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Otthonról foglalhat időpontot az ügyfél

Kovács Sándor Paks új alpolgármestere

Újabb ügyfélbarát szolgáltatást 
vezetett be a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal az ügyintézésben – tá-
jékoztatott Szabó Péter. A polgár-
mester elmondta, az elektronikus 
közigazgatás bevezetésének egyik 
első lépése volt, hogy a város nyá-
ron megújult honlapján elérhető-
vé váltak az útfelújítások tervei, 
a lakosságot érintő pályázati ki-
írások a hozzájuk tartozó adat-
lapokkal, és már a képviselő-tes-
tület ülései-nek anyaga is megte-
kinthető a paks.hu oldalon.
A hivatal most újabb lépést tett 
az e-közigazgatás további ki-
terjesztéséhez: a város honlap-
ján megjelenő felületen keresztül 
foglalhatnak időpontot az ügy-
felek, így nincsen már szükség 
arra, hogy telefonon vagy szemé-
lyesen egyeztessenek, hanem ké-
nyelmesen, otthonukból is meg-

tehetik  – mondta Szabó Péter, 
hozzátéve, hogy ez a hivatal dol-
gozóinak munkáját is megköny-
nyíti.
A polgármester azt is elmond-
ta, hogy a változás egyelőre az 
igazgatási osztályt – kiemelten az 
anyakönyvvezetést – érinti. Töb-
bek között itt adnak ki igazolást a 
felsőoktatásban nyújtott szociális 
támogatáshoz, az élettársi kapcso-
lat elismeréséhez, valamint a hul-
ladékszállítási kedvezményhez, itt 
kell jelentkezni a talált tárgyakkal, 
valamint az állampolgársággal 
összefüggő, illetve a birtokhábo-
rítási ügyekben, és ide tartoznak 
a születéssel és az elhalálozással 
kapcsolatos elintéznivalók is.
Az időpontfoglaláshoz regiszt-
rálni kell a www.paks.hu honla-
pon, amit a hivatal fülre kattintva, 
majd az ügyfélfogadás–időpont-

foglalás menüpontot választva le-
het megtenni. A regisztrációhoz 
nevet, e-mail címet, valamint te-
lefonszámot kell megadni, utób-
bira a kapcsolattartáshoz lehet 
szükség. A lefoglalt időpontra 
érkező ügyfélnek az információs 

pultnál kell jelentkeznie. Szabó 
Péter polgármester úgy tájékoz-
tatott, hogy a tervek szerint ja-
nuártól fokozatosan kiterjesztik 
ezt a lehetőséget a hivatal más 
osztályaira is.                                     

 -kgy-

A városfejlesztéssel, a turizmussal, 
a városmarketinggel és a kommu-
nikációval foglalkozik Paks októ-
ber 18-án megválasztott társadal-
mi megbízatású alpolgármestere, 
Kovács Sándor. Kinevezésekor 
lemondott a szakbizottságokban 
betöltött tagságáról, elnöki tiszt-
ségéről. A kommunikáció terén 
az a célja, hogy korrekt és gyors 
információk kerüljenek ki a vá-
rosházáról úgy, hogy a szakte-
rületek illetékesei tájékoztatják 
a közvéleményt a sajtón keresz-

tül. Ahogy a kommunikációnak, 
úgy a városmarketingnek is meg-
nő a jelentősége most, amikor a 
város a XXI. század legnagyobb 
beruházására készül. – Most iga-
zán szükség van arra, hogy vá-
rosunkat megjelenítsük itthon 
és külföldön – fogalmazott Ko-
vács Sándor. Emlékeztetett arra, 
hogy a város arculatának meg-
újítását az eddig általa vezetett 
turisztikai és városmarketing bi-
zottság megkezdte, a folytatást 
illetően pedig fontosnak tartja, 

hogy megfelelően átgondolt ter-
vek alapozzák meg a további lé-
péseket. A turizmus terén, főként 
a rendezvények tekintetében már 
sikerült előrelépni, de vannak 
még feladatok. A Lussonium fej-
lesztésére közép- és hosszú távú 
tervet szeretne készíteni, bizto-
sítani az erőd megközelítését, 
és olyan fejlesztést végrehajta-
ni, aminek eredménye valós ér-
deklődést, nem csupán vesztesé-
get generál. Arra is kitért, hogy 
örülne, ha az Európában egye-
dülálló Atomenergetikai Mú- 
zeumnak a városban találnának 
végső helyet, mert jó hatással 
lenne az idegenforgalomra, töb-
ben látogatnák a képtárat, a Vá-
rosi Múzeumot, és többen meg-
ismernék a Sárgödör teret. A vá-
rosfejlesztés terén rendkívül sok 
a feladat – húzta alá Kovács Sán-
dor. Azt mondta, itt nemcsak a 
Paks II. projekttel összefüggő, so-
kat emlegetett jelentős beruhá-
zásokra gondol, hanem a város-
lakók kényelmét, életminőségét 
javító intézkedésekre is. Ezek kö-
zött említette a Bezerédj általá-

nos iskola ebédlőjét, a parkolási 
problémák megoldását, de még 
az olyan aprónak tűnő intézke-
déseket is, mint amilyen példá-
ul egy tükör elhelyezése az Anna 
utca és a Malom-hegyre vezető 
út kereszteződésénél, amit lakos-
sági jelzés szerint, évek óta szor-
galmaznak a környéken élők. A 
lakótelepi központi park, a város-
háza és környéke nem méltó egy 
atomvároshoz, vélekedett Kovács 
Sándor, aki szerint sok munkára 
és kreativitásra lesz szükség ezek-
nek a feladatoknak az ellátásá-
hoz. Mint kiemelte, városvezetői 
munkája során a vállalkozói gon-
dolkodásmódot szeretné az ön-
kormányzati munkába átültetni. 
– Azt szeretném, ha a racionali-
tás, a gyorsaság, a kreativitás erő-
södne az önkormányzati mun-
kában – és az együttműködést is  
hangsúlyozta.  – Én a munkában 
hiszek – összegzett Kovács Sán-
dor, kiemelve, hogy szeretne si-
keres lenni alpolgármesterként, 
és szeretné, ha sikeres város len-
ne Paks. 

Vida T.
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– Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel 
fogja képviselni a választókerületet Bencze Já-
nos. Személye rácáfol arra a pesszimista vé-
lekedésre, miszerint nem létezik hiteles po-
litikus és politizálás – mondta Hegedűs Ló-
rántné, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
országgyűlési képviselője azon a Pakson tar-
tott sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy 
Bencze Jánost, a párt Tolna megyei elnökét kí-
vánja indítani a Jobbik Magyarországért Moz-
galom a 2018-as országgyűlési választáson 
Tolna megye 3. választókerületében. 

– Vannak olyan jelek, hogy Mészáros Lőrin-
cek keltetőjévé válik az atomerőmű-beruhá-
zás – ezt már Bencze János mondta, kiemel-
ve, azt ígéri, hogy meg fogják előzni a kor-
rupciót, és tisztességes, a környéket gyarapító 
beruházásra fognak törekedni. Azt mondta, 
furcsa, hogy a kormány évek óta sokat beszél 
Paksról, de konkrét előkészületek nem tör-
téntek, pedig több ezer ember érkezésére kell 
felkészülni. Ami az úthálózatot illeti, Paksot a 
kelet-nyugati vérkeringésbe is be kellene kap-
csolni, az atomerőmű és a hídépítés beruhá-
zásai átgondoltan kell, hogy történjenek – fej-
tegette, hangsúlyozva, hogy csak azokat az el-
képzeléseket támogatják, amelyeknek van 
reális gazdasági háttere, segítik a vidék fejlő-
dését.  
– Olyan választókörzetben élünk, aminek 
az egyik felén itt van Paks és Dunaföldvár 
két ipari parkkal, a másik felén viszont Ta-
másiban, Gyönkön, Simontornyán nincsen 
semmi – említette példaként Bencze János. 
– Ha a beruházás kapcsán elviszi a korrup-
ció a fejlesztési forrásokat, akkor ez a térség 
még szegényebb lesz. Ez ellen mindenkép-
pen fel kívánunk lépni, és egy komoly, hatá-
rozott programmal megvalósítani a fejlődést 
– húzta alá.                 

-kgy-

Nagyobb fedést kap a paksi piac

Bencze Jánost indítja a 
Jobbik a választáson

Felújítás 
a faluházban

Napsütésben kellemes vásárol-
ni a paksi piacon, ám ha esik az 
eső, akkor akár a Kihívás napjá-
nak is tekinthető a kedd és pén-
tek a Villany utcában, ugyanis 

jelenleg csak az árusok felett van 
fedés, a vevőket viszont semmi 
nem védi a lehulló csapadék-
tól, az esernyőt pedig megtar-
tani, miközben az ember válo-

gat az áruból vagy éppen �zet, 
esetleg bepakolna a szatyrá-
ba, bizony embert próbáló mű-
velet. Ezt a régi problémát or-
vosolja az önkormányzat azzal, 
hogy kiterjeszti a piac fedettsé-
gét. – Miután elkészültek a ter-
vek, le kell folytatni a kivitelező 
kiválasztását célzó közbeszer-
zési eljárást, aminek előkészíté-
se folyamatban van, szeretnénk 
mihamarabb megkötni a kivite-
lezési szerződést – tájékoztatott 
Hum Ferenc, a műszaki osztály 
vezetője. A tervek szerint a le-
hető leghamarabb, még az idén 
szeretnék elkezdeni a kivitele-
zési munkát, aminek keretében 
javarészt előregyártott elemeket 
kell a helyszínen összeszerelni, 
így a téli időjárás nem akadály. 

A piactér praktikus, szerkezeté-
ben és anyagában is a meglévő-
vel azonos polikarbonátlemez-
fedést kap. A beruházás nem je-
lent teljes körű lefedést, középen 
az asztalsorokra merőleges átjá-
ró, illetve az épületek és az árusí-
tóasztalok közötti rész nem kap 
fedést, tulajdonképpen a már 
meglévő tetőelemeket kötik ösz-
sze. A csapadékvizet a már ki-
épített hálózaton keresztül ve-
zetik el, a rákötés földmunkával 
fog járni. Ezt a folyamatot már 
nagyban befolyásolhatja az idő-
járás, ezért a kivitelezés befeje-
zésének pontos határidejéről ké-
sőbb döntenek a szakemberek. 
A beruházás becsült értéke net-
tó 15 millió forint.

Faller G.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula A dunakömlődi faluház vizesblokkjain csupán 
kisebb javításokat végeztek az épület átadása 
óta, így mára időszerűvé vált a rekonstrukció. 
– Sokszor volt hátrányos helyzetben a faluház 
a bérlés szempontjából, éppen a vizesblokkok 
állapota és mérete miatt. A felújítás növelni 
fogja a ház értékét, illetve így sokkal könnyebb 
lesz majd bérbe adni a nagytermet különbö-
ző családi és egyéb rendezvényekre – mondta 
Tell Edit, a faluházat működtető Paksi Közmű-
velődési Nonpro�t K�. ügyvezető igazgatója. 
A meglévő vizesblokkok felújítása mellett   ki-
alakítanak egy akadálymenteset lent, valamint 
a beruházás keretében átépítik a földszinti vi-
zesblokk felőli bejáratnál lévő lépcsőt, és rám-
pát alakítanak ki. Az önkormányzat már elin-
dította a közbeszerzési eljárást, hamarosan ki-
választják a kivitelezőt – tájékoztatott Hum 
Ferenc, a hivatal műszaki osztályának veze-
tője. – A 2018-as báli szezonra, tehát lehető-
leg január végére, de legkésőbb február elejé-
re szeretnének elkészülni a vizesblokkok felújí-
tásával, a bejárat akadálymentesítésére pedig a 
tervek szerint jövő tavasszal kerül majd sor. A 
felújítás ideje alatt az intézmény a megszokott 
színvonalon fogja lebonyolítani rendezvényeit. 
A munkálatok közel 20 millió forintba kerül-
nek, amit az önkormányzat saját forrásból biz-
tosít.                                                                  -wph-
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1956 hősei előtt tisztelegtünk

– Az 1956-os forradalom minden perce, min-
den eseménye a mai napig létünkbe maró va-
lóság. Ötvenhat minden áldozata a mai mo-
dern életünknek, sikereinknek, Európában és 
a világban betöltött helyünknek, újkori meg-
becsülésünknek és tiszteletünknek megha-
tározó alapköve – mondta Bana János alpol-
gármester az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 61. évfordulójára szervezett városi 
ünnepségen. Utalva a közelgő atomerőmű-be-
ruházásra úgy fogalmazott, hogy Pakson egy 
kisebb forradalom zajlik, bár nem fegyverek-
kel megvívva, hanem az ország felemelkedé-
sét szolgáló olyan fejlesztéssel, ami a város és a 
magyar energiaellátás jövőjét több mint fél év-
századra meghatározza. – A város polgárainak 
és vezetésének feladata, hogy ezt a változást a 
város javára fordítsa és mindent megtegyen 
azért, hogy Paks ne csak elszenvedője legyen 
az évszázad beruházásának, hanem annak 
hasznát is élvezni tudja. Mindent el kell követ-
ni azért, hogy Paks városa a térség, energetikai 
szempontból pedig egész Magyarország mo-
torja legyen – hangsúlyozta Bana János, hoz-
zátéve, hogy a következő néhány évtized leg-
nagyobb változását fogjuk együtt megélni, 
amit csak összefogással, őszinte párbeszéddel, 
tiszta és önzetlen lelkülettel tudunk úgy meg-
valósítani, hogy általa gyermekeinknek biz-
tonságos életkörülményeket, jólétet, egy békés 
és gyarapodó várost tudjunk átadni.
A Városháza nagytermében megtartott meg-
emlékezésen közreműködött Tisza Veronika, 
Cseke Klára és a Kvint Stúdió növendékei. Az 
ünnepség zárásaként koszorúztak a Városhá-
za előtt álló emlékműnél, majd este a Csengey 
Dénes Kulturális Központban folytatódott az 
október 23-i városi megemlékezés. 

– Bibó István mondta a forradalom napjai-
ban: A szabadság ott kezdődik, ahol megszű-
nik a félelem. Hosszú ideje próbálják elhitet-
ni velünk, hogy a szabadság az emberen kívül 
érhető el. Megtalálható a birtoklásban, a hata-
lom megélésben, vagy pusztán egy életérzés-
ben. Aki ezt hirdeti, az a szabadságát önma-
gán kívül keresi, pedig a szabadság belülről fa-
kad. A szívből, a félelmek nélküli döntésekből 
és igaz tettekből – mondta beszédében Szabó 
Péter polgármester.
– Még ha ott és akkor nem is látszott, de mi, 
61 év távlatából már tudjuk, hogy ’56 embe-
reinek bátorsága, elszánt akarata, önfeláldo-
zása nélkül nincs ’89-es rendszerváltás, nyu-
gati integráció, demokratikus, modern és 
szabad Magyarország. Mindaz, amiben ma 
élhetünk és gyarapodhatunk – fogalmazott 

Szabó Péter, aki az atomerőmű-beruházás 
kapcsán azt mondta, hogy újra forradalmi 
idők előtt állunk. – Ez egy olyan forradalom 
lesz, ami békeidőben ér el bennünket, amely-
ből az ország többi lakója saját bőrén semmit 
sem érzékel majd. Ezt nekünk úgy kell meg-
élni, hogy a számunkra kirótt kötelező fel-
adatot lehetőséggé tegyük, és az összes kínál-
kozó lehetőséget városunk és az itt élő polgá-
rok javára fordítsuk. Hiszem, hogy mindez 
csak akkor fog sikerülni, ha közösen elfogad-
juk a ránk váró változás tényét és minden ki-
hívását. Együtt indulunk el a változás útján 
akkor is, ha annak jó néhány gyümölcsét in-
kább gyermekeink és unokáink fogják élvez-
ni – mondta a polgármester.
– Sosem felejthetjük a forradalom lelkületét, 
ezrek áldozatát, és azt sem, hogy minden jó, 
amit ma megélhetünk, korántsem természe-
tes. Nemzetünk, városunk, családunk jólé-
tét, biztonságát, szabadságát, fejlődését, gyer-
mekeink, unokáink jövőjét naponta őriznünk 
kell. Őriznünk a forradalmár szabad, önfelál-
dozó, a jövőért tenni akaró, tiszta és mindig 
�atal lelkével – zárta gondolatait Szabó Péter 
polgármester.
Az ünnepi beszédet követően átadták a Paks 
Díszpolgára címet és a Pro Urbe kitüntetést. 
Előbbit Örvös Ferenc, az egykori paksi kon-
zervgyár nyugalmazott igazgatója vehette át, 
utóbbit pedig Németh Lászlóné, valamint 
Mittler József.
A díjátadók után a Paksi Vak Bottyán Gim-
názium diákjai adtak ünnepi műsort Októbe-
ri mesék a bőröndből címmel. Az esten Bagdy 
László tanácsnok mondott pohárköszöntőt. 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István
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Városi kitüntetést vehettek át
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Örvös Ferenc vehette át a Paks Város 
Díszpolgára címet az október 23-i városi 
ünnepségen, a Pro Urbe díjat pedig Né-
meth Lászlóné, a Paksi Bezerédj Általá-
nos Iskola nyugalmazott igazgatója és 
Mittler József, a Paksi Vak Bottyán Gim-
názium nyugalmazott igazgatóhelyette-
se.

– Alig jutok szóhoz a meghatottságtól, 
hogy ilyen elismerést kaptam. Szép volt 
a konzervgyári időszak, nagyon jó kol-
lektíva dolgozott ott, egy szív, egy lélek – 
mondta Örvös Ferenc, aki megkapta a Paks 
Díszpolgára címet. Örvös Ferenc Pakson 
született és ma is itt él feleségével. Agrár-
diplomáját a keszthelyi egyetem jogelőd in-
tézményében szerezte, de tanári végzettsé-
ge is van, Kalocsán, majd Szekszárd–Palán-
kon tanított. Szakmai pályafutását a paksi 
konzervgyárban töltött harminc esztendő 
határozta meg. Először osztályvezető volt 
a termelési részlegen, majd húsz éven át a 
gyár igazgatója. Vezetése alatt az üzem fo-
lyamatosan korszerűsödött, a termelés fo-
kozatosan emelkedett. – A kis szeszfőzdé-
ből nagyvállalattá vált paksi konzervgyár-
ban kétezer ember dolgozott, az előállított 
évi hatvanezer tonna termékből London-
tól Tokióig sok helyre szállítottunk – idézte 
fel emlékeit Örvös Ferenc. A mezőgazda-
sági üzemek 25-30 km-es körzetben bizto-
sították a szükséges alapanyagokat, terme-
lést előkészítő részlegek működtek Faddon 
és Németkéren A dolgozók gyermekeinek 
bölcsődét, óvodát működtettek. Az egyko-
ri konzervgyár jelentős hatást gyakorolt a 
város fejlődésére. A dolgozók tisztelték és 
szerették Örvös Ferencet, aki szeptember-
ben vette át rubint diplomáját Keszthelyen. 
– A konzervgyári éveket a nyugállományba 
vonulásommal lezártam, most már gyer-

mekeimben, unokáimban és dédunokáim-
ban van az örömöm – mondta a kitünte-
tett.
 – Ha úgy érzi az ember, hogy létreho-
zott valamit, akkor a jól végzett mun-
ka örömével tudja átadni magát nyugdí-
jas éveinek – mondta Németh Lászlóné, 
aki Pro Urbe díjat vehetett át október 23-
án. A kitüntetett a pécsi tanárképző főis-
kolán szerzett magyar-orosz szakos tanári 
diplomát. Negyven éves pályafutása alatt 
szaktanárként, osztályfőnökként, munka-
közösség-vezetőként, húsz évig igazgató-
ként tevékenykedett. 1975-től dolgozott a 
Paksi Bezerédj Általános Iskolában,1989-
ben nevezték ki igazgatónak. Munkássá-
ga alatt indult az iskolában balett, vizuá-
lis kultúra és német nyelvi tagozat, a dzsú-
dó órák, meghonosította a táboroztatást 
német nyelvterületen, a számítástechni-
ka oktatást vizsgázási lehetőséggel. Első-
ként hozott létre Pakson Iskolaszéket, a 
működést alapítvány létrehozásával segí-
tette. Folyamatosan képezte magát: az EL-
TE-n elvégezte a pedagógiai vezetőképző 
szakot, majd a Pedagógus szakma megújí-
tása projekt keretében a vizsgáztatói mun-
kaszerep kurzust, valamint az Eszterházy 
Tanárképző Főiskola posztgraduális kép-
zésén tanügyigazgatási szakértői képe-
sítést is szerzett. Kollégáit is folyamatos 
megújulásra késztette, vezetői munkájá-

nak, lokálpatrióta szemléletének köszön-
hetően sok kiváló paksi diák találta meg 
helyben a számítását. Németh Lászlóné 
életigenlése, humora, pozitív gondolko-
dása hat az emberekre, tisztelet és kölcsö-
nös megbecsülés kíséri tetteit. Az első el-
ismerést 1985-ben kapta: szakmai munká-
jáért miniszteri dicséretben részesült. 

– Azt, hogy milyen érzés átvenni egy ilyen 
díjat, elmondani nem lehet – fogalmazott 
Mittler József, aki szintén Pro Urbe díjat 
vehetett át a városi ünnepségen. A nyugal-
mazott pedagógus 1965-től 2000-ig a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium tanára, 1996-
tól igazgatóhelyettese, valamint felnőttok-
tatási tagozatvezetője volt. Hét nappali és 
négy levelező osztály osztályfőnökeként is 
munkálkodott. Már 1966-ban részt vett az 
Országjáró Diákok Országos Találkozó-
ján, minden évben március 15-én Pető�-
emléktúrát szervezett Borjádra, valamint 
Rákóczi-emléktúrát Budapest–Kassa kö-
zött. Érettségi elnöki feladatokat is ellátott 
tizenkét évig, 1997–2016 között a Pak-
si Vak Bottyán Tehetséggondozó Alapít-
vány kuratóriumának tagja volt. 1969-ben 
új sportágként honosította meg a tájfutást 
Tolna megyében. A diákok kezdetben a 
gimnázium sportkörében, később a Pak-
si Sportegyesületben versenyeztek. Har-
mincöt évig a Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli el-
nöke. 1995-től tizenöt éven át az „Együtt a 
parlagfű ellen” Alapítvány kurátora, négy 
évig a TelePaks Kistérségi Televízió felü-
gyelőbizottságának tagja volt. A pedagó-
guspályán eltöltött negyvennégy év során 
több kitüntetésben részesült, a legrango-
sabb a Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-
kereszt volt. – Az idei esztendő nagy él-
mény számomra, három hónapja vehet-
tem át az aranydiplomámat, most pedig a 
Pro Urbe díjat – mondta Mittler József, ki-
emelve, hogy sokat köszönhet a családjá-
nak, különösen a feleségének, akivel dec-
emberben ünneplik az ötvenedik házassá-
gi évfordulójukat.   

Kohl Gy.

Fotók: Babai István
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Húsz éve üzemel a Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója

Az elhasznált fűtőanyagok táro-
lásának magyarországi megol-
dása nemzetközi összehasonlí-
tásban is példaértékű. A Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója 
(KKÁT) két évtizede biztosítja 
a fűtőelemek biztonságos, a ha-
zai és a nemzetközi előírások-
nak megfelelő tárolását – hang-
súlyozta Aradszki András ener-
giaügyekért felelős államtitkár 
(NFM) gondolatait tolmácsol-
va dr. Farkas Gábor főosztályve-
zető a létesítmény üzemeltetésé-
nek huszadik évfordulója alkal-
mából rendezett konferencián.
Kiemelte, hogy az atomerőmű 
üzemelése során keletkezett ki-
égett fűtőelemek megfelelő el-
helyezése generációkon átívelő 
feladat, amihez megfelelő szabá-
lyozási rendszert, infrastruktú-
rát kell működtetni, és gondos-
kodni a szükséges anyagi forrá-
sokról.
A létesítmény születésénél bá-
báskodó MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. és az üzemelteté-
sért 2000 óta felelős Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Nonpro�t 
(RHK) K�. szakemberei idézték 
fel az átmeneti tároló létesítésé-
nek főbb mozzanatait és az üze-
meltetés máig felgyülemlett ta-
pasztalatait.

– Alapvetően jó konstrukciót 
választottak elődeink, ami kiáll-
ta az idő próbáját. Ettől függetle-
nül a nukleáris technológiában 
folyamatos a fejlődés, ezért több 
apró lépésben módosítottuk az 
elrendezést, a biztonság megtar-
tása mellett növeltük a kamrák 
befogadó kapacitását – tájékoz-
tatta lapunkat Nős Bálint stra-
tégiai és műszaki igazgató. Egy 
kamra eleinte 450, majd 527 ki-
égett fűtőelem-kazetta befoga-
dására volt alkalmas, ezt növelik 
a következő kiépítésnél 703-ra.
A hatékonyságot növelő fejleszté-
seknek köszönhetően az eredeti-
leg tervezett 37 helyett 33 kamrá-
ból fog állni a modulárisan bővít-
hető épület. A 21-24-es kamrák 
most készültek el, már megkap-
ták a használatbavételi engedélyt, 
ez után az üzembehelyezési en-
gedély, majd az üzemeltetési en-
gedély megszerzése következik, 
vázolta dr. Kereki Ferenc. A kö-
vetkező etapban épülő három 
kamrában már sűrített rácsosz-
tást alkalmaznak. A kiviteli ter-
vek elkészültek. Eddig közel 42 
milliárd forintba került a létesít-
mény megépítése, ami a cég fej-
lesztésre fordított összes kiadásá-
nak hozzávetőleg harminc száza-
léka.

Nős Bálint azt mondta, hogy 
nemzetközi mércével mérve is 
kiemelkedőek a KKÁT jellem-
zői, a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség háromévente szer-
vezett felülvizsgálati értekezle-
tein is rendre jó példaként em-
lítik.
Elismeréssel szólt a létesít-
ményről és az üzemeltetőről 
Gáncs István, a TEIT társelnö-
ke is. Azt mondta, hogy a Tár-
sadalmi Ellenőrző, Informá-
ciós és Településfejlesztési Tár-
sulás maga is végez méréseket, 
ellenőrzéseket, de az elmúlt 
húsz évben nem tapasztaltak 
semmilyen környezetre gyako-
rolt negatív hatást az átmeneti 
tárolóval kapcsolatban. Gáncs 
István hozzátette, hogy mindig 
minden szükséges informá- 
ciót megkapnak partnerüktől, 
az RHK K�.-től.
Kiégett fűtőelemek befogadá-
sára alkalmas végleges tároló 
még sehol a világon nem mű-
ködik, de műszakilag kiforrott 
a technológia, aminek alkalma-
zásában a �nnek járnak az élen, 
ők a közelmúltban kapták meg 
az építési engedélyt. A hazai 
helyzetről dr. Kereki Ferenc azt 

mondta, hogy a jelenlegi tároló 
legalább ötven évig garantálja 
az elhelyezést, de ez meghosz-
szabbítható. A nemzeti straté-
giában jelenleg a kazetták köz-
vetlen elhelyezésével számol-
nak, ezért egy telephely-kutatási 
programot folytatnak, amelynek 
célja, hogy a végleges elhelyezést 
szolgáló tároló helyének kijelö-
lése megtörténhessen.
Az új blokkokkal kapcsolatban 
még nincs döntés, de az már 
biztos, hogy az ezekben elhasz-
nált fűtőelemeket nem ebben a 
tárolóban helyezik majd el, mert 
geometriájukat tekintve jelentő-
sen eltérnek a mostaniaktól. Az 
egyik opció egy új átmeneti tá-
roló építése, a másik a bértáro-
lás.
Dr. Kereki Ferenc zárszavá-
ban egyebek mellett kiemelte az 
együttműködés fontosságát. Azt 
mondta, hogy ez adott alapot a 
biztonságos építéshez, a műkö-
déshez, a műszaki fejlesztések-
hez. Az RHK K�. nemcsak az 
atomerőműben talált partner-
re, hanem a nukleáris hatóság-
ban és a térség településeiben is 
– húzta alá.                

Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök archív
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Az eredeti gyártó, a Turboatom korsze-
rűsíti a paksi atomerőmű turbináit. Az 
ukrán társaság 2013-ban tett javaslatot a 
modernizációra, aminek eredményeként 
növekszik a turbinák teljesítménye. A ja-
vaslat arról szólt, hogy azonos reaktortel-
jesítmény és gőzmennyiség mellett, bel-
ső hatásfoknöveléssel több villamos telje-
sítményt lehet elérni. A tárgyalások 2014 
végén kezdődtek el, a szerződés 2015-ben 
született meg, majd elkezdődtek a gyártá-
si munkák annak érdekében, hogy 2016 
szeptemberében, az éves kettes blokki fő-
javítás alatt el lehessen végezni a szüksé-
ges átalakításokat. A munkában a paksi 
atomerőmű szakemberei, az MVM OVIT 
Zrt. és a román Generalturbo munkatár-
sai vettek részt. Jantner József projektve-
zető úgy tájékoztatott, hogy idén szeptem-
berben az egyes blokk átalakítását is elvé-
gezték, jövő májusban a hármas blokkon, 
2019 februárjában pedig a négyes blok-
kon kerül sor a modernizációra. Az átala-

kítással az erőmű négy blokkjának villa-
mos teljesítménye várhatóan mintegy 30 
megawattal emelkedik. A megtérülési idő 
huszonöt hónap – vázolta a projektvezető. 

A modernizáció eredményeként nagyobb 
teljesítménnyel és a csökkentett karban-
tartási igény miatt hosszabb ideig mű-
ködnek majd a berendezések – közölte 
korábban az erőművi turbinák gyártásá-
ra szakosodott, 1934 óta működő ukrán 
társaság. Az egyik fő változást az jelenti, 
hogy az eddigi hatfokozatú helyett hétfo-
kozatúak lesznek a paksi turbinák nagy-
nyomású házai. A berendezést a már meg-
lévő alapokra, az épületszerkezet módo-
sítása nélkül szerelik be. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. tevékenységének immá-
ron három évtizede szerves része – a nuk-
leáris biztonság mindenkori elsődlegessé-
ge mellett – a működés hatékonyságának 
folyamatos fejlesztése. Ennek szellemében 
valósult meg, illetve zárult le 2009-ben a 
teljesítménynövelés is, aminek mintegy 
folytatása a mostani fejlesztés – nyilatkoz-
ta korábban az atomenergiainfo.hu-nak 
Pekárik Géza műszaki vezérigazgató-he-
lyettes. Az erőmű jelenlegi 2000 MW-os 
névleges villamos teljesítményének növe-
lésével az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
a Nemzeti Energiastratégiában megfogal-
mazott célkitűzések megvalósulását támo-
gatja, vagyis olcsón, folyamatosan és nagy 
mennyiségben, környezetkímélő módon 
termel villamos energiát – közölte Pekárik 
Géza.

-tünde-

Jogerős a környezetvédelmi engedély

Megnövelik a turbinák teljesítményét

Atomerőmű

Jogerőre emelkedett a Paks II. beruházás 
környezetvédelmi engedélye. Erről a Pé-
csi Törvényszék tájékoztatta a Magyar Táv-
irati Irodát. Az MVM Paks II. Atomerő-
mű Fejlesztő Zrt. (új nevén Paks II. Atom-
erőmű Zrt.) 2014 decemberében nyújtotta 
be a beruházás környezetvédelmi engedé-
lye iránti kérelmét, amit az első fokon eljá-
ró Baranya Megyei Kormányhivatal tavaly 
szeptember 29-én kiadott. Fellebbezés mi-
att másodfokon a Pest Megyei Kormányhi-
vatal járt el, amely az elsőfokú határozatot 
helybenhagyva kiadta a környezetvédelmi 
engedélyt. A határozat felülvizsgálatát kizá-
rólag az első fokon eljáró Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál 
lehetett előterjeszteni. A „jogi képviselővel 
eljáró” Greenpeace Magyarország Egyesü-
let és az Energiaklub Szakpolitikai Intézet 
és Módszertani Központ Egyesület a má-
sodfokú határozat elleni keresetlevelét en-

nek ellenére tévesen a másodfokú hatóság-
nál nyújtotta be. Emiatt a keresetlevél 30 
napon túl érkezett meg az elsőfokú ható-
sághoz. A késés miatt a Pécsi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság a keresetlevelet idé-
zés kibocsátása nélkül elutasította, tárgya-
lást nem tartott az ügyben. A közigazgatási 
és munkaügyi bíróság végzését a Pécsi Tör-
vényszék másodfokon helybenhagyta. 
Pozitív a projekt szempontjából, hogy a 
Paks II. beruházás környezetvédelmi en-
gedélye jogerőre emelkedett – reagált dr. 
Aszódi Attila kormánybiztos. Mint rámu-
tatott, az engedély már végrehajtható volt, 
ennek ellenére örömteli, hogy lezárult a 
függőben lévő bírósági eljárás, így pont 
került az ügy végére. – Fontos volt a lezá-
rás, hiszen a környezetvédelmi engedély-
lyel összhangban kell, hogy megvalósul-
jon a beruházás – húzta alá az államtit-
kár. Emlékeztetett arra, hogy rendelkeznek 

már telephelyengedéllyel, megszületett az 
elvi vízjogi és még számos további enge-
dély, így mostanra nagyjából 300 engedély 
van a Paks II. Atomerőmű Zrt. birtokában, 
és még hozzávetőleg 5700 jóváhagyást kell 
megszerezni.
Dr. Aszódi Attila azt mondta, a környezet-
védelmi engedélyezés volt a legnagyobb 
ívű abból a szempontból, hogy a legtöbb 
embert mozgatta meg, és nemcsak itthoni, 
hanem külföldi konzultációkat is igényelt, 
valamint a szakmai része majdnem két évig 
tartott. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
nem voltunk korlátozva sem idő, sem szak-
mai szempontból, minden kérdésre meg 
tudtuk adni a választ. Senkinek semmi-
lyen ellenvetése nem lehet, hiszen abszolút 
transzparensen vittük végig ezt az eljárást, 
aminek nyoma van az engedélyben – fogal-
mazott az államtitkár.

-vt-

Fotó: Vida Tünde
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Tartalmas, hangulatos és rendkívül inspi-
ráló előadássorozattal összegezte az idei 
szakmai munkát az Atomenergetikai Mú-
zeum. A Múzeumi Mozaik című konferen-
cia előadói számos szemszögből bemutat-
ták az intézmény szerepét, eredményeit – 
történetének fontos mérföldkövénél: az 
Atomenergetikai Múzeum ugyanis költö-
zés és várhatóan komoly feladat előtt áll az 
új blokkok építése miatt. 
Az Atomenergetikai Múzeum útban van – 
fogalmazott az előadók sorát nyitó dr. Aszó-
di Attila államtitkár, dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató köszöntője után. El-
mondta, hogy az atomerőmű telephelyén 
működő múzeum túl közel van a majda-
ni munkaterülethez, szomszédságában ha-
talmas gépek fognak dolgozni, több millió 
köbméter földet mozgatnak meg, komoly 

zaj- és porterhelés lesz, így az épület alkal-
matlanná válik arra, hogy látogatókat fo-
gadjon, értékes szakmai munkának adjon 
helyet. Nem a múzeum bezárásáról van szó, 
hanem átköltöztetéséről. A múzeum ugyan-
is rendkívül fontos feladatot végzett eddig, 
nagyon fontos küldetést teljesít – húzta alá 
az államtitkár. Azt mondta, a meglévő négy 
blokkal kapcsolatos állománygondozási és 
-gyűjtési munkára a továbbiakban is szük-
ség van, illetve az adatok gyűjtését, rendsze-
rezését és megőrzését az új blokkok építésé-
vel kapcsolatosan is el kell végezni.
Dr. Váradyné Péter� Zsuzsanna, a Paksi 
Városi Múzeum igazgatója szemléltette az 
Atomenergetikai Múzeum „szakmában” 
betöltött szerepét, hangsúlyozva egyebek 
között azt, hogy Európában egyedülálló te-
matikájú gyűjtemény és sokrétű szakmai 

munka ötvözete a létesítmény. Hangsú-
lyozta, az, hogy országos gyűjtőkörrel ren-
delkezik, kötelezi arra, hogy az atomener-
getika területén történteket archiválja.
– A jelentős változást hozó időszakot meg-
előzően a mai rendezvény nem a búcsút, 
inkább a jövő felé tett első lépést jelenti. 
A múzeum tevékenységének kiemelt terü-
letei: a múzeumi szakmunka, az atomerő-
mű történetének feldolgozása, a múzeum-
pedagógia, a környezettudatos nevelés, a 
műszaki szemlélet kialakításában betöltött, 
valamint a kommunikációt segítő szerep  –
mind visszaköszöntek az előadók szavai-
ból. A múzeum létének fontosságát ugyan-
is olyan személyek tolmácsolták, akik hite-
lesek a saját területükön, szakmájukban, és 
rálátásuk van az intézmény tevékenységé-
re – összegzett Enyedi Bernadett múzeum-
vezető.
– Ez a rendezvény is arról győzött meg, 
hogy jó volna, ha még több embert tud-
nánk idecsábítani – fogalmazott Süli János 
miniszter. Azt mondta, nemcsak az ellen-
zőknek, hanem az atomenergia pártján ál-
lóknak is fontos információval szolgálhat 
egy ilyen látogatás, mert általa az atomerő-
mű tudatos támogatóivá válhatnak.
A program zárásaként a hosszas kutató-
munka eredményeként elkészült Tömeg-
tájékoztatás az atomkor hajnalán című 
könyvet ismerhették meg a résztvevők. Az 
Atomenergetikai Múzeum létrejöttét meg-
alapozó Üzemtörténeti Gyűjtemény életre 
hívója, Beregnyei Miklós az elmúlt negyed-
században végzett munkájáért az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. életműdíját vehette 
át Enyedi Bernadett-től.

Vida Tünde

December végéig várják a pályamunkákat a 
Paksi Atomerőmű Alkotó Energia program-
jában. A tavalyi hárommal szemben idén 
négy kategóriában lehet nevezni. A két klasz-
szikus, a bútoralkotós, -festős és a tárgyké-
szítős mellé társult a hulladék- és maradék 
anyagok újrahasznosításával készült lakbe-
rendezési, használati tárgyak és gyermekjáté-
kok, valamint a DIY dekorációk és ajándék-
tárgyak kategóriája.
Iványi Krisztina, a program életre hívója, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. operatív kom-
munikációs vezetője kiemelte, hogy idén már 
külön értékelik a junior alkotók munkáit, így 

megduplázódott a nyeremények száma is. 
Két korosztályban összesen 72 fődíj és 150 
egyéb díj odaítéléséről dönt a zsűri. Alkotón-
ként, kategóriánként egy pályaművel lehet 
nevezni, egy nevező akár mind a négy „mű-
fajban” indulhat, ami kedvező a sokoldalú al-
kotók számára. 
Mivel az öttagú zsűrinek már a múlt évben is 
komoly kihívást jelentett az értékeléssel járó 
munka, két fővel növelték a bíráló bizottság 
létszámát. – Azzal, hogy két fér� társul a höl-
gyekhez, szeretnénk megmutatni, hogy az 
urakat is várjuk, még ha most egy kicsit el 
is hódítottuk a barkácsolás szenvedélyét tő-

lük – mondta Iványi Krisztina. Az új zsűrita-
gok ráadásul a társaik által képviselttől eltérő 
modern irányzat hívei a bútoralkotásban, így 
más szemlélet is helyet kap.
Jövőre is megszervezik az Alkotó Energia 
tábort, várhatóan kezdő és haladó bútoral-
kotók számára. Ismét készül egy exkluzív al-
bum, mert fontos inspirációs pont, húzta alá 
a program megálmodója. Hozzátette, tervezi 
egy jelentősebb esemény, egy expo vagy giga 
workshop szervezését is Pakson azzal a nem 
titkolt céllal, hogy a város a Csináld magad 
mozgalom egyik magyarországi bázisává 
váljon.                                                                     -tünde-

Jelentős változások előtt áll a múzeum

Négy kategóriában lehet pályázni

Fotó: Molnár Gyula
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Így ünnepelték a reformáció
évfordulóját Pakson
Egy ötszáz szeletes torta fel-
szeletelésével és zenével kez-
dődött a reformáció ötszáza-
dik évfordulójára szervezett 
városi ünnepség. A négy pro-
testáns egyház által meghir-
detett Reformáció udvarban a 
kikapcsolódásra, a tudás gya-
rapítására és a lelki feltöltő-
désre is lehetőség nyílt.

– Nagyon vártuk ezt a napot, lel-
kesen készült mindegyik részt 
vevő felekezet. Ma megállunk egy 
kicsit, és visszatekintünk az el-
múlt ötszáz évre. Fontos és meg-
határozó történelmi út áll mögöt-
tünk, amire érdemes emlékezni. 
Emellett szeretnénk betekintést 
adni a jelenünkbe is, megmutat-
ni, hogy a közösségeink nyitottak, 
Isten ma is vár bennünket, és sze-
retné átadni az üzenetét – mond-
ta Lenkeyné Teleki Mária, a Pak-
si Református Egyházközség lel-
késze, hozzátéve, hogy a fő cél az 
volt, hogy bemutassák: Istennek 
van népe ebben a városban.
Az evangélikus, a református, 
a baptista és a pünkösdi gyü-
lekezetek a városháza előtti té-
ren állították fel sátraikat, és 
kora délutántól várták színes 
programkavalkáddal a lakos-
ságot. 

A Kálvin sátorban kiállítás- 
vezető segítségével ismerhet-
ték meg a látogatók a reformá-
ció kiemelkedő alakjainak életét, 
munkásságát: költőkét, politiku-
sokét és tudósokét. Emellett volt 
helytörténeti előadás a paksi pro-
testantizmusról és a református 
templom történetéről is. 
A baptista gyülekezet többek 
között vallástörténeti ismerte-
tővel, az evangélikus egyház-
község kiadványokkal és kiállí-
tással, a pünkösdi felekezet pe-
dig Adománysziget elnevezésű 
boltjuk portékáival várta az ér-
deklődőket. 

Aki megéhezett, megszomjazott, 
forralt bort vagy meleg teát kor-
tyolhatott, zsíros kenyeret fo-
gyaszthatott. Az udvar egyik kü-
lönlegessége a Reformátor sör 
volt, amelyen Luther idézete 
szerepelt: „Egyél �nomat, igyál 
tiszta sört és olvasd az igazsá-
got!” A kézműves sört Balaton-
világoson készítették, az eladás-
ból származó bevételt jótékony 
célra fordítja a református gyü-
lekezet. 
Az Élő könyvtár is kinyitot-
ta kapuit a látogatók előtt, ahol 
közismert gyülekezeti tagokat 
„kölcsönözhettek ki” az érdek-

lődők húsz percre, és a hitről 
vagy akár arról is beszélgethet-
tek velük, hogyan kerültek kap-
csolatba a vallási közösséggel. 
– Bár már egy éve a református 
gyülekezetbe járok, nem igazán 
ismertem Sztankevics Ljudmila 
történetét. Éppen ezért nagyon 
örülök, hogy az élő könyvtár-
ban meghallgathattam szemé-
lyes véleményét, élményeit – 
mesélte Balogh Bianka. 
A gyereksátorban is érdekes 
foglalkozásokat tartottak. Kö-
zülük az egyik legnépszerűbb 
a szabadulószoba elnevezésű 
játék volt, ahol különféle felad-
ványok sikeres megoldása után 
tudták kinyitni a lakatot a gye-
rekek. 
A foglalkozások mellett színpa-
di műsorok színesítették a ren-
dezvényt. Fellépett az ökume-
nikus kórus, a református és a 
pünkösdi gyülekezetek zeneka-
ra, majd mindezek után öku-
menikus istentiszteletet tar-
tottak. A liturgiát megelőzően 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re és Kutas Attila, a Paksi Kato-
likus Egyházközség plébánosa 
köszöntötte a megjelenteket. A 
rendezvényt fáklyás felvonulás-
sal zárták.          

Weller P. Hanna

Lenkey István református lel-
kész: A reformációról a meg-
elevenedés szó jut eszembe. 
Mire eljutott az egyház a re-
formációig a lélek már majd-
nem kihalt belőle, általa vi-
szont újra élhet. 

Vasadi Teodor baptista lelkész:
A reformáció nagy értéke a sze-
mélyes életre való hatása: az élet-
változás, az újjászületés, a bűnök 
elhagyása. A reformáció révén 
az én életemben is gyökeres vál-
tozás történik időről időre.

D. Nagy Tamás pünkösdi lel-
kész: A reformáció jelentős ho-
zadéka volt, hogy több nyelvre 
lefordították a Bibliát. Ez hatás-
sal volt a kultúrára, a politiká-
ra, a társadalomra, a gazdasá-
gi életre és az egészségügyre is. 

Nepp Éva evangélikus lelkész:
Lehet, hogy eleinte egy szokásos 
megemlékezésként tekintettünk 
a reformáció ötszázadik évfor-
dulójára, de végül észrevettük 
általa kincseinket és gyökerein-
ket. Hálásak lehetünk érte.

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

 Paksi Hírnök, 2017. november 3. n 9



Az anyanyelvi kultúra, a művé-
szet, a tanulmányi munka és a 
sport területén kimagasló ered-
ményt elérő diákok és a felkészí-
tők tevékenységének elismerése, 
ösztönzésük a további sikerek-
re, eredményekre – ez a célja az 
önkormányzat és az atomerőmű 
által létrehozott Tehetséges Pak-
si Fiatalokért Alapítványnak. A 
szervezet idei pályázatának ke-
retében nyolc diákot díjazott a 
kuratórium, valamint egy felké-
szítő pedagógus is elismerést ve-
hetett át az október 23-i városi 
ünnepi esten. A díjakat Dávid 
József, az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, dr. Kovács An-
tal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója 
és Szabó Péter polgármester ad-
ták át. 
Rákosi Balázs a Paksi Beze- 
rédj Általános Iskola tanulója. A 
Litterátum angol nyelvi verseny 
Tolna megyei döntőjében 2016-
ban és 2017-ben is 1. helyezést 
ért el. A versenyzők országo-
san összesített listáján is min-
den versenyzőt maga mögé uta-
sított. Az országos angol nyelvi 
verseny Tolna megyei döntőjé-
ben 2017-ben szintén 1. helye-
zést ért el. Kézilabdázik, és az 
iskolájában működő sulirádió 
egyik szerkesztője. Felkészítő ta-
nára Herman Veronika.

Hermán Flóra a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium diákja. 
2017-ben kiemelkedő tanul-
mányi munkájáért tantestületi 
dicséretben részesült. Számos 
irodalmi, helyesírási és mate-
matikai verseny résztvevője-
ként ért el jelentős sikereket. Ju-

talmazását a Lotz János szöveg-
értési és helyesírási versenyen 
elért eredményével érdemelte 
ki: 2017-ben Tolna megyei 1. 
helyezettként került az orszá-
gos döntőbe, ahol 7. lett. Fel-
készítő tanára Szeriné Hipszki 
Györgyi.
Bacsa Mária Kata a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tanuló-
ja. 2013-tól minden tanévben 
több középiskolai versmon-
dó verseny lelkes és eredmé-
nyes résztvevője volt. 2014-ben 
Tolna megyei 1. helyezést ért 

el a Pető� Sándor szavalóver-
senyen, a Pákolitz István vers-
mondó versenyen 2015-ben 
és 2017-ben szintén. A Heliko-
ni Ünnepségeken vers- és próza-
mondás kategóriában bronz fo-
kozatot nyert 2016-ban. „Az én 
Pannóniám” középiskolások Kár-
pát-medencei vers- és prózamon-
dó versenyén 2015-ben ezüst, 
2016-ban pedig arany minősítést 
kapott. Felkészítő tanára Rompf 
Gabriella.
Soós Tamás az Energetikai 
Szakgimnázium és Kollégium 
12. évfolyamos diákja. Kiváló 
eredményeket ért el matema-
tikából és �zikából, de jól sze-
repel angol és informatika ver-
senyeken is. A 2016/2017-es 
tanévben a legkiemelkedőbb 
eredményei a következők vol-

tak: matematikából az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny (OKTV) döntőjében, 
valamint a Neumann János Te-
hetségkutató és Programter-
mék Versenyen 2. helyezést ért 
el, a Tolna megyei Szilárd Leó 
�zikaversenyen, és az ECL an-
gol nyelvi versenyen 1. helye-
zett lett. Felkészítő tanára Fa-
ragó András.

Hermán Judit a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium 10. osztályos 
tanulója. Az elmúlt években 
számos versenyen ért el kima-
gasló eredményt humán és reál 
tárgyakból egyaránt. 2017-ben 
a Zrínyi Ilona Matematikaver-
senyen megyei 1. helyezett lett, 
ahogy a Lotz János szövegérté-
si és helyesírási versenyen is, 
a Mikola Sándor országos te-
hetségkutató �zikaversenyen 
megyei 2., és az Ábel Jenő or-
szágos latin tanulmányi ver-
senyen is 2. lett, valamint az 
Implom József helyesírási ver-
senyen megyei 2. helyezést ért 
el. Felkészítő tanárai Hermán-
né Tóthegyi Judit és Horváth-
né Szabó Julianna.

Fenyvesi Levente az Energetikai 
Szakgimnázium és Kollégium 
diákja villamosipar és elektro-
nika szakmacsoportban. Első-
sorban a szakmai és a reál tan-
tárgyakból vannak kiemelkedő 

eredményei. 2017-ben a Nem-
zeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal által szerve-
zett „Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 
versenyén” a villamosipar és 
elektronika ismeretek tantárgy 
döntőjében 8. helyezést ért el, 
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen elektronikai 
alapismeretek versenycsoport-
ban 1. helyezett lett. Kiváló ta-
nulmányi és versenyeredmé-
nyei alapján a 2016/2017-es 
tanévben kiérdemelte az ESZI 
kiválósága díjat. Felkészítő ta-
nára Csanádi Zoltán.
Kollár Kristóf 2016 szeptem-
berétől az Atomerőmű Sport-
egyesület kajak-kenu szakosz-
tályában versenyez. Az Olim-

piai Reménységek Versenyén 
kenu egyes 1000 m-en 2. he-
lyen végzett, illetve 500 m-en 
4. volt. A Maratoni Magyar 
Bajnokságon Hodován Dá-
viddal serdülőként az i�úsá-
giak között versenyezve kenu 
párosban 2. helyezést értek el. 
Ezzel kivívták a jogot, hogy a 
Maratoni Európa-bajnokságon 
képviseljék Magyarországot, 
ahonnan ezüstéremmel tér-
tek haza. Az Országos Diák- 
olimpián kenu egyes 1000 
m-en Kristóf 1. helyezést ért el, 
kenu kettes 1000 m-en 2., kenu 
egyes 500 m-en 3. lett.           Ü 

Díjazták a tehetséget
Mozaik

Fotók: Babai István
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Ü A Gyermek, Kölyök, Ser-
dülő Magyar Bajnokságon kenu 
egyes 1000 m-en 3., 4000 m-en 
2. lett, kenu kettes 500 m-en ma-
gyar bajnoki címet nyert. Az If-
júsági Magyar Bajnokságon 
kenu kettes 200 m-en a dobo-
gó második fokára állhatott fel. 
Edzői Molnár Gergely és Bedecs 
Ferenc.
Tóth Barna az Atomerőmű Sport-
egyesület dzsúdósa, a Paksi Beze-
rédj Általános Iskola tanulója. A 
2016/2017-es tanévben regioná-
lis versenyeken, rangsorversenye-
ken, a Magyar Kupában, az Or-
szágos Bajnokságon és a Diák-
olimpián számos érmet szerzett. 
Korosztályában az egyik legerő-

sebb és legnépesebb súlycsoport-
ban versenyez, így nagyon meg 
kell becsülni az arany mellett az 
ezüst- és bronzérmet is. Edzője 
Kanczler István és Dobai-Krecht 
László.
Fittné Szilvássy Ildikó 2004-től ta-
nít magyar irodalmat és német 
nyelvet a Paksi Vak Bottyán Gim-
náziumban. Tíz éve vezeti a krea-

tív írás szakkört, tanítványainak 
írásai rendszeresen megjelennek 
országos, regionális és megyei an-
tológiákban. Fittné Szilvássy Il-
dikó szakköri munkáján kívül is 
foglalkozik tehetséggondozással: 
helyesírási, szövegértési és vers-
mondó versenyekre készít fel diá-
kokat, tudományos diákköri dol-
gozatok megírásában segít, részt 

vesz a kutatók napja és a tehetség-
nap irodalmi bemutatóinak szer-
vezésében. Eddig 14 országos an-
tológiában jelentek meg írásai, 
önálló kötetet is jegyez. Németről 
magyarra és magyarról német-
re is fordít verseket. Díjazását az 
egész tantestület javasolta.
Az alapítvány három évvel ezelőtt 
szigorított a pályázati feltételeken, 
azóta a korábbiaknál jóval komo-
lyabb teljesítménnyel lehet csak a 
díjazottak közé kerülni. Az alapít-
vány ezzel tovább kívánta emel-
ni a díj rangját, ahogyan azzal is, 
hogy azóta már nem önálló gálán, 
hanem a városi ünnepi esten ad-
ják át az elismeréseket. 

-kgy-

Tálentum: Klenk Réka
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– A nagymamám énektanár, így számom-
ra nem volt kérdés, hogy én is valami ilyes-
mivel szeretnék foglalkozni. Gyerekko-
rom óta zongorázok, és elkezdtem táncol-
ni a Tűzvirág Táncegyüttesben – mondja 
Klenk Réka, aki aztán egyre inkább azt 
érezte, nem elég, hogy csak hallgatja a nép-
zenét és táncol. Beiratkozott hát citera tan-
szakra a művészeti iskolában, ahol Madács 
Györgyné volt a tanára. Háziversenyeken, 
kiállításmegnyitókon szerepelt, aztán be-
került a Kalinkó citeraegyüttesbe, ahol még 
többet foglalkozott a népzenével, és elsajá-
tította a népi énekléshez szükséges techni-
kát. – Előnyt jelentett számomra, hogy tán-
coltam, ott is sokat énekeltünk, ráadásul 
mozgás közben, ami erősíti, fejleszti a tü-
dőt.  A művészeti iskola évzáró hangverse-
nyén már a Kalinkó együttes tagjaként lép-
tem fel. Egyedül énekelni nagyobb stressz 

volt, velük viszont önfeledten tudtam mu-
zsikálni – fogalmazott. Énekelni nagyon jó, 
felszabadító, sok érzést nem is tudunk más-
ként kifejezni. Törekszem arra, hogy auten-
tikusan adjam át az adott népdalt, ugyanak-
kor próbálom a saját lelkületemre átformál-
ni, megmutatni, hogy számomra mit jelent. 
Most a lírai dalok állnak közelebb hozzám, 
de volt idő, amikor a betyárnóták tetszet-
tek a legjobban. Ez aszerint változik, hogy 
éppen milyen a hangulatom. Klenk Réka a 
Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban kezdte a 
középiskolát, aztán fél év után szólt a szülei-
nek, hogy inkább zenét tanulna. Pótfelvéte-
livel még bejutott a váci konzervatóriumba, 
ott érettségizett, jelenleg pedig a Nyíregy-
házi Egyetemen tanul. Szeretne majd óvo-
dapedagógus diplomát is szerezni, mert az 
az álma, hogy óvodás gyermekeket tanítson 
a népdal szeretetére.                                       -se-

Fotó: Szaff enauer Ferenc
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Oltással megelőzhető az influenza

Hatékony védelem a méhnyakrák ellen
Évente közel 400 lány, asszony, anya hal 
meg méhnyakrákban Magyarországon. 
A 45 év alatti magyar nők körében ez a 
második leggyakoribb daganatos megbe-
tegedés. Ennek azonban nem kellene így 
lennie, hiszen a rendszeres szűrővizsgála-
tok lehetősége mellett védőoltás is rendel-
kezésre áll. A méhnyakrákot okozó HPV 
vírus ellen idén is kaphatnak ingyenes ol-
tást a 12. életévüket betöltött lányok. 

– A méhnyakrákot a humán papillomavírus 
(HPV) okozza, amelynek összesen száz 
törzse van, ezek közül tizenhárom okoz 
méhnyakrákot, és ezek közül is kettő het-
ven százalékban felelős a betegség kialaku-
lásáért. Utóbbiak ellen véd az oltóanyag, 
amit novemberben kapnak meg az erre jo-
gosultak. A vakcina megérkezett Paksra: 
százhetven adagot igényeltünk, ami azt je-
lenti, hogy a megszólítottak megközelítő-
leg nyolcvan százaléka kérte az oltást. Ez jó 
eredmény – tájékoztatott Péczné Kaszás Lí-
via vezető védőnő. A HPV vírus két legve-
szélyesebb törzse elleni térítésmentes ol-

tás 2014 óta a Nemzeti Immunitási Prog-
ram része. A jogszabály rendelkezése szerint 
kampányoltás keretében kapják meg az 
érintettek a HPV vírus elleni szurit, tehát az 
iskolaegészségügyi szolgálatok szervezik és 
bonyolítják le a folyamatot. Az oltást azok 
a lányok kaphatják meg, akik betöltötték a 
tizenkettedik életévüket, és szeptemberben 
kezdték meg a hetedik osztályt, a jogosult-
ság magántanulói státusz esetén is érvényes. 
A vezető védőnő azt is elmondta, hogy az is-
kolavédőnők írásban értesítették a szülőket 
az oltás lehetőségéről egy tájékoztató kísé-
retében, novemberben pedig újabb értesí-
tést küldenek az oltás időpontjáról azoknak, 
akik kérték az injekciót. – Vannak olyan 
szülők, akik nem szeretnék a gyermekü-
ket beoltatni, ők nyilatkozhattak úgy, hogy 
nem élnek a lehetőséggel, illetve esetleg má-
sik anyaggal oltatják majd be a kislányukat, 
ebben az esetben fel kell íratniuk és kiválta-
niuk az adott vakcinát – mondta el Péczné 
Kaszás Lívia. Hozzátette, hogy  a kampány-
oltásban alkalmazott vakcinán kívül két ol-
tóanyag létezik, ami térítés ellenében szerez-

hető be. Ezek több komponensűek, más tör-
zsek ellen is védelmet nyújthatnak, azonban 
a magas rizikójú törzsek ellen a jelenlegi té-
rítésmentes oltás is véd. Péczné Kaszás Lívia 
arról is tájékoztatott, hogy miért nem ajánl-
ják fel az oltást a �úknak is. – Mivel a HPV 
fertőzés nemi úton terjed, az oltás a jelen-
leg még szexuálisan inaktív korosztály ese-
tében a leghatékonyabb. A �úk is fertőződ-
hetnek a vírussal, és továbbvihetik a nemi 
élet megkezdésekor, a program legfonto-
sabb célja azonban a nőkre nagyon veszé-
lyes méhnyakrák elleni védelem. Természe-
tesen minél nagyobb az átoltottság a lányok 
körében, annál kevesebb HPV törzs kering, 
így a �úk is kisebb eséllyel találkoznak a ví-
russal, így a felmenő rendszerben adott oltás 
őket is egyre jobban védi. A �úk általában 
tünetmentes hordozók, jellemzően tovább-
adják a fertőzést. A szakember arra is felhív-
ta a �gyelmet, hogy az oltás nem elég a meg-
előzéshez, ugyanilyen fontosak a rendszeres 
szűrővizsgálatok is. A kettő együtt nyújthat 
hatékony védelmet a méhnyakrák ellen.

Sólya E.

Hamarosan ideér az in�uenzaszezon. Ta-
nácsos már most kérni a védőoltást, hi-
szen azzal megelőzhetjük a sokszor súlyos 
szövődményeket okozó megbetegedést. 
Vannak, akik térítésmentesen megkaphat-
ják a vakcinát, számukra az oltóanyag már 
megérkezett a háziorvosokhoz. 

– In�uenza elleni térítésmentes vakcinát a ri-
zikócsoportokba tartozóknak adhatunk. Ilye-
nek például a 60 év felettiek, a várandósok, a 
krónikus szív- és érrendszeri, a légzőszervi be-
tegek, az anyagcsere betegségben szenvedők, a 
sertés-, barom�gondozók és a szociális, vala-
mint egészségügyi intézményekben dolgozók. 
Tizennégy paksi háziorvoshoz juttattuk el az 
oltóanyagot. Ők már előzetesen jelezték, hogy 
a területükön mennyi ingyenes oltóanyag-
ra van szükség. Ha ez a szám emelkedne, ak-
kor is elegendő vakcina áll rendelkezésre – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Valler Gyöngyi. A Pak-
si Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 
vezetője felhívta a �gyelmet arra, hogy csupán 
az oltás nem elegendő a betegség megelőzésé-
hez, szükséges a fokozott kézhigiénia és a kö-
högés-tüsszentés etikett is az in�uenzafertőzé-
sek számának, illetve a betegség terjedésének 
csökkentése érdekében. 

Dr. Szilágyi Szabolcs háziorvos ugyancsak 
kiemelte az in�uenza elleni védelem fontos-
ságát. Kétezer-kétszáz fős praxisában szin-
te minden évben 130-140 oltást ad be, a ri-
zikócsoportba tartozóknak mindig javasol-
ja, és ők kérik is a vakcinát. – Az in�uenza 
tünete a hirtelen kezdet, magas láz, torok-
fájás, köhögés, bőrirritáció, általános levert-
ség – mondta dr. Szilágyi Szabolcs, kiemel-
ve, hogy a betegség cseppfertőzéssel terjed, 
zárt közösségekben még beszéd útján is, te-
hát iskolákban, óvodákban, munkahelyen 

könnyen fertőz, de akár a postán is elkap-
hatjuk a vírust. 
Ez a megbetegedés nagyon komoly szövőd-
ményeket, például tüdőgyulladást okoz-
hat, de akár halállal is végződhet elsősorban 
olyan esetekben, amikor a páciens eleve sú-
lyos betegségben, például autoimmun vagy 
szív- és érrendszeri megbetegedésben szen-
ved. Aki nem oltható térítésmentesen, fel-
írathatja az oltóanyagot a háziorvosával, és 
térítés ellenében juthat hozzá a gyógyszer-
tárban. Mivel az in�uenza szezonja általá-
ban decemberben indul és a teljes védettség 
körülbelül két hét alatt alakul ki, a védőoltás 
már most időszerű. A járvány tetőzése ja-
nuár közepén-végén várható, így január kö-
zepéig még van értelme oltatni.
– A vakcina legyengített kórokozót tartal-
maz, az immunrendszer erősítését várjuk 
tőle. Az oltást követő 1-2 napon belül elő-
fordulhatnak megfázási tünetek, helyi bőr-
pír kialakulhat – mondta az orvos, kiemel-
ve, az in�uenzajárvány terjedésének meg-
akadályozásában nagyon nagy jelentősége 
van annak, hogy minél többen védettek le-
gyenek a betegség ellen, amire az egyetlen 
hatékony megoldás a védőoltás.  

-emma-

Fotó: Molnár Gyula
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A Héttorony Fesztivál egyik helyszíne Paks

Ledneczki Veronika lovas sikere
Európa-bajnok lett trail senior 
open, valamint trail green open 
versenyszámokban az Appaloosa 
Európa Bajnokságon Ledneczki 
Veronika, a Csámpai Fenyves 
Lovastanya – Western Ranch 
versenyzője. A western pleasure 
senior open kategóriában ötödik, 
a hunter under saddle open ver-
senyszámban pedig hatodik lett a 
csehországi Zduchovice-ben ren-
dezett EB-n, ahol hét nemzet kép-
viselői között egyedüli magyar in-
duló volt.
A senior open a legmagasabb 
kategória, ahol pro�k is in-
dulhatnak. A mostani nagyon 
erős mezőny volt – mondta el 
Vera. A másik kategóriában vi-
szont csak olyan lóval lehet rajt-
hoz állni, amelyik még nem ért 

el tíz „appaloosa” pontot. Mi-
vel lova, Bonnie – hivatalosan 
DS Chinese Girl – először mu-
tatkozott be nemzetközi színté-
ren, így esetükben ez nem jelen-
tett akadályt.
– Nagyon jó állapotban volt a lo-
vam, teljesen rám tudott koncent-
rálni, nagyon készséges volt – me-
sélte. Nem titkolta, reménykedett 
a jó eredményben, csupán egy 
svájci színekben induló, kiváló 
trénerként ismert, többszörös Eu-
rópa-bajnok német lovastól tar-
tott igazán. Két bíró valóban Arne 
Kühnt hozta ki győztesnek, a má-
sik kettő viszont a magyar lányt, 
így az összpontszám döntött, és 
Vera másfél ponttal megelőzve 
Arne-t Európa-bajnok lett. Nem 
sokkal később ismét neki szólt a 

magyar himnusz, mert trail green 
openben is ő teljesítette legjobban 
a pályát.
Az idén kilencéves kancát ere-
detileg az öccsének vásárol-
ták még 2012-ben, de kiderült, 
hogy nem azokban a számok-
ban erős, amelyekben Laci ver-
senyez, így lett Veráé. Ő viszont 
nagyon jól összehangolódott 
Bonnie-val, habár – mint jel-
lemezte – igazi művészlélek és 
roppant szeszélyes. Ennek elle-
nére az országos versenyeken a 
kezdetektől kiemelkedően sze-
repelnek, 2014-ben és idén is 
országos bajnokok lettek trail-
ben. Mivel a ló egész évben na-
gyon kiegyensúlyozottan telje-
sített, és „eléggé kilógott a ma-
gyar mezőnyből”, apjával, aki 

edzője is, elérkezettnek látták 
az időt, hogy nemzetközi po-
rondra lépjenek. Ehhez az is 
kellett, hogy a versenyt áttegyék 
Achenből Csehországba, így az 
földrajzilag és anyagilag is elér-
hetővé vált számukra.
Vera 2007 óta vesz részt verse-
nyeken, jelenleg Kaposváron ta-
nul, rövidesen lótenyésztő, lo-
vassportszervező agrármérnök 
lesz, a féléves munkagyakorlatát 
külföldön szeretné tölteni. 
Azt mondja, az, hogy beleszü-
letett ebbe a miliőbe, kimond-
hatatlan előnyt jelent számára, 
hiszen azt tervezi, hogy ezen a 
téren dolgozik majd. Szeretne 
versenyezni, lovakat, lovasokat 
felkészíteni versenyekre.                         

-Vida Tünde-

Paks lesz az egyik helyszí-
ne a Héttorony névre keresz-
telt összművészeti fesztiválnak, 
amely november 9-én kezdő-
dik, és a Kossuth-díjas építész 
születésnapján, november 20-
án ér végett. Száz művész, ki-
lenc kiállítás, tizenhat koncert, 
irodalmi programok, táncház, 
valamint �lmvetítések szere-
pelnek a Héttorony Fesztivál 
kínálatában – közölte az MTI. 
Paks mellett Budapesten, Csík-
szeredán, Kolozsváron, Sziget-
váron, Bécsben, Makón, Zala-
egerszegen és Siófokon várják 
az érdeklődőket.
A Makovecz Imre által az 1992-
es sevillai világkiállításra ter-
vezett magyar pavilon üzene-
te adott inspirációt arra, hogy 
tíz évvel később megrendezzék 
az első Héttorony Fesztivált. A 
programok jellemzően az épí-
tész személyéhez köthető hely-
színeken zajlanak, és szellemi 
hagyatékát kívánják bemutat-
ni a közönségnek. A tárlatokat 
rangos népzenei és világzenei 
produkciók, valamint kortárs 
képzőművészeti, táncos, �lmes 
és építészeti műhelyek kísérik.

A sorozat a Budai Ciszterci Szent 
Imre templomban a Pro Musica 
Leánykar hangversenyével kez-
dődik november 9-én. Csíksze-
redán kiállítás, Kolozsváron ki-
állítás, illetve koncert lesz, Szi-
getváron a Vigadó Kulturális 
Központ homlokzatát fényfes-
téssel teszik különlegessé, a bel-
ső térben pedig Makovecz Imre 
munkáit mutatják be. A bé-
csi Hundertwasser Múzeumban 
tárlatvezetés, előadások és kon-
cert várja a közönséget, akár-
csak a makói Hagymaházban. 
November 15-én Zalaegersze-
gen Makovecz Imre Naplója I-II. 

címmel nyílik kiállítás és Lajkó 
Félix Trió koncert lesz.
November 16-án a paksi Szent-
lélek templomban rendeznek be-
mutatót Makovecz Imre temp-
lomai címmel, majd Csizmadia 
Anna és barátai, valamint a Fonó 
Zenekar ad koncertet. Másnap 
a siófoki Evangélikus Templom, 
november 19-én a Fonó Bu-
dai Zeneház lesz az események 
helyszíne. A rendezvénysorozat 
a Pesti Vigadóban ér véget no-
vember 20-án Dresch Mihály gá-
lakoncertjével.
Makovecz Imre 1935. novem-
ber 20-án született Budapesten. 

Meghatározó esemény volt szá-
mára az '56-os forradalom. Az 
egyetemi i�úság tagjaként ak-
tív forradalmi tevékenysége mi-
att egyetemi tanulmányait fel-
függesztették, így csak 1959-ben 
szerzett diplomát. 1969-ben Ybl-
díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal, 
1997-ben a Francia Építészeti 
Akadémia Nagy Aranyérmével, 
2001-ben pedig Corvin-lánccal 
tüntették ki. 1989-ben az „Ame-
rican Institute of Architects”, 
1998-ban a Brit Építész Szövet-
ség avatta tiszteletbeli tagjává. 
1992-ben hatalmas nemzetkö-
zi sikert aratott a Sevillai Világ-
kiállítás magyar pavilonja. 2011. 
szeptember 27-én hunyt el.
Makovecz Imre munkássága so-
rán közel ötszáz épületet terve-
zett, ezeknek hozzávetőlegesen a 
fele épült meg. 1987-ben a paksi 
római katolikus egyháztól kapott 
megbízást egy templom megter-
vezésére. 1988 pünkösdjén került 
sor az alapkőletételre, majd 1990. 
június 3-án, pünkösd vasárnap-
ján szentelte fel a templomot a 
pécsi megyés püspök. Ekkor szó-
lalt meg először a templom közel 
három mázsás harangja.           -vt-

Fotó: Babai István
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Dr. Török Erzsébetet ügyvédnek szánta az 
édesanyja. A jól tanuló lány 16 éves korában 
elvesztette őt, és úgy érezte, anyukája emlé-
kének tartozik azzal, hogy jogi egyetemre je-
lentkezik. Az egyetem után a talár helyett a 
gazdasági jogot választotta: jelenleg az adó-
csoport vezetőjeként dolgozik a Paksi Pol-
gármesteri Hivatalban. Lelkes természetjá-
ró, a Demeter Egyesület titkára. 

Minden, ami a helyi adózással kapcsolatos, a 
dr. Török Erzsébet által vezetett csoporthoz 
tartozik. Nem mindig hálás ezen a területen 
dolgozni, hiszen a �zetési felszólítások, inkasz-
szók és a hátralékok behajtásának különféle 
módjai is az adócsoport munkájához tartoz-
nak. A nehézségek, kisebb surlódások ellené-
re általánosságban elmondható, hogy viszony-
lag fegyelmezett adó�zetők  a paksiak, száza-
lékos arányban, a bevételekhez mérten nem 
nagy a kintlévőség – mondja Dr. Török Erzsé-
bet, aki munkája mellett családjáról és hobbi-
járól is mesélt. – Kezdetben jogtanácsosként 
dolgoztam gazdasági cégeknél. Az éppen ne-
héz időszakát élő Dunacenternél tevékeny-
kedtem 1997-ben, amikor meghalt a férjem. 
Ez egy nagyon rossz időszaka volt az életem-
nek. Nyugalmasabb területet kerestem, és ép-
pen rámfért, amikor két évvel később a pol-
gármesteri hivatalba kerülhettem, az akko-

ri adóosztályra, ami néhány éve a pénzügyi 
osztállyal összevonva lett adócsoport – idéz-
te fel emlékeit Erzsébet. Egyedül nevelte fel 
gyermekeit, akik édesapjuk elvesztésekor ép-
pen a legnehezebb időszakban, a kamaszkor 
közepén, pályaválasztás előtt voltak. Jól vet-
ték az akadályokat, nagyon fegyelmezettek 
voltak, nem keveredtek rossz társaságba. – A 
�am Hollandiában van, a lányom pedig Ang-
liában. A modern világ megkönnyíti a kap-
csolattartást, mintha itt lennének a közelem-
ben. A kisunokám, Sári életének is része va-
gyok skype-on, Viber-en – mondja Erzsébet, 
hozzátéve, hogy így ugyan ritkábban találkoz-
hatnak személyesen, de elfogadta a gyermekei 
választását, hiszen ez az ő életük. – Büszke va-
gyok arra, amit elértek, ahol tartanak – emel-
te ki.  Egyedül, de nem magányosan él Erzsé-
bet. Ezt elsősorban a Demeter Egyesületnek és 
a természetjárásnak köszönheti, ami szívügye. 
– Amikor 2002-ben Jakab Éva, az egyesület el-
nöke a pénzügyi osztályra került, én éppen na-
gyon egyedül éreztem magam. Évi ajánlotta a 
túrázást, amiről először nem gondoltam, hogy 
nekem való lenne, hogy bírnám, és azt sem, 
hogy milyen jó, aktív szabadidős lehetőség. Az 
első túrán, amire végül bólintottam, meg sem 
álltunk Dunaföldvártól Paksig. Aztán elkapott 
a gépszíj… – A természetjáróké egy befogadó 
közösség, többekkel a túrákon kívül is össze-

járunk, van turista disznótor, turista lekvár, jó 
kis kreatív projektjeink. Már tizenegy éve én is 
vezetek túrákat, mert kiderült, hogy bár ma-
gam sem gondoltam volna,  jól tájékozódom – 
mondja, hozzátéve, hogy jelenleg bronzjelvé-
nyes túravezető, de jövőre ezüstjelvényes vizs-
gát tesz. – Most már ez az életem, a szervezés, a 
jövés-menés. A természetszeretet és a hazasze-
retet egyet jelent számomra, hiszen bejárjuk 
az egész országot, elmegyünk múzeumokba, 
rendezvényekre – fogalmazott. Egyik barátja 
úgy jellemezte őt, hogy a pünkösdi országjáró 
programok a specialitása, olyan érzékkel ötvö-
zi a városnézést a természetközeli programok-
kal, olyan ismeretlen látnivalókat fedez fel az 
országban, és olyan ügyesen osztja be az időt, 
egyensúlyban tartva a közös programokat a 
szabadidővel, hogy a pro� programszervezők 
is leckéket vehetnének tőle. – Sok a munka, a 
családi, és az egyesületi program, évi harminc-
hat nap szabadsággal nehéz beosztani az időt. 
Amikor majd nyugdíjba megyek, biztosan 
hasznát veszem annak, hogy eddig is jól kellett 
az időt beosztani, mert bár nem akarok főál-
lású nagymama lenni, szeretnék az unokáim-
mal sok időt tölteni, hiszen februárban érkezik 
a második. És a ”törökerzsit” sem szeretném 
elveszíteni magamból, remélem, továbbra is 
ilyen jól fogok majd szórakozni. 

Sólya Emma

Portré

Jó napot, mi újság?

Dr. Török Erzsébet

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az atomerőmű reaktoraiban az energiater-
melés során nagy mennyiségű radioaktív 
izotóp keletkezik, amelyek elsősorban a reak- 
tortartályban keringő, a termelt hőt elszállító 
primerköri vízben találhatók. 
A különböző munkafolyamatok során elő-
fordulhat, hogy radioaktív izotópok kerül-
nek a védőruházatra, a védőcipőre, kesz-
tyűre, sisakra (csak ilyenekben lehet ebben 
a zónában tartózkodni), a légzésvédőkre, a 
szerszámokra, a bevitt eszközökre (pl. fü-
zetre), de akár magára a testfelületre is. Ezt 
a zónát elhagyva mindenképpen meg kell 
akadályozni, hogy az így elszennyeződött 
ruha, eszköz vagy testfelület ellenőrzés nél-
kül kerüljön ki az ún. szabad zónába, elő-
idézve ezáltal a szennyeződés szétterjedését. 
Erre a célra szolgálnak a két zóna határán, 
a blokki átjáró-folyosókon és a reaktorcsar-
nok bejáratainál elhelyezett, felületi szeny-
nyezettséget mérő személyi sugárkapuk.
Ezek úgy vannak elhelyezve, hogy rajtuk 
kikerülhetetlenül át kell haladni, és a ka-
puba beállva néhány másodperces (eset-
leg néhány 10 másodperces) mérési idő-

vel a berendezés megméri, hogy a testfe-
lület, a ruházat, a cipő, az előre beállított, 
nagyon szigorú, kicsiny határértéknél na-
gyobb szennyezettséget mutat-e vagy sem. 
Ha nincs szennyeződés, a kapu engedélyezi 

a továbbhaladást (kinyílik az ajtó vagy a re-
tesz), ellenkező esetben a szennyezett ruhát, 
cipőt le kell venni, ki kell cserélni, a testfe-
lületet zuhanyozással (akár többször megis-
mételve) mentesíteni kell a szennyeződéstől.

Az Atomenergetikai Múzeumban kiállított 
– műtárgyként nagy népszerűségnek ör-
vendő – két sugárkapu az erőmű indulása-
kor beépített RZB-04 típusú szovjet szállítá-
sú sugárkapukat képviseli. A készülék 15 db 
mérőcsatornája egyenként 2-2 db SzBT10 
típusú, 36 cm2 felületű végablakos Geiger-
Müller számlálócsövet tartalmaz, amelyek 
egyidejűleg mérik a testfelület (arc, fej, ke-
zek), valamint a ruházat és a cipőtalp béta-
szennyezettségét. A detektorba jutó béta-ré-
szecskéket a berendezés megszámlálja, és 
megfelelően kalibrálva felületiszennyezett-
ség-egységben jeleníti meg az eredményt. 
A detektorok ablakát vékony, de erős rácso-
zat védi az esetleges mechanikai sérülésektől 
(kiváltképp a láb-detektorokat). 
Az eredeti sugárkapu masszív mechanikával, 
valamint nagy hatásfokú mérőfejekkel rendel-
kezett, de elektronikája elavult volt. Ezért ez 
utóbbit számítógépre cserélve korszerűsítet-
ték (az egyik kiállított darabnál is), majd ké-
sőbb ezt a típust felváltotta a részben még ma 
is használt német MAB GKM-600-as típusú 
sugárkapu.                                Dr. Germán Endre

Tárgy/
történet

Fotók: Juhász Luca
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Legyen egy kényelmes cipőd…
Sport

Ilyenkor ősszel, amikor ezernyi színben pom-
páznak a falevelek, még a megrögzött városla-
kók is rácsodálkoznak az erdők-mezők szép-
ségére. Ha tehetik, ilyenkor kirándulni indul-
nak a természetjárók, és barangolnak hegyen 
völgyön át. Az ASE természetjáró szakosztálya 
szinte minden hétvégén más helyszínre viszi el 
tagjait. Az 1979-ben alakult szakosztályról ve-
zetőjét, Jakab Albertet kérdeztük:
– Mennyire életforma a természetjárás?
– Van, aki majdnem minden hétvégén túrá-
zik – többek között én is–, de az igazi túrasze-
zon a tavasz és az ősz, mert a nyár a nyaralá-
sé, télen pedig mindenki behúzódik inkább a 
meleg lakásba. Az egynapos túráinkat általá-
ban szombaton tartjuk, és jellemzően az idő-
sebb korosztály tart velünk, van, aki csak egy-
szer-egyszer csatlakozik, és jönnek családdal, 
gyerekkel is. Pakson mintegy 140-150 fő jár 
velünk rendszeresen túrázni. Tizenhét éve ve-
zetem a szakosztályt, és azt tapasztalom, hogy 
folyamatosan megújul a tagság, van, aki le-
morzsolódik, van, aki visszatér, és mindig van-
nak új résztvevők is. 
– Milyen változások voltak ez alatt a tizenhét 
év alatt?
– Országos szinten elismertebb lett a termé-
szetjárás, amibe elég sok pénzt fektettek. A 
kéktúra útvonala teljesen megújult, épül az 
infrastruktúra, több korszerűen felszerelt, kife-
jezetten a túraútvonalak mellé épült turistahá-
zat adtak át. Helyi szinten nincsen nagy válto-
zás, de büszkék vagyunk rá, hogy bevontuk a 
természetjárásba a Dél-Mezőföldet. Felfestet-
tük a jelzéseket a környéken, először a Duna-
Dráva Nemzeti Parkkal közösen adtunk ki tu-
ristatérképet, majd miután elkészült az M6-os 
autópálya, újrafestettük a jeleket a megválto-
zott útvonalon, amit tagjaink önkéntes mun-

kában végeztek, és teljes egészében mi (a De-
meter) � nanszíroztuk az új turistatérkép elké-
szítését, megjelenését. 
– Mennyire költséges a túrázás? 
– Nem pénzigényes elfoglaltság, az a fontos, 
hogy legyen egy kényelmes cipőd. Az útikölt-
ség jelent kiadást, amennyiben nem a környé-
ken szeretne valaki túrázni, hanem mond-
juk a Mecsekben vagy a Bakonyban. Mi 
különbusszal megyünk, amit kedvezménye-
sen biztosítunk, és az is velünk jöhet, aki nem 
a szakosztály tagja. Mivel az ASE-n keresztül 
nem tudtunk civil pályázati forráshoz jutni, 
ezért tizenegy évvel ezelőtt létrehoztuk társ-
egyesületünket, a Demetert. Megosztottuk a 
tennivalókat: az ASE szakosztálya szervezi az 
egy- és többnapos gyalogos, valamint a kerék-
páros túrákat, a Demeter Egyesület pedig a re-
gionális és országos eseményeket, túraverse-
nyeket, teljesítménytúrákat többek között a 
Bakancsos Atomkupát rendezi. 
– Nagy múltra tekint vissza a Bakancsos Atom-
kupa. Hogyan kezdődött?
– A tájékozódási túraverseny bajnokság 1998-
ban indult. Akkor született az a döntés, hogy 
Tolna megyében a korábban megrendezett 
két túraverseny közül az Atom Kupa él to-
vább. Tiszteletből felvettük a bakancsos ne-
vet a megszűnt bonyhádi verseny után. Idén 
rendeztük a 20. Bakancsos Atom Kupát. Az 
első az Ürgemezőn volt, aztán távolabbra is 
merészkedtünk, többek között a Szekszár-
di-dombság, Bátaapáti vagy Váralja környéke 
is versenyhelyszín volt, mindig arra töreked-
tünk, hogy megyén belül maradjunk, de a Me-
cseknek nem tudtunk ellenálni.
– A túrához vezető is kell, mert könnyen elté-
vedhet a társaság. Hogyan lesz valakiből túra-
vezető?

– Nálunk elvárás, hogy a túravezetőink ren-
delkezzenek a szükséges vizsgával, tudással. 
A Magyar Természetjáró Szövetség tanfolya-
main minősítik a túravezetőket. Ez biztosít-
ja, hogy a túrák megfelelő színvonalúak legye-
nek, mert a jó túravezető tanít is. A bronz és 
az ezüst jelvényt is tanfolyamon lehet megsze-
rezni, az aranyat viszont a szövetség adomá-
nyozza. Jelenleg hét ezüst - és három bronzjel-
vényes túravezetőnk van. Aranyjelvényesünk 
azért nincs, mert még nem csináltuk meg az 
elnyeréséhez szükséges dokumentációt. Fon-
tos az országos szövetség munkájában való 
részvétel, hárman-négyen vagyunk a szakosz-
tályban, akik közül kikerülhet egy aranyjelvé-
nyes. 
– Van túravezető-utánpótlás?
– Sokan túráznak, ám a közösségi túrázás visz-
szaszorulóban van. Egyszerűen beülnek a csa-
ládok, baráti társaságok az autóba, és elmen-
nek egy szép helyre, nem kell alkalmazkod-
niuk másokhoz. Így nem nagyon van, aki 
átvegye a stafétabotot, ami hosszú távon ne-
hézség lesz. Az a tendencia is meg� gyelhető, 
hogy hatodik, hetedik osztályos korig jönnek 
a gyerekek kirándulni a szüleikkel, aztán már 
önálló programjaik vannak, és a túrázás hát-
térbe szorul. Felnőttként később visszatérnek. 
Jövőre lesz túravezetőképzés tanfolyam.
– Egyre hidegebb lesz. Meddig tart a kirándu-
lóidő? 
– Egyre rövidebbek a nappalok, ilyenkor már 
nem megyünk messzire, de még december-
ben is járjuk a természetet. Az idén a kömlődi 
Kilométerszámlálókkal közös Mikulás-tú-
ránkra kömlődi útvonalat gondoltunk ki, a két 
ünnep között pedig megrendezzük a szintén 
hagyományos bejgli-túránkat.

Kovács József

Fotók: magánarchívum
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A Paksi FC labdarúgócsapata az OTP Bank 
Liga 13. és 14. játéknapján sem örülhetett 
győzelemnek, ettől függetlenül a gárda őrzi 
stabil helyét a középmezőnyben. Csertői 
Aurél együttese előbb hazai pályán 1:1-es 
döntetlent ért el a Mezőkövesd ellen, majd 
Debrecenben 3:2-es vereséget szenvedett. A 
paksi találkozón Simon Ádám, míg a cívisvá-
rosban Papp Kristóf szerezte a zöld-fehérek 

góljait. A PFC 18 ponttal jelenleg a 7. helyen 
áll. Legközelebb Szombathelyen a Haladás 
vendégeként lépnek pályára november 4-én 
15.30-kor.                                                                      -efgé-

Sport

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

Hetedik helyen a Paksi FC

Eredményesek a tájfutók Győzelem
a sakkozóknál
Az élvonalbeli sakk csapatbajnokság no-
vember végén dupla fordulóval indul Buda-
pesten, ám az NB I/B küzdelmei már az el-
múlt hétvégén megkezdődtek. Az Atomerő-
mű SE második számú együttese az újonc 
Balatonfüredet fogadta, a csapat vezetője 
Berta Tibor pedig nagyarányú győzelmet 
prognosztizált. A paksiak tavaly hajszállal 
maradtak bent a másodosztályban. – Idén 
mindenképpen jobb eredményre számítok. 
A lebonyolításban változás történt, a koráb-
bi olimpiai pontszámítás megszűnt, csak a 
csapatgyőzelmek számítanak. Hogy ez ked-
vez-e nekünk vagy sem, az majd hosszú tá-
von dől el. Ma egészen biztos, hogy jobban 
járunk az új rendszerrel, mert az első csapa-
tunk nem játszik, így három NB I-es sakko-
zó is asztalhoz ül az ASE II-ben. Minden-
képpen magabiztos győzelmet kell aratnunk 
– fogalmazott az Atomerőmű SE NB I/B 
sakk csapatának vezetője a verseny előtt. 
A nyitófordulóban végül valóban nagyará-
nyú 8:4-es sikert ért el az ASE II. A győzelme-
ket Vidéki, Györkös, Dankházy, Benedeczky 
és Losonczi szállították, a további öt parti-
ból négy döntetlennel zárult. A fölényes si-
kernek köszönhetően a piros-kékek vezetik 
a Charousek csoport tabelláját. A következő 
játéknapon, november 26-án Zalaegersze-
gen vendégszerepel az ASE második számú 
együttese.                                                       -fg-

Rendkívül sikeresen szerepeltek az elmúlt 
időszakban is a Paksi Sportegyesület Tájéko-
zódási Futó Szakosztályának tagjai a külön-
böző országos és területi versenyeken. A rö-
vidtávú és rövidtávú váltó országos bajnok-
ságot Gyulán rendezték, ahol a selejtezőkből 
továbbjutó Kovács Karina N16-ban és Lénárt 
Viktória N20-ban egyaránt az előkelő 8. he-
lyen zárt, míg Kiss Gábor F35-ben második 
lett, de mivel egy ellenőrzőpontot nem érin-
tett, ezért az eredményét törölték a szerve-
zők. Másnap a váltó bajnokságok zajlottak, 
ahol három csapatot neveztek, ezek közül a 
18 évesek (Kovács Karina, Kovács Kíra, Ara-
di Bence, Weisz Pál) váltója ért el 15. helye-
zést. Ezt követően a kétnapos Kalocsa Ku-
pán gyarapították éremkollekciójukat a PSE 
versenyzői. A megmérettetésen Kovács Kíra 
1., Tóth Alexandra 2. lett N15-18C kategó-
riában, Hahn Máriusz pedig magabiztosan 

nyert összetettben F14-ben.  Kovács Karina 
első napi 2. helyezését nem sikerült megtarta-
ni, a második napon egy kisebb hiba miatt a 
4. helyen végzett a 16 évesek között. Október-
ben újabb két helyszín következett. A pont-
begyűjtő csapatbajnokságon Szárliget térsé-
gében négy csapattal sikerült kiállni, amelyek 
közül három egység is 10. helyezést ért el, a 
szenior fér� társaságot pedig 1 hibapont mi-
att kizárták. Legutóbb a normáltávú országos 
bajnokságon Bodogláron a legjobb helyezést 
Kovács Karina szerezte, 11. lett a serdülő lá-
nyok között. Jól szerepelt még Lénárt Viktó-
ria 15. helyezésével a junior lányoknál, Hahn 
Máriusz F14-ben 17., Kiss Gábor pedig F35-
ben 15. helyezett lett. A versenynaptárban 
még két további esemény szerepelt a Városi 
Tájfutó Bajnokságban, Szekszárdon 5 arany-
érmet, míg Pakson 6 elsőséget sikerült elérnie 
a paksi tájfutóknak.                         Faller Gábor

A Paksi FC 7:0-ra győzött a Balatonfüred el-
len a Magyar Kupában, ezzel a legjobb 32 
közé jutott. Legközelebb az NB II-es Csák-
vár ellen játszanak november 29-én. 
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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

Két mérkőzést értékeltek

Reális cél lehet a második helyezés
A PSE fér� teniszcsapata az OB III/C cso-
portban kezdte a 2017. évi szezont tíz sa-
ját igazolású versenyzővel. A cél az volt, 
hogy a tavaszi fordulók után dobogós he-
lyen végezzenek, ami sikerült: két nyert és 
három vesztett mérkőzés után a 3. helyen 
zártak. A nyáron egy 18 éves zalaegersze-
gi �atalt is igazolt a szakosztály, így már 
11 nevezett játékossal kezdték az őszi sze-
zont, amit végül három nyert és két vesz-

tett mérkőzéssel zártak, és megőrizték a 3. 
helyet. – A szezon végén egyértelművé vált, 
hogy reális cél lehet jövőre a dobogó 2. foka. 
Többek között az új legénnyel, Balázs Bence 
Ferenccel, az egyre fér�asabb teniszt játszó 
15 éves Kertész Milánnal és a szintén saját 
nevelésű Kenyeres Ádámmal, aki a csapat 
legeredményesebb játékosaként hét győze-
lemmel és mindössze egy vereséggel zárt. 
Lisztmajer Tamás és Vécsey Bence az elmúlt 

évekhez hasonlóan a „hátukon vitték” a csa-
patot, és szép mérleggel zárják az évet, de 
mindenkit fel lehetne sorolni, hiszen a „pá-
ros specialistákra” (Papp Norbert, dr. Vécsey 
Zsombor, Dudás Pál) ugyanúgy szükség van 
a győzelemhez, mint az egyéni játékosokra. 
Elmondhatjuk tehát, hogy eredményes évet 
zárunk, és jó reményekkel vágunk neki a 
2018. évi csapatbajnokságnak – összegzett 
Barta Attila csapatvezető.                         -efgé-

Nyolc elveszített döntő után a kilencediken 
már diadalmaskodott Barta Attila, a Paksi 
SE teniszezője, a Nemzetközi Tenisz Szövet-
ség (ITF) senior bajnokságában. A különbö-
ző erősségű megmérettetéseken világranglis-
ta pontokért küzdenek a sportolók, a zöld-fe-
hérek versenyzője jelenleg az 50 év feletti fér� 
kategóriában szerepel. A horvátországi Eszé-
ken rendeztek ITF tornát, hat indulóval. 
A kétnapos eseményen Barta a csoportkör 
első mérkőzésén könnyedén győzött szlovén 
riválisa ellen 6/1, 6/0-ra. Másnap már szoro-
sabb meccsen horvát ellenfelet fektetett két 
vállra, majd jöhetett a döntő. – Az ellenfelem 
3/0-ra vezetett, amikor a versenybíró az esőzés 
miatt veszélyesnek ítélte a salakpályát, és te-
remben, szőnyegen kellett folytatnunk a dön-
tőt. Komfortosnak éreztem a körülményeket, 
és feljavult a játékom, de az első szettet így is 
elveszítettem 6/3-ra. A második szettben fej 
fej mellett haladtunk egészen 4/4-ig, amikor 
sikerült elvennem az ellenfelem adogatását, 
aki fejben már kezdett kiengedni, így 6/4-re 
nyertem a 2. szettet, ami kb. egy órát tartott. 
Ezután szuper tie-break döntötte el a dön-
tőt, amit nagyon simán, nekem is meglepetés 
volt, 10/2-re megnyertem – fogalmazott Barta  
Attila. Az első hellyel a paksi versenyző a ka-
tegóriájában 40 világranglista pontot szerzett, 
ami nagy előrelépés lesz az ITF szenior világ-
ranglistáján.                                                              -fg-

Barta Attila
győzelmeJól kezdte a bajnokságot az ASE NB I-es fér� 

kosárlabda csapata: a Falco, a ZTE és a Pécs el-
leni győzelmeket csak az újonc Debrecen elle-
ni vereség árnyékolta be. Az elmúlt két fordu-
lóban először Szolnokra látogatott a piros-kék 
társaság, ahol az utolsó percig partiban voltak 
a Tisza-partiakkal, de végül Vojvodáék örül-
hettek. Szolnoki Olaj KK – Atomerőmű SE 
91-86 (20-12, 25-20, 16-24, 30-30). Ezután ha-
zai pályán fogadták Eilingsfeldék a botladozó 
Kecskemétet, a várt biztos győzelemből azon-
ban sima vereség lett. Atomerőmű SE – KTE-
Duna Aszfalt 78-96 (13-30, 27-26, 16-24, 22-
14). A két mérkőzés tapasztalatairól, a folyta-
tásról Teo Čizmić vezetőedzőt és Medve Máté 
csapatkapitányt kérdeztük.
– Milyen tanulságokat sikerült leszűrni a két 
mérkőzésből?
– Mind a két meccset lassan kezdtük, pontat-
lanul támadtunk. Már látom a problémákat, és 
most azon dolgozunk, hogy ezeket kijavítsuk.
– A Szolnok ellen sikerült elég nagy hátrányból 
visszajönni, és az utolsó percig meg volt a győze-
lem esélye is. Miért adtak akkora előnyt az Olaj-
nak?
– A Szolnok más sebességgel kosarazik, mint 
mi. Azoknak a csapatoknak, amelyek nemzet-
közi kupákban játszanak, előnyük, hogy sok-
kal hamarabb, már a mérkőzés elején felveszik 
a ritmust. Hetente két mérkőzést játszanak, 
ezért erősebben kell ellenük kezdeni, főleg ide-
genben.
– Higgadt fejjel végiggondolva, mi okozta a 
Kecskemét elleni vereséget?

– Ami a legszembetűnőbb, hogy a rosszul si-
került támadások miatt gyermeteg hibákat kö-
vettünk el védekezésben az elején. A védeke-
zésnek az egész mérkőzésen rendben kell len-
nie, ebből ritmust tud szerezni a csapat. Ezt 
minél előbb rendbe kell tenni.
– Medve Mátét kérdezem: a szolnoki meccs előtt 
sérült voltál. Rendbe jöttél már?
– A derekammal volt gond, nem tudtam meg-
felelő edzésmunkát végezni, ezért nem erőltet-
tük a játékom. Az alatt a pár perc alatt, amíg 
pályán voltam, igyekeztem hasznosan játszani. 
Nagyszerű volt, hogy a borzasztó kezdés után 
tíz perc alatt tudtunk váltani és visszajönni a 
meccsbe. Meghúzgáltuk az oroszlán bajuszát, 
de sajnos a végén jött két hármas kézen keresz-
tül… nyertek.
– Kecskemét ellen mi volt a probléma?
– Az elején valahogy tanácstalannak, indisz-
ponáltnak tűntünk, kapkodtunk a támadá-
sokban, rengeteg kialakítatlan helyzetből dob-
tunk kintről. A kecskeméti mag okosan kiját-
szotta a helyzeteit, amikor feljöttünk, akkor 
sem kezdtek el kapkodni, nem erőlködtek. El-
képesztő százalékkal dobtak. Nálunk először is 
rendet kell tenni a fejekben, és Szegeden mu-
száj nyerni.
– Sikerült csapatkapitányként a külföldi játéko-
sokkal megtalálni a közös hangot?
– Igyekszem, de nem mindig egyszerű. Azon 
vagyok, hogy a mérkőzésen mindenki ma-
ximálisan oda�gyeljen, megértse, hogy a 
legfontosabb a védekezés, abból lehet len-
dületet és önbizalmat szerezni.           -joko- 
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Angol nyelvből korrepetálást, fordítást, 
mindkét szintű érettségire, valamint közép és 
felsőfokú nyelvvizsgákra teljes körű felkészí-
tést vállalok gyakorló feladatgyűjteménnyel. 
Középfokú gazdasági(üzleti) szakmai nyelv-

vizsgára is vállalok felkészítést. 
Alapos nyelvtan, beszéd- orientált órák ! 

Tel.: 20/ 223-4814.

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.12.08-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 december 8-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

LEZÁR
SZABOLCSI
TELEPÜLÉS

ÉGITEST

MOSÓPOR
MÁRKA

TÜZEL

KOTTA
RÉGIESEN

FÜRGE
HÜLLŐ
NUMERO
RÖVIDEN

FŰSZER-
NÖVÉNY

FRANCIA
SZIGET
SPANYOL
NŐI NÉV

TÉLI
SPORT-
ESZKÖZ

ÉNEKES
MADÁR

EGYIPTOMI
FŐVÁROS

REPED
A JÉG
HAJÓS
CSALÁD

JÁROM

VÖRÖS
ANGOLUL

DARABOLÓ

KERESZTÜL

NYOMDÁSZ
V. (IZIDOR)

... MISSA EST

MESEBELI
VARÁZSLÓ
JÁTSZMA
ANGOLUL

OL. VIZILAB-
DÁZÓ LAURA
BARANYAI
VÁROS

LEKVÁROS

SORVÁLTÓ
BILLENTYŰ

GIGA

OLAJ-
EMÍRSÉG

TANUL AZ
ESETBŐL
HALOGÉN
ELEM

TÖRTÉNELMI
KÖZ

SPORTSZER
MÁRKA

SÚLY-
EGYSÉG
VERNE

KAPITÁNYA

SZERVES
BÁZIS
BÉKÉSI
HELYSÉG

HAJÓFAR

... PAZ

PIRUL

ÚJ-ZÉLANDI
ŐSLAKÓ

ÁZSIAI
SÚLYEGYSÉG

DIÉTÁS
ÜDÍTŐ

MORZE
HANG

GALLIUM

FÉRFINÉV

NŐI NÉV

NYURGA

ÖKLÖZŐ
(GYÖRGY)

KÖZEI-
KELETI
FENNSÍK

TEHÁT
LATINUL
OLLÓS
ÁLLAT

BECÉZETT
NŐI NÉV

TÉR-
ELVÁLASZTÓ

...-FI

CSAPADÉK

PITYEREG

X, ..., Z

KISS ...
KATE

ÉGBOLT

MEGA

ROMÁN
AUTÓ-
MÁRKA

RÓMAI 51 ZARÁNDOK-
HELY

FINN
VÁROS
NEMZET-
KÖZI RÖV.

ELEKTRON

... PACINO

LABDÁT
PASSZOL

ÉSZAK

DÍSZ IGAVONÓ
ÁLLAT

G1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével az önkormány-
zat által felajánlott ajándék-
csomagot nyerhet.

Melyik két ügycsoport intézéséhez foglalható idő-
pont elektronikusan is a polgármesteri hivatalba?
A megfejtéseket november 10 -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, Kernné Béda Erika.
Gratulálunk!


