
testületnek tagja volt dr. Pásti 
György, a Budapesti Corvinus 
Egyetem borászati tanszékének 
vezetője, Tornai Tamás, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának 
elnöke, és dr. Bisztray György 
Dénes egyetemi tanár, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem szőlé-
szeti tanszékének vezetője. A 
mustrán 70 bronz-, 60 ezüst- és 
25 aranyérem született. 
A borok mellett az ételekre is 
nagy hangsúlyt helyeztek a fesz-
tiválon. A sillerborhoz illő étkek 
versenyére 37-en neveztek, a �-
nomságok között voltak sültek, 
pörköltek és még leves is került a 
zsűri elé. Ahogy az eredményhir-
detésen elhangzott: mindegyik 
étel kifogástalanul készült és 

dobogóérdemes lehetett volna, 
végül többszöri visszakóstolás 
után született meg a döntés: har-
madik helyen Veres Zoltán vég-
zett, aki vaddisznótokányt főzött, 
a második Wolf János lett, aki 
birkagulyást tálalt, az első pedig 
Százuj Istvánné, akinek sillerbor-
ban hosszan párolt, kenyértészta 
alatt megsütött, erdei gombával 
készült marhapofaraguját nem 
győzték dicsérni az ítészek. Kü-
löndíjat kapott Andi és a Kerek 
Perec Kávézó kolbászos veknije, 
a Reform Főzőklub kacsamá-
jas, kéksajtos briósa, valamint 
Szedmák Dorottya vaddisznó-
csontlevese is.
A rendezvényen idén először az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesületének ételeivel, többek 
között csorbalevessel és pulisz-

kával is csillapíthatták éhüket a 
vendégek, a kiváló falatokhoz 
pedig jóféle pálinkát hörpint-
hettek, no meg a hegy levét a 
százféle érmes bort felvonultató 
kóstoló keretében. Mindezt a 
rendezvénysátorban is el lehe-
tett fogyasztani, ahol mindkét 
napon volt színpadi műsor, fel-
lépett a Kárikittyom Anticeleb 
Orchestra, a Vetővirág Népzenei 
Együttes a Tekerős Barátokkal, 
és a Pro Artis Wind Band, fer-
geteges műsort adott a Tűzvirág 
táncegyüttes, zenélt a Szaggató 
zenekar és telt házas koncertet 
adott a Balkán Fanatik. A gye-
rekekre is gondoltak a szerve-
zők, Hangszerszámok címmel 
Kovács Gábor muzsikus tartott 
nekik foglalkozást.

-gyöngy-

A kétnapos eseményre Gál Péter, a Földművelésügyi Minisz-
térium eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára is ellátogatott, 
aki szerint a boros rendezvények sokasága közül az örvendhet igazi 
sikernek, amely minőségi programokkal várja a látogatókat. Tornai 
Tamás, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke elismerően 
szólt a Sárgödör téri rendezvényről. A szakember lapunknak elárulta, 
meglepetésként érte, hogy ilyen kiváló boros közösség alakult Pak-
son, az pedig külön elismerést érdemel, ahogy a pincefalut felújítot-
ták és gondozzák. Véleménye szerint vannak Pakson olyan borter-
melők, akiknek tehetsége már most messzebbre látszik, és vannak 

olyanok, akinek termékei nem a nagyvilágnak szólnak. Leszögezte, 
nincs is arra szükség, hogy mindenki nagyüzemi bortermelést foly-
tasson, más borvidéken is jól működik a hagyományos, kézműves 
borászat és a helybeni értékesítés. A szakember szerint Paksot nem 
érdemes szembeállítani a szekszárdi borvidékkel, hiszen vonzereje 
éppen kis méretében, romantikus bájában rejlik. A Sárgödör téri 
borosgazdáknak pedig azt ajánlotta, lobbizzanak azért, hogy a nagy 
magyar bormustrán alakítsanak ki külön siller kategóriát, mivel 
ebben Pakson van potenciál és az igazán tehetséges indulókat komo-
lyan tudnák támogatni a nemzetközi piacra való kilépésben. 

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Gyalogos zarándokok emlékeztek

Apák napja a 
Munkácsyban

A sporté volt 
a főszerep
Kömlődön

Gyalogos zarándoklatot és kö-
zösségi napot tartott a Paksi 
Római Katolikus Egyházköz-
ség. Jézus Szíve ünnepéhez 
Pakson egy szomorú esemény, 
a biskói komptragédia is kap-
csolódik. Erre emlékeztek a za-
rándoklaton.

A biskói komptragédia 1887. 
június 18-án történt, amikor is 
a nagy tömegeket megmozgató 
Jézus Szent Szíve-búcsúra tar-
tottak a hívek Kalocsára Paks-
ról. A Szent Vendel kápolnától 
indult a több száz fős csoport a 
révhez, amely az elindulás után, 
a parttól mindössze néhány mé-
terre süllyedni kezdett, s több 
mint kétszázan, többségében 
nők és gyermekek vesztek a ha-
bokba. A tragédia emlékére az 
új paksi katolikus templomot Jé-
zus Szent Szíve tiszteletére szen-
telték fel. A katasztrófa századik 
évfordulójára emlékművet állí-

tottak a templommal szemben, 
2000-ben pedig a Duna-par-
ton a 97 esztendővel korábban 
emelt Jézus-szobor helyére újat 
állítottak. Oda tart a katolikus 
egyházközség által szervezett 
zarándoklat minden esztendő-
ben Jézus Szívének ünnepén, 
hogy együtt emlékezzenek meg 
a tragédiáról és imádkozzanak 
az elhunytakért. Este ünnepi 
szentmisét tartottak a Jézus Szí-
ve-templomban, amelyet dr. Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek celebrált. Szombaton este 
az Energetikai Szakközépiskola 
sportcsarnokában már közös-
ségi napra gyülekeztek az egy-
házközség tagjai. Csősz István 
plébános elmondta, a többéves 
múltra visszatekintő alkalom 
lehetőség arra, hogy a közösség 
tagjai a templomi alkalmakon 
kívül is együtt töltsenek egy kis 
időt, találkozzanak, beszélgesse-
nek egymással.                      -kgy-

Egészséges ötpróba: ételkóstoló, 
akadálypálya, kötélhúzás, kira-
kó és az ASE cselgáncsozóinak 
bemutatója várt az édesapákra, 
nagypapákra a Napsugár Óvoda 
Munkácsy utcai tagóvodában, 
az intézmény apák napi délután-
ján. A rendezvény régi hagyo-
mány a Malomhegyen, azt a célt 
szolgálja, hogy a szülők ismerjék 
meg az intézményben zajló éle-
tet és közösséggé kovácsolja a 
szülőket, a gyermekeiket és az 
óvodában dolgozókat. Az apák 
napját minden esztendőben 
nyár elején tartják, szervezésé-
ből és lebonyolításából a szülői 
közösség is kiveszi a részét, se-
gítségükre mindig számíthatnak 
a pedagógusok és az ovisok. A 
közös munka eredményeként 
készült el egy fűszernövény- és 
veteményeskert is az óvoda ud-
varán.

Öt éve már, hogy külön napot 
szentelnek a sportnak Duna-
kömlődön, melynek gerincét a 
kispályás labdarúgó-mérkőzé-
sek adják. A nőknél két csapat 
küzdött egymással, a Duna-
kömlődi Emezenek és a Duna-
szentgyörgy párharca hétméte-
resekkel dőlt el a vendéglátók 
javára. A fér�aknál öt együttes 
küzdött egymással, itt az Elő-
szállás diadalmaskodott a Du-
nakömlődi Öreg�úk, a Ga-Ga 
Team, a dunaszentgyörgyi Va-
sárnapi hóbort és az alsónánai 
Haspók FC előtt. A nap fo-
lyamán a gyermekeknek já-
tékos ügyességi feladatok és 
hétméteresrúgó-bajnokság is 
zajlott, majd a résztvevők együtt 
fogyasztották el a bográcsokban 
készült dunakömlődi halászlét.

Az Energetikai Szakközépiskola tanárainak és diákjainak �zikai 
kísérleteit is megnézhették a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató 
Társulás településein élő középiskolások a TETT-re Kész Napon 
Mórágyon. A rendezvény másik házigazdája Bátaapáti volt, ahol 
elhangzott: egy 2015-ös reprezentatív felmérés eredménye is 
alátámasztja, hogy az emberek ismerik a Bátaapátiban létesített 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót, és támogatják a működését.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Gazdag volt a könyvheti termés

Az ünnepi könyvhét egyedül-
álló magyarországi rendez-
vénysorozat, amelynek köz-
ponti helyszíne Budapest, de a 
programhoz más települések is 
csatlakoznak. Ebbe a körbe tar-
tozik Paks is, ahol a 86. Ünne-
pi Könyvhéten több alkalomra 
várták a közönséget a városi 
könyvtárba és a kulturális köz-
pont könyvtárába.

Suhai Pál költő, műfordító 
könyvbemutatójával kezdő-
dött a 86. Ünnepi Könyvhétre 
szervezett programsorozat a 
Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárban. Az érdeklődők a 
Bábeli adottságok című köny-
vet ismerhették meg, valamint 
a szerző Rilke-fordításait. Az 
íróval Fittné Szilvássy Ildikó 
beszélgetett. 

Lakatos Levente nem hisz az ih-
letben, inkább meg�gyeléseire 
támaszkodik. A szerzővel szintén 
találkozhattak az olvasók a városi 
könyvtárban. Lakatos Levente a 
Bomlás című kötetével tavaly el-
nyerte az Aranykönyv Díjat a szó-
rakoztató irodalom kategóriában. 
Az ünnepi könyvhéthez kapcso-
lódóan szervezték meg a Baran-
goló Klub városismereti vetél-
kedőjének záró programját is. 
A Kincskereső Gyermekkönyv-
tárban zajlott a klubfoglalkozás-
sorozat, amely Tóth Eszter és a 
paksi Vassné Volf Klaudia Paks 
gyerekeknek című könyvére 
épült. A klubbal együtt városis-
mereti vetélkedőt is indítottak, 
aminek első fordulói levelező 
versenyként jelentek meg, majd 
a végén egy játékos városi döntőt 
tartottak a gyermekkönyvtárban. 
A vetélkedő zárásaként a Temp-
lom térre várták a több mint 
150 részt vevő gyereket. Mind-

annyian ajándékot kaptak, volt 
nyomkereső játék, majd megírt 
paksi képeslapjaikat léggömbbel 
bocsátották útjukra. 
A városi könyvtár és a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
Könyvtárának munkatársai ösz-
szehangolva szervezték meg 
a könyvhét rendezvényeit. A 
kulturális központban két est-
re várták a közönséget. Az első 
alkalmon Dragomán György 
József Attila-díjas író, műfor-
dítóval és feleségével, Szabó T. 
Anna költővel beszélgethettek 
az érdeklődők. A Csengeyben 
volt vendég a paksi származású 
Frányó Krisztina is, aki Legény-
lak című könyvét mutatta be, az 
estet S. Szabó Gabriella moderál-
ta, közreműködött Gyulai István. 
Az ünnepi könyvhét megrende-
zésére Supka Géza, a Literatura 
irodalmi folyóirat főszerkesztője 
tett javaslatot a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztők Egyesü-
lése 1927-ben, Miskolcon tartott 
közgyűlésén. Kezdeményezésére 
az első alkalmat 1929-ben ren-
dezték meg. Az eseményhez a 
2001-es olvasás éve óta kapcsol-
ják a gyermekkönyvnapokat.                                  

-gyöngy-

A városháza is otthont adott egy könyvbemutatónak: Horányi 
György paksi szerző Hazafelé című kötetének premierjét többek 
közt Kiss Györgyi hegedűművész játéka és a Paksi Pedagógus 
Kamarakórus előadása színesítette. Lapzártánk után mutatják 
be Oláh Zoltán paksi költő Fecskeforgó című új verseskötetét, 
ami a Napkút Kiadó gondozásában jelent meg. 

A Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtár 

határozott időre gyakorlattal 
rendelkező 

informatikus-könyvtáros 
munkatársat keres.

A munkakör 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. Jelentkezni 
szakmai önéletrajz benyújtásával 
a könyvtárban (Paks, Villany u. 1.), 
vagy a bodor.eva@paks.hu e-mail 

címen lehet.

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Kovács Gábor
Hol a Fortunában tűnik fel mű-
sorvezetőként, hol kaspókkal 
vásározik, de arra is volt példa, 
hogy gyerekek arcát pingálta 
a gyereknapon. Kovács Gábor 
alapszakmája, bár ezt bizto-
san kevesen tudják, cukrász, de 
mostanáig vagy négy újabb ké-
pesítést szerzett. Egyrészt azért, 
mert mindig váltásra kényszeríti 
az élet, másrészt azért, mert ami-
be belefog, azt szeretné minél 
magasabb szinten űzni. Paksra 
pro� kosárlabdázóként érke-
zett. Ennek idén éppen harminc 
éve. Az ASE volt a második és 
egyben utolsó egyesülete, akkor 
hívták Paksra, amikor az előző-
vel, a Csepellel megnyerte a Ma-
gyar Kupát. Amikor kilenc évvel 
később abbahagyta az aktív játé-
kot, nem azt kapta, amire számí-
tott, amit ígértek, így albérletben 
kezdte a civil életét kétgyerekes 
apaként, munka nélkül. Nem 
volt egyszerű megállnia a lábán, 
de felvette a kesztyűt: vállalkozó 
lett. A vendéglátásban kezdett, 
majd, amikor az élet úgy hozta, 
váltott. Nem sértődik meg, ha 
azt mondják, hogy minden volt 
már, csak akasztott ember nem, 
mert nagyjából ez az igazság. 

– Most végeztem egy masszőr-
tanfolyamot – veti közbe. Hogy 
miért? Mert érdekelte. Van edzői 
képesítése, gumijavító, ingatlan-
forgalmazó-értékbecslő képesí-
tése, minden járműre jogosítvá-
nya. Amit dolgozik, ahhoz szeret 
érteni is. 
Anyagilag a legelőnyösebb idő-
szak a vendéglátózás volt, de leg-
jobban az „öltönyös” munkáját 
szerette, vagyis azt, amikor egy 
bank alkalmazottjaként hitel-
ügyintézéssel foglalkozott régió-
vezetőként. A gazdasági válság 
azonban ezt romba döntötte. 
Csakúgy, mint vállalkozása má-
sik oszlopát, a varrodát. 2006-
ban vette meg a bölcskei varro-
dát, de miután beütött a krach, 
nem kapott munkát, nem volt 
elég gyakorlott és tőkeerős. Most 
ennek a hatalmas terhét nyögi, s 
küzd a bankkal, hogy a kárt le-
hetőleg minimalizálja. Hogy mi 
hajtja? A családja iránt érzett fe-
lelőssége. Nem akarja, hogy két 
lányuknak úgy kelljen az életben 
elindulnia, mint neki: semmivel. 
Viszonylag jól viseli a megpró-
báltatásokat, mert mindig elő-
renéz, előremenekül és mindig a 
család lebeg a szeme előtt. 

– Az én gyerekeim nem tehet-
nek arról, ha rosszul döntöttem, 
nem akarom, hogy ebből bármit 
is érezzenek – fogalmaz. Sem-
milyen munkától nem riad visz-
sza, volt gépkocsivezető, gumis, 
hordott újságot. Mindig több 
mindent egy időben. Most a rá-
diózás mellett, ami inkább hob-
bi, mint megélhetés, a Tolnai 
Népújság munkatársaként 36 
településen gondoskodik arról, 
hogy az elő�zetők megkapják 
a lapot, illetve feleségével közö-
sen virágüzletet üzemeltetnek 
amellett, hogy Margitnak is van 
főállása a Csengeyben. A virág-
bolttal egyidős, azaz kétéves az 
új hobbi, vagy inkább munka, a 
kavicstárgyak készítése. Kaspóit, 
egyebeit a környék piacain, vá-
sáraiban kínálja eladásra. Inter-
neten fedezte fel és az ott ellesett 
fogások alapján saját kezűleg 
készíti ezeket a tárgyakat. Ügye-
sen rajzol és fest, a kézügyessége 
kifejezetten jó, amit jobb agy-
féltekés tanfolyamokon fejlesz-
tett. Mosolyogva meséli, hogy 
nem kis meglepetést okozott a 
minap, amikor látván a hosz-
szú sort, beállt arcokat festeni 
a gyermeknapon. Hiába tekinti 

legfontosabb feladatának, hogy 
a család biztos megélhetését 
garantálja, vannak hobbijai is. 
Ezekben igencsak kitartó. Gyer-
mekkora óta, amit Soroksáron 
töltött, horgászik, öt évig a Paksi 
Sporthorgász Egyesület titkára 
volt, most a felügyelőbizottsá-
got vezeti. Nem fordított hátat 
a kosárlabdasportnak sem, a vá-
rosi bajnokságban játszik az Old 
Boys csapatát erősítve és immár 
tíz éve minden évben streetball-
bajnokságot rendez. Nagy bána-
ta, hogy nem sikerült benne ma-
radnia a pro� kosárlabdában, 
annak ellenére, hogy van edzői 
végzettsége és úgy érzi, ért is 
hozzá. A streetball szervezésével 
minden bizonnyal ezt a hiányt 
igyekszik pótolni.
Ez a temérdek teendő azon-
ban mind háttérbe szorul, ha 
lehetősége van kis unokájával 
együtt lenni. Péter másfél éves, 
és ahogy az dukál, nagyapja 
szeme fénye. Gábor azt mondja, 
vannak még tervei. Ha csökken 
az a nagy teher, ami rajta van, 
nyugodtabb életet szeretne, de 
szívesen megnézné a világot is 
felesége oldalán.

Vida Tünde

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Sport

Fair play díjas cselekedet

A teljes magyar sajtó és a 
nemzetközi média is felkapta 
Csoknyai László sportszerű tet-
tét, amit elsőként a Swiss Judo 
Facebook-oldala hozott nyilvá-
nosságra. A közösségi oldalon 
közzétett videón látható, hogy 
az Atomerőmű SE cselgáncso-
zója a kolozsvári versenyen kar-
jaiban vitte ki a tatamiról meg-
sérült ellenfelét, a brit Stewartot. 
A közösségi oldalon ezernél is 
több kommentben gratuláltak 
tucatnyi nyelven Csoknyai Lász-
lónak sportszerű magatartásá-
hoz.
Csoknyai Lászlót még a német-
országi Kienbaumban értük 
utol, ahol a német válogatottal 
edzőtáborozott – ez is az Euró-
pa-bajnokságra való felkészülés 
része, nagyrészt küzdelmi edzé-
sekkel. Az Atomerőmű dzsúdó-
sa a Paksi Hírnöknek felidézte a 
brit Stewart elleni meccset, amit 
csak a Facebookon immár 320 
ezernél is többen néztek meg.
– A �atalember egyből felordí-
tott, és inkább sajnáltam, hogy a 

küzdelem hevében nem hallot-
tam a mate-t (állj! a dzsúdóban 
– a szerk.), és ahogy továbbvit-
tem a mozdulatot, bebicsaklott 
a térde. Szerencsétlen mozdulat 
volt, sajnálom, hogy így alakult.
A sokak szerint fair play dí-
jas megmozdulás kapcsán 
Csoknyai szokásos szerénységé-
vel nyilatkozott:
– Nem gondolkoztam túl a dol-
got, felkaptam és lehoztam a 
szőnyegről. Fordított helyzetben 
ő is segített volna nekem.
Ami a videó médiavisszhangját 
illeti, László bevallotta, hogy 
először szóhoz se jutott.
– Rengeteg üzenetet, gratulációt 
és kedves szót kaptam az elmúlt 
napokban, amit még egyszer 
nagyon köszönök mindenki-
nek. Tényleg úgy gondolom, 
hogy mi dzsúdósok nagyon ösz-
szetartóak vagyunk. Ellenfelek 
a szőnyegen, de nem ellenségek 
– és ez nagyon fontos! Ha velem 
történik mindez, biztos vagyok 
benne, hogy nekem is segítettek 
volna.

A fair play a tiszta eszközökkel 
játszott mérkőzés és az ellenfél-
lel szemben tanúsított sportsze-
rű magatartás eszméje. Egyszer-
re jelenti a szabályok, az ellenfél, 
a bíró döntéseinek, a közönség, 
valamint a játék szellemének 
tiszteletét, a csapatszellemet, a 
lojalitást, valamint az önérzetet 
a győzelemben éppúgy, mint 
vereség esetén, írja a Wikipedia. 
Csoknyai László cselekedeté-
vel csatlakozott azon sportolók 
népes táborához, akik a győz-
ni akarás, a teljesítménykény-
szer mellett is megmaradtak 
„sportembernek”. Ennek kap-
csán válogattunk össze néhány 
sportszerű, fair play díjas esetet. 
Kezdjük a sort Gulyás István-
nal, a magyar tenisz kiemelke-
dő egyéniségével, aki 1966-ban 
(mint később kiderült) pálya-
futása egyetlen Grand Slam-
döntőjére készült. Párizsban a 
Roland Garros döntőjében az 
ausztrál Tony Roche sérülése 
miatt nem tudott pályára lépni 
ellene, a magyar teniszező pe-
dig beleegyezett, hogy az eredeti 
időpontnál 24 órával később 
rendezzék meg a mérkőzést. Egy 
nappal később Roche három 
szettben győzött, Gulyás István 
sportszerűségéért az UNESCO 
fair play díjában részesült.
Az 1970-es évek egyik legnép-
szerűbb magyar sportolója volt 
Wichmann Tamás kenus, aki 
1978-ban UNESCO fair play 
díjat kapott, mert segített fel-
készülni riválisának, az egykori 
Jugoszlávia színeiben verseny-
ző Mateja Ljubeknek, aki aztán 
a belgrádi világbajnokságon 
legyőzte őt. – Azonnal igent 
mondtam a kérésére, nem érde-
kelt, hogy milyen nemzetiségű, 
csak az, hogy kitűnő sportem-
ber és jobb akar lenni. Együtt la-
pátoltunk, nálam lakott. Évekig 
együtt készültünk, aztán het-
vennyolcban otthon, a belgrádi 
vb-n megvert, tiszta, sportsze-
rű csatában. Az újságíróknak 

nagyon tetszett a történetünk, 
így sportszerűségi díjat kaptam. 
Egészen 12 évvel ezelőtti halálá-
ig jó barátságban voltunk Mateja 
Ljubekkel – emlékezett vissza a 
történtekre 65. születésnapján a 
kétszeres olimpiai ezüstérmes, 
kilencszeres világbajnok, há-
romszoros Európa-bajnok ke-
nus az MTI beszámolója szerint.
A Sarusi Kis János–Vaskuti 
István kenupáros az 1986-os 
montreali világbajnokságon az 
500 és az 1000 méteres távon is 
diadalmaskodott. de nemcsak a 
pályán, hanem sportszerűség-
ben is jeleskedett. A kanadai 
vb-n kölcsönadták a tartalék-
hajójukat a legnagyobb riváli-
suknak számító jugoszláv egy-
ségnek, hogy indulni tudjanak, 
ugyanis az ő hajójuk a döntő 
előtt sérülést szenvedett. Ők is 
kiérdemelték az UNESCO fair 
play díját.
Az UNESCO, az ENSZ nevelés-
ügyi szervezete védnökségével 
alapított fair play díj 2008-as 
kitüntetettjei között szerepel 
Biros Péter és Kozmann György 
személyében két magyar élspor-
toló is. Birost, a háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázót 
azért díjazták, mert a csapat 
ötkarikás sikere érdekében az 
olimpia utánra halasztotta a 
szíve mellett lévő ciszta meg-
műtését. Kozmann György, az 
Atomerőmű SE kenusa azzal ér-
demelte ki a fair play díjat, hogy 
társának, Kolonics Györgynek a 
halála után is vállalta a pekingi 
szereplést, s végül bronzérmet 
nyert az olimpián új párjával, 
Kiss Tamással.

Kovács József

Irodának és egyéb tevékenységi 
célra is alkalmas helyiségek 

(16-20 m2)  kiadók 
a Paks, Tolnai út 2. számú 

irodaépületben. 
Érdeklődni: 30/937-2668.

Fotó: Swiss Judo
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – 

vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, 
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk  
kedves vendégeinket,  igény esetén ingyenes  
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nem súlyos 
Bor Barna 
sérülése

Budapest és Nyíregyháza után Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központ parkolójában ren-
dezték az OTP Junior Adidas Streetball Challenge-sorozat következő állomását. A szervező Kovács Gá-
bortól megtudtuk, hogy a 48 csapatnevezés rekordnak számít Pakson. A nap végén a fér�aknál nyolc, a 
nőknél két kategóriában osztottak érmeket, valamint volt vegyes kategória is. Emellett hét dobóverse-
nyen hirdettek végeredményt. A teljes lista a streetballnet.hu oldalon olvasható. A paksi helyszín után 
Békéscsabára látogatott a tíz állomásból álló sorozat. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök      Faller Gábor

Nyári évzáró twirlinggálát 
rendezett a Paksi Twirling 
és Botforgató Kulturális és 
Sportegyesület. Az eseményen 
hetvenen mutatták be tudásu-
kat a Csengey Dénes Kulturális 
Központ színháztermében. A 
gálát megelőzően is nemzetközi 
megmérettetésen vettek részt az 
egyesület versenyzői: Zágrábban 
az ötfős küldöttségből Kerti 
Szandra Rátkai Mártonnal 
párosban aranyérmet szerzett, 
míg egyéniben Szelp Anikó és 
Haaz Gréta is kiválóan teljesí-
tett. A válogatott tagjai: Jobbágy 
Nikolett, Haaz Gréta, Kerti 
Szandra, Kuminka Viktória 
és Szelp Anikó már megkezd-
te felkészítő edzőtáborát az 
Európa-bajnokságra Pakson, 
hozzájuk csatlakozik két zuglói 
versenyző. Az Eb-t július 8. és 
12. között Szlovéniában rende-
zik.                                          efgé

Az év legrangosabb hazai 
dzsúdóversenyét rendezték a 
Papp László Budapest Sport-
arénában. A százezer dolláros 
összdíjazású Budapest Judo 
Grand Prix olimpiai kvali�ká-
ciós versenyen 67 ország 411 
cselgáncsozója lépett tatamira. 
Az Atomerőmű SE hét verseny-
zővel képviseltette magát, Bor 
Barna a +100 kg-os mezőny-
ben az ötödik lett, a többiek he-
lyezetlenül zárták a viadalt. A 
nehézsúlyú versenyző először 
kuvaiti, majd német ellenfelét 
győzte le, de az elődöntőben 
vereséget szenvedett a japán 
Odzsitanitól. A mérkőzés során 
Barna vállsérülést szenvedett, 
ezért nem mérkőzött a bronz-
éremért. 
A tatai edzőtáborban sikerült 
elérnünk az Atomerőmű Sport-
egyesület versenyzőjét, aki a 
Paksi Hírnöknek elmondta: 
szerencsére nem olyan súlyos 
a sérülése, mint elsőre kiné-
zett, zúzódások keletkeztek a 
vállán, ezért pár napig nem 
edz. Reméli, teljesen rendbe 
jön a bakui európai játékok-
ra, ahova június 22-én utazik 
a magyar cselgáncsválogatott.                                     
Az ASE versenyzői közül Pupp 
Réka június 25-én, Csoknyai 
László 26-án, Cirjenics Miklós 
és Bor Barna 27-én lép tatamira 
Bakuban.                            -joko-

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a régi helyen

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: Paks: 30/936-3255, Dunaföldvár: 30/9572-739

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

Kajak-kenu 
érmek 

Megmozgat-
ták a várost

A Szegeden rendezett kajak-ke-
nu válogatón az ASE kilenc ver-
senyzője egy arany-, öt ezüst- és 
három bronzérmet gyűjtött. 
A felnőtt fér�  kajakosok me-
zőnyében Boros Gergelyék K4 
1000 m-en háromnegyed hajó-
nyi hátránnyal második helyen 
érkeztek célba.
Somorácz Tamás a győri Hé-
rics Dáviddal K2 200 m-en a 
harmadik, K2 500 m-en a má-
sodik helyre ért be. A tavaly 
K2 500 m-en  vb-ezüstöt nyerő 
Boros Gergely–Dombi Rudolf 
duó a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel.
Az i� k mezőnyében Koleszár 
Zoltán C2 1000 m-en a csepeli 
Moldován Milánnal aranyér-
mes lett. Pupp Noémi K2 500 
és K4 500 m-en is ezüstérmet 
szerzett, míg Fritz Anett K4 
500 m-en harmadik lett. Ho-
rányi Benjámin K1 200 m-en 
ezüstöt szerzett.
Az i� knél és az U23-asoknál 
június végén, a felnőtteknél 
július közepén lesz a követke-
ző válogató, akkor alakul ki a 
világbajnokságon induló válo-
gatott.                                    -kj-

„Locsoló, virágoskert, mélybe ugrás, raklap, kúszás-má-
szás, betonfal, padok… javasoljuk a hosszú nadrágot és a hosszú 
ujjú pólót. Csak azért, hogy ne magadat szaggasd…” – Így hirdette 
az Atomcross utcai brutálfutást Sche� er István és csapata. Sok jóra 
tehát nem számíthattak a résztvevők a Csengey Dénes Kulturális 
Központ körül kialakított 4 és 7 kilométeres pályákon, a szervezők 
elsősorban azokat várták, akiket a futás ezen őrült része is érdekel. 
Jelentkezőből nem volt hiány, a szervezők nyolcvan főben maxi-
malizálták a résztvevők számát a pálya áteresztőképessége miatt. 
A rendezőség nem hirdetett külön korcsoportokat, mindenki 
abszolút kategóriában indult. A célba érkezők pólót és befutóérmet 
kaptak távtól, nemtől, kortól és helyezéstől függetlenül. 

Faller Gábor

Eredményt hirdettek a Fuss, 
ússz, kerékpározz a gyerme-
kedért! programsorozatban. A 
főszervező idén is a Paksi Sport-
egyesület szabadidő szakosztálya 
volt, a Paksi Hírnöknek Rostané 
Katona Katalin vezető értékelt 
a Paksi FC klubházában tartott 
záró rendezvényen. – Március-
ban a Tanuszodában kevesebben 
voltunk az előző évekhez képest, 
az áprilisi futásnál azonban be-
leerősítettek az intézmények. A 
szeszélyes május kifogott rajtunk, 
így a kerékpárpróbát június ele-
jén rendeztük meg. Összesen 
1824-en teljesítették az idei so-
rozatot.
A tanévben két kategóriában 
versengtek az intézmények: négy 
általános iskola és hét óvoda 
vett részt a megmérettetésen. 
A szervezők arányaiban vették 
� gyelembe a teljesítőket, így a 
végelszámoláskor a Munkácsy 
utcai óvoda és a Deák Ferenc 
Általános Iskola örülhetett. A 
Paksi Sportegyesület szabadidő 
szakosztálya összesen 720 ezer 
forint értékű sportszervásárlási 
utalványt osztott ki a résztvevők 
között.                                      -efgé-

A Paksi FC minden hazai bajnoki 
mérkőzésére kilátogattak, egy-
egy meccsen 30-35-en buzdítot-
ták a futballistákat a Paksi Deák 
Ferenc Általános Iskola diákjai. 
Teljesítményükkel ők nyerték a 
labdarúgóklub által kiírt Szur-
koljunk együtt! program idei 
kiírását. Ahogy Balog Judittól, a 
klubot működtető k� . ügyveze-
tőjétől megtudtuk, négy iskola 
vetélkedett a címért, több mint 

750 gyermek látogatott ki a Fe-
hérvári úti stadionba. – Célunk, 
hogy a tizenéveseket kimozdítsuk 
komfortzónájukból és közösségi 
élményt nyújtsunk nekik. Szerin-
tem ez idén is sikerült – jelentette 
ki. A győztes Deák iskola 100 ezer 
forintos sportszervásárlási utal-
vánnyal gazdagodott, a második a 
Balogh Antal katolikus iskola lett, 
harmadikként a Bezerédj iskola 
végzett.

Szurkoljunk együtt!

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Tekintélyt parancsoló 
monstrum
El kell ismerni, drámai az első ta-
lálkozás az RDO 3221-essel, köz-
ismertebb nevén a Komondorral, 
a paksi atomerőmű új, sugárár-
nyékolt járművével. A valóságos 
gépszörny mellett nem csupán 
kicsinek érzi magát az ember, ha-
nem az is. A magyar fejlesztésű 
harci csodának minden szem-
pontból tekintélyt parancsolóak 
a méretei: önsúlya több mint 12 
tonna, a motorja egy IVECO 5900 
cm3-es dízelmotor. A monstrum 
terepváltóval és di�erenciálzár-
ral felszerelt, a felépítmény tíz és 
tizenhat milliméteres acélleme-
zekből van összehegesztve. A 279 
lóerős motor 90 km/órás sebes-
ségre gyorsítja a kocsit közúton, 
de terepen is 40-es sebességgel 
halad. Hossza meghaladja a hat 
métert, magassága majdnem el-
éri a hármat. Mászóképessége 30 
fokos, gázlómélysége 1,2 méter. 
Az atomerőmű szempontjából 
hasznossá teszi, hogy a sugárár-
nyékoló képessége hatvan szá-
zalékos. Merthogy a gépjármű 
célja Pakson alapvetően más, 
mint a honvédségnél alkalmazott 
prototípusainak, mondja Bana 
János, az atomerőmű biztonsági 
igazgatóságának baleset-elhá-
rítási osztályvezetője. Katonai 
alkalmazásnál nagyon fontos a 
terepjáró képesség, a lövedékek-
kel, illetve robbanóeszközökkel 

történő támadások kivédése. A 
nukleárisbaleset-elhárítási terüle-
ten viszont más szempontok a lé-
nyegesek. Az atomerőmű számá-
ra készített Komondor esetében 
a kiegészítő páncélzat felesleges 
lenne, ezért a golyóálló üvegeket 
kicseréltették sugárárnyékoló 
ólomüvegekre, a fém árnyékoló 
rétegeket pedig megvastagíttat-
ták, árulta el a baleset-elhárítási 
vezető. A jármű alkalmas nehéz 
terepviszonyok mellett 3,5 tonnás 
utánfutó vontatására, eszközök 
szállítására, valamint sugár-fel-
derítési feladatok ellátására és a 
beavatkozó személyzet szállításá-
ra. A mérési adatokat a fedélzeti 
rendszer  azonnal össze is rendeli 
a jármű GPS-koordinátáival. A 
Komondor minden porcikájá-
ban tiszteletet ébreszt: az utastér 
szemmagasságban kezdődik, a 
kabin hátuljába pedig lehajtható 
lépcsőn lehet felmászni. Már a 
vezetőülésbe feljutni is komoly 
kihívás, de a neheze csak akkor 
jön, amikor méltóságunkat meg-
őrizve megpróbáljuk bezárni a 70 
kilogrammos ajtót. Ólomnehéz, 
akár egy bank trezorkapuja. A 
magyar gyártású ABV (nukleáris, 
biológiai és vegyi) felderítő jármű 
atomerőműbe szállított verzióját 
kifejezetten a létesítmény igényei-
re szabták át, mondta el lapunk-
nak Zsitnyányi Attila, a fejlesztő 

és gyártó Gamma Zrt. vezérigaz-
gatója. A járműnek nem csupán 
megnövelt sugárvédelme van, de 
túlnyomásos szűrő-szellőztető, 
illetve sugárzásmérő rendszert 
is telepítettek bele. Utóbbi külön 
méri az utastér, a vezetőfülke és a 
külső sugárzás erősségét, illetve a 
személyzet dózisértékeit és a ren-
delkezésre álló tartózkodási idő-
ket is számolja. Zsitnyányi Attila 
azt is elmondta, hogy a magyar 
hadiipar vegyi védelemben kife-
jezetten erős, évtizedek óta alap-
vetően hazai gyártású eszközök-
kel lehet kielégíteni  a felmerülő 
eszközigényeket. 
A Komondorhoz C kategóriás 
jogosítvány és a legmagasabb 
pályaalkalmassági kategória 
szükséges, mivel megkülönböz-
tető jelzést használó járműről van 
szó. Bár könnyű irányítani, nem 
szabad elfeledkezni róla, hogy a 
vezetőfülke magasan van, az ab-
lakok kicsik és nem nyithatók, 
ezért a sofőr csak a tapasztalatait 
és a kameraképeket használhatja. 
A vezetőfülkében négy monitor 
jeleníti meg a tetőre telepített hat 
kamera képét, ez segít a vezető-
nek az eligazodásban. A sugár-
árnyékolt jármű beszerzésére a 
fukusimai események után vállalt 
biztonságnövelő intézkedések 
megfontolásai alapján került sor.                                     

Matus Dóra

Az atomener-
giát népszerű-
sítik
Az Energetikai Szakközépiskola 
11. évfolyamos elektrotechnikai 
műszerészeinek tartottak rend-
hagyó �zikaórát az Atomener-
getikai Múzeumban. A program 
során Krizsán Árpád, az ESZI 
�zikatanára tartott látványos kí-
sérleteket, illetve Juhász László 
labortechnikus mutatta be az 
atomerőműben használt irányí-
tástechnikai mérőműszereket, 
valamint az új digitális techno-
lógiákat. Ami ennél is jobban fel-
csigázta a diákok érdeklődését, az 
az atomerőmű új, 12 tonnás, 279 
lóerős, sugárárnyékolt járműve, a 
Komondor, amely a veszélyhely-
zeti dolgozók szállítására szolgál, 
és védelmet biztosít a legextré-
mebb körülmények között, akár 
nukleáris, biológiai vagy vegyi 
szennyeződések esetén is.
Amint Enyedi Bernadett mú-
zeumvezető elmondta, az in-
tézmény célja, hogy interaktív 
programok keretében minden 
korosztályhoz közel vigye az 
atomenergiával kapcsolatos is-
mereteket. Tavaly általános isko-
lások számára egy közel 30 prog-
ramból álló sorozatot tartottak, 
koruknak megfelelő progra-
mokkal az óvodásokat is várják, 
most pedig középiskolásoknak 
indítottak foglalkozást.          -md-
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JOBB AGYFÉLTEKÉS 
RAJZTANFOLYAM PAKSON

Június 29–július 2. (4 nap) 
9-től 17 óráig

11-99 éves korig, 
előképzettség nélkül 
részt vehetsz!
Bővebb infó, jelentkezés: 
06-30/280-90-90, 
info@rajztanfolyam.com

A VITAFOAM MAGYARORSZÁG KFT. 
ÜGYVEZETŐ ASSZISZTENS 

MUNKATÁRSAT KERES 
Elvárások:

• Minimum középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• Releváns szakmai tapasztalat ügyvezetői 

vagy személyi asszisztensként 
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás 
• B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat
• Talpraesett, magabiztos személyiség
• Jó kommunikációs készség

Jelentkezés: magyar és angol nyelvű önéletrajzzal az ambachb@vitahungary.hu e-mail címre

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

Spanyol, 
orosz és 
angol 
nyelvtanítás

 egyéni igények 
szerint felnőtteknek 

és gyerekeknek.
Üzleti szaknyelv is!
Telefon: 20/251-3339

TelePaks Televízió
már az interneten is

Online adás: www.paksihirnok.hu


