Alkotásain keresztül közli gondolatait a világgal, minden installációja egy-egy
emléket idéz. Péger József kiállítása nemrég nyílt meg a Hangárban, ebből az
alkalomból kérdeztük tőle: jó napot, mi újság?
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Betétakció!

30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint számlabetét esetén
új betétre maximum 180 napos periódusra:
• lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori

jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,6%
• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

jegybanki alapkamat, EBKM: 2,1%
Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon, érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Energetikai
korszerűsítést
hajtanak végre
A Városháza és a Csengey Dénes Kulturális Központ épületén már áramot termelnek a
napelemek. Öt önkormányzati
intézmény nyert európai uniós
pályázati támogatást a rendszer
kiépítésére, a projekt november
végéig lezárul. Hajdú János a
műszaki átadáson hangsúlyozta: az önkormányzat nemcsak
a napelemes rendszerek felszerelésével törekszik intézményei
még gazdaságosabb működteté-

sére, hanem az épületek energiatakarékos korszerűsítését célzó
beruházásai, és a közvilágítási
hálózat modernizálása is jelentős költségmegtakarítást jelentenek a városnak. Paks polgármestere azt is kiemelte, hogy az
önkormányzat több száz millió
forinttal támogatta a magánlakások korszerűsítését is. A napelemes rendszerek kiépítésére
fordított önkormányzati önrész
3-5 év alatt térül meg.

Az önkormányzati munka nem
áll meg azért, mert két hét múlva
választások lesznek, hangsúlyozta a polgármester a Városházán
abból az alkalomból, hogy az
önkormányzat szerződést kötött
a Fejérduna-Ép Kft.-vel a Kishegyi úti óvoda épületének korszerűsítésére. A Paksi Benedek Elek
Óvoda tagintézménye a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Ala-
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pítvány 30 millió forintos támogatásával újul meg. A beruházás
során utólagos homlokzatszigetelésre, lapostető-felújításra
és villamos munkálatokra kerül
sor. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás során választották ki,
a beruházás teljes összege több
mint 48 millió forint. A munkaterületet várhatóan október 6-án
adják át.

Segítünk választani
Előző lapszámunkban a helyi önkormányzati választáson induló
jelölteknek adtunk bemutatkozási
lehetőséget, a jelen lapszám 1213. oldalán pedig a helyi nemzetiségi választásokon induló jelöltek
jelölőszervezeteit ismerhetik meg
az olvasók. (A Lungo Drom nem
élt a lehetőséggel.)
Paks városában valamennyi nemzetiség tekintetében nemzetiségi

szavazókörnek a Dózsa György
út 55-61. szám alatti polgármesteri hivatalt jelölték ki, áll a helyi
választási iroda vezetőjének határozatában. A Nemzeti Választási
Iroda statisztikája szerint egyébként 132 német és 416 roma
polgár kérte felvételét a választói
jegyzékbe Pakson, a szavazni jogosultak 3 német és 4 roma paksi
képviselő kilétéről döntenek.
Paksi Hírnök, 2014. október 3. n 3

Európa-szerte egyedülálló kezdeményezés
Úttörő szerepet vállal Paks azzal, hogy kezdeményezi a közösségi elektromos közlekedés regionális kialakítását. A közösségi
és közfeladatok ellátásához kapcsolódó közlekedési- és energiainfrastruktúra-fejlesztést
megvalósító Protheus-projekt
ismertetésére negyven település
polgármesterét várták a minap
az inkubátorházban.
A projekt célja a közösségi elektromos közlekedés kialakítása
térségi, regionális szinten. Az
eddigi kezdeményezők és megvalósítók a magánszférát célozták meg. A Paksi Elektromos
Mobilitás program újszerűségét
az adja, hogy a közösségi közlekedésre fókuszál, de az egyéni
felhasználás megvalósítására is
mintaprogramként szolgálhat,
tájékoztatott dr. Sztruhár Sándor, a Protheus Zrt. vezetője.
Paks tavasszal határozott úgy,
hogy elindítja a programot és
elkezdi a felkészülést a csatlakozásra az uniós ELENA projekthez, amely térségi környezetkímélő technológiákat támogat
pályázati forrással. A folyamat
második ütemeként a régió 40
településének polgármestereit
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hívták tájékoztatóra, előkészítve
csatlakozásukat, hiszen a projekt
60-65 kilométeres körzetben teremtené meg az elektromos közlekedés lehetőségét. A buszok és
közlekedési eszközök hatótávolsága adja meg a rendszer gazdaságos működtetésének határát,
ezért déli kapuként Bonyhádot,
északi határként pedig Rácalmást jelölték ki a programban.
A települési önkormányzatok
támogató egyetértése esetén
elkezdődik annak a pályázati
anyagnak a kidolgozása, melyet az Európai Bizottsághoz és
az Európai Fejlesztési Bankhoz
nyújt be a projekt forrásért. Ha
pozitív elbírálást nyer a közvetlen támogatású pályázat – várhatóan 2015 tavaszán születik
döntés –, akkor megkezdődik a
program műszaki előkészítése –
tudtuk meg Sztruhár Sándortól.
Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója szerint fontos, hogy megújuló vagy nukleáris energia által
termelt villamos áram hajtsa az
elektromos járműveket. – Támogatjuk a paksi önkormányzat
ezen törekvését, mivel egyrészt
az egyik legnagyobb kereskedőcégünk, az MVM Partner a paksi

atomerőműtől vásárolt villanyárama alkalmas arra, hogy az
elektromos járműveket feltöltési
lehetőséggel lássa el, másrészt
pedig adódik a lehetőség, hogy
az atomerőműbe járó és a helyi,
helyközi tömegközlekedést biztosító autóbuszok elektromos
meghajtásúak legyenek – fogalmazott Hamvas István. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy
komoly érv az atomerőmű-bővítés mellett, hogy hazánkban
csakúgy, mint a fejlett országokban, a villamosenergia-felhasználás növekedése várható, ennek
egyik oka éppen az elektromos
járművek elterjedése lehet.
Egy lengyel céggel, a Led Pack
Managementtel kötött szerződést a Protheus Zrt. A Led Pack
arra kapott megbízást, hogy elkészítse a Paks által tervezett régiós
elektromos közlekedési modell
applikációját a remélt európai
uniós forrás eléréshez. A lengyel
cég nevéhez fűződik az első olyan
kelet-európai program, amely
ELENA-finanszírozást nyert. A
beruházás során a dél-lengyelországi települések közvilágítását és
önkormányzati intézményeinek
világítását modernizálják.
Tomasz Jaskólski, a projekt ko-

ordinátora azt mondta, három
évig tartottak az előkészületek. A
sikerhez jó csapatra, szakértőkre
és arra volt szükség, hogy egy
település felvállalja a vezető szerepet és ehhez megkapja a szükséges bizalmat, vázolta. A szerződéskötésre Paksra utazott a
Led Packot létrehozó Namysłów
város polgármestere. Krzysztof
Kuchczyński elmondta, hogy
rengeteg egyeztetést kellett folytatniuk, egy sor feltételnek meg
kell felelni a finanszírozás sikere
érdekében.
– Az elektromos mobilitás különböző műszaki elemei már rendelkezésre állnak: megvannak
az elektromos autók, buszok, a
nagy energiasűrűségű akkumulátorok, a töltőberendezések, de
sehol nem tettek arra kísérletet,
hogy az egészet rendszerbe foglalják – vázolta Paks polgármestere. Hajdú János azt mondta,
ez a projekt önmagában cáfolja
azt a véleményt, hogy Paks fejlődése elmaradt az elvárttól, hiszen nemcsak Magyarországon,
hanem Európában sincs ilyen
projekt, amit egyébként Brüs�szelben nagyon előrevivőnek és
előzetesen támogatandónak ítéltek – hangsúlyozta.
-dsz-vt-

Elektromos busz
gördült be Paksra
Újra magyar autóbuszok róhatják az ország útjait, amen�nyiben megvalósulnak az
Evopro Holding tervei. A
prototípus már megvan. Nem
is akármilyen: ízléses, kényelmes, könnyű. És nem terheli a
környezetet. Fejlesztői szerint
az üzemeltetése is gazdaságos. Minderről többek között
a paksi atomerőmű munkatársai és a paksi polgárok is
meggyőződhettek. Előbb egy
elektromos hajtással is közlekedő BMW futott be a látogatóközpont elé. Mészáros Csaba elnök-tulajdonos érkezett
vele. Rögtön „megtankolta” a
kocsit, azaz feltöltötte az akkumulátorokat. Eközben futott be a Modulo buszcsalád
elektromos hajtású prototípusa olyan csendben, hogy a légy
zümmögését is hallani lehetett.
150 km-t tett meg indulás óta,
a töltöttsége 30 százalék felett
van, állapították meg, majd
Mészáros Csaba szemmel látható elhivatottsággal mutatta
be a „lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású városi és

elővárosi közlekedésre fejlesztett autóbuszt”, amely sikeresen túl van a műszaki vizsgán.
Mészáros Csaba azt mondta,
hogy az elektromos hajtású
járművek elterjedésének legnagyobb esélye a közösségi közlekedésben van, az autóbuszok
mellett a mentőautókat, taxikat,
kukásautókat érdemes ilyenre
cserélni, hiszen ezek több tíz
ezer kilométert futnak évente,
a befektetés így hamarabb megtérül.
A Pakson is bemutatott Modulo
autóbuszban minden – alkatrész, munka – magyar, kivéve, ami nem létezik a magyar
piacon. A tervezés, a fejlesztés közel négy évig tartott, a
munkában harminc mérnök és
legalább ennyi hazai kis- és közepes vállalkozás vett részt. Számos olyan paramétere van, ami
kiemelkedő, páratlan a piacon.
Könnyűszerkezetes, kompozit
– köznyelven műanyag – így
20-30%-kal kisebb a tömege.
Kedvező fogyasztású, alacsony
padlózatú, jó belső elrendezésű,
23 ülőhely mellett 65 utast tud

szállítani a nyolcméteres változat. A konkurens járművek legfeljebb ötvenet – hangsúlyozta
Mészáros Csaba.
Az elnök-tulajdonos a Paksi
Hírnök azt firtató kérdésére,
hogy mikor utazhatnak akár az
erőmű dolgozói ilyen járművel,
azt mondta, ők valójában felkészültek, hiszen egy kis szériás
sorozatgyártás már el is kezdődött. – Szimbolikus jelentőségű
lenne, ha az erőmű dolgozói
használnák először, hiszen az
ország legnagyobb energiaforrása itt van – fogalmazott. Az
elnök szerint a Modulo az utasoknak és a településeken élőknek zaj- és szennyeződésmentes közlekedést, a gazdaságnak
új munkahelyeket, míg a magyar társadalomnak egy innovatív hungarikumot jelenthet.
Az innovatív elektromos busz
Érdről érkezett Paksra. Országjáró körútján érintette Szekszárdot, Bonyhádot, majd Mohács,
Pécs, Kaposvár, Hévíz, Balatonfüred és Veszprém után Székesfehérvárra látogatott.
Vida Tünde

A porajmosra
emlékezett
a paksi roma
közösség
A roma holokausztra emlékezve tartott rendezvényt a Paksi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az esten Tell Edit alpolgármester és Berki Attila, a
helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke mondott beszédet,
majd Solymosi Imre tartott
előadást, aki az Országos Roma
Önkormányzat képviseletében
érkezett.
Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a
roma holokauszt emléknaphoz
kapcsolódó rendezvényét. A
Cigány Világszövetség 1972-es
párizsi kongresszusán határozta el, hogy minden évben
emlékezzenek meg az egykori
eseményekről, az áldozatokról,
amit sok országban, így hazánkban is megtesznek. Az esten
gyertyagyújtással és egyperces
néma csenddel emlékeztek a
holokauszt roma áldozataira,
majd Berki Attila köszöntötte
a megjelenteket. Kiemelte, szeretnék, ha a paksi romák megismernék történelmük ezen
fejezetét, a roma holokauszt sorsukra gyakorolt, napjainkban is
érezhető hatását. A helyi roma
nemzetiségi önkormányzat elnöke mellett Tell Edit alpolgármester is szólt az egybegyűltekhez, majd Solymosi Imre tartott
előadást, aki az Országos Roma
Önkormányzat képviseletében
érkezett. Elmondta, hogy a túlélők soha nem tudták maguk
mögött hagyni az átélt borzalmakat, félelmet, amit nagymamáján maga is látott. A jelenlévők figyelmébe ajánlotta Szita
Szabolcs történész, holokausztkutató Porajmos (roma holokauszt) című filmjét, amelyben
túlélők mondják el történeteiket. A Porajmos a helyi nemzetiségi önkormányzatnál megtekinthető.
Kohl Gyöngyi
Paksi Hírnök, 2014. október 3. n 5
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Orbán Viktor: Paks szimbolikus hely
Országgyűlési képviselő, miniszter és kormányfő is kampányolt
a Fidesz polgármesterjelöltje,
Kozmann György mellett az elmúlt hetekben. A párt kampányismertető rendezvényt is tartott,
ahol a polgármesteri székért induló Kozmann kijelentette: – Igazi csapatmunka valósult meg azzal, hogy elkészült a Fidesz paksi
szervezetének programja. Ebben
benne vannak a paksi lakosok
is, hiszen a városi konzultáció
éppen arra irányult, hogy elképzeléseiket beépítsük. Az ülésen
Bánki Erik, a Fidesz regionális
igazgatója is részt vett. Az országgyűlési képviselő szerint Paks
kiváló adottságokkal rendelkező
kisváros, de sokkal racionálisabban használhatná fel a forrásait
és hatékonyabban pályázhatna
uniós és kormányzati pénzekre.
Mint fogalmazott, az itt fizetett
iparűzési adó ötszöröse a hasonló

méretű Mohácsénak, a fejlődés
mégsem ehhez mérten eredményes. – Amennyiben a Kozmann
György által fémjelzett csapat vezetéshez tud jutni, szerintem igazi színnel tudja megtölteni Paksot
minden szinten. Azt kívánom az
itt élőknek, hogy tudják a jó irányt
– ezt már Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter mondta egy
héttel később. A miniszter szerint
Paks ma nem ott tart, ahol kellene; egy szürke kisváros hétköznapjait éli. A hasonlatnál maradva Kozmann György kiemelte,
„nagyon élénk, pezsgő, lendületes színt” kell hozni a városba,
hiszen történelmi lehetőség előtt
áll. Kifejtette, hogy a következő
uniós ciklus forrásainak elosztásakor Paksot megfelelő pozícióhoz kell juttatni, de nemcsak
uniós pénzekre, hanem az atomerőmű kapacitásfenntartásához
szükséges feladatokhoz dedikált

forrásokra is számíthat a város.
Seszták Miklós ennek kapcsán
azt mondta: Paks a kormány támogatása nélkül nem létezik, és
a mindenkori magyar kormánynak szüksége van Paksra. A város fejlődéséhez szavai szerint
a kormánytámogatás és a kormánypárti megyei vezetés mellett
fideszes önkormányzat is kell.
Szeptember 29-én Orbán Viktor
mondott kortesbeszédet Koz
mann György mellett. – Paks
szimbolikus hely ma Magyarországon, hiszen itt zajlik majd az
ország legnagyobb fejlesztése. Éppen ezért fontos, hogy a paksiak
öntsenek tiszta vizet a pohárba és
tegyék világossá, hogy a városnak
milyen vezetése legyen, ellenzéki
vagy kormánypárti – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök,
aki Kozmann György polgármesterjelölt meghívásának eleget
téve érkezett Paksra. Azt mondta,

2010-14 között már bebizonyították, hogy ha van összefogás,
akkor semmi sem lehetetlen.
Példaként a bankok elszámoltatását, a devizahitelek átalakítását, a
rezsicsökkentést, a családi alapokon álló adórendszert említette.
Azt mondta, ha sikerül létrehozni
a választásokon az összhangot az
országosan megválasztott vezetők és az önkormányzati vezetők között, akkor Magyarország
ígéretes jövő előtt áll, hiszen az
ország most lendületben van, jó
úton halad. Kozmann Györgyöt,
a Fidesz jelöltjét határozott, jó
vezetőnek nevezte, azt mondta,
sportolóként bizonyította, hogy
képes keményen dolgozni, jól
tűri a fáradtságot, feszültséget.
Hangsúlyozta, hogy Paks és a
nemzetgazdaság jövője összefügg, a paksi bővítésben és a választásokon is számít a paksiakra,
épít a véleményükre.
-vida-

Kovács: Csámpát is érinti az erőműbővítés

A részönkormányzatok önállóságáért száll harcba, ha a választók
bizalmat szavaznak neki, mondta el csámpai sajtótájékoztatóján
Kovács Sándor, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke, aki
a nyolcas körzetben méreti meg
magát. A képviselőaspiráns úgy
véli, az elmúlt tizenkét év legjobb
vívmánya volt, hogy létrejöttek
a részönkormányzatok. Mint
mondta, megtartaná a jelenlegi
struktúrát, de nagyobb önállóságot biztosítana az itt élőknek.
Kovács Sándor szerint fel kell ké6 n Paksi Hírnök, 2014. október 3.

szíteni őket arra is, hogy a bővítés
sok mindent meg fog változtatni
az életükben, fontos, hogy a helyi
lakosok nyertesei legyenek a bővítésnek.
Az itt élőknek nincsenek teljesíthetetlen vágyaik, mondja, de
igény lenne a közösségi ház bővítésére, a játszótér fejlesztésére,
aszfaltozásra a közökben és a közmunkások szervezettebb munkavégzésére is. A jelölt úgy véli,
az elmúlt négy évben megállt a
fejlődés a külső településrészeken
és Dunakömlődön, de itt az ideje
újra beindítani a motorokat.
Kovács Sándor mellett a többi
lokálpatrióta jelölt is ismertette
elképzeléseit. A Csengey Dénes
Kulturális Központ és a Barátság
út között található park a város
egyik szégyenfoltja, amelynek teljes területrendezéssel történő felújítása elodázhatatlan feladat – jelentette ki Szabó Péter, a 6. számú

választókörzetet érintő javaslatai
ismertetése kapcsán.
Molnár József az egyes körzetben
támfalépítést szorgalmaz uniós
forrásból az Öreghegy és a Május 1. utca közti völgyben, illetve
játszóteret építene a folyamatosan
fiatalodó Hidegvölgy utcában.
Megválasztása esetén azért munkálkodna Ujszászy József, hogy
a Duna-part és a vízi élet ismét
része legyen Paks mindennapi
életének. A kettes körzet jelöltje
szerint akkor funkcionál egy csónakház, ha a vízhez jutás megoldott, addig legfeljebb csak raktár,
és éppen ez a probléma az Árvíz
utcai létesítménnyel.
Csak olyat ígér, amit megválasztása esetén teljesíteni is tud
– szögezte le Reményi János. Az
5. számú választókerület jelöltje
folytatná a tömbbelső-felújításokat, járdát építtetne a strand felé
kivezető úton, emellett fontosnak

tartja a közösségi terek igényes
kialakítását és az utak melletti fák
cseréjét is.
Október 12-én a paksiaknak el
kell dönteniük, hogy a következő
öt évben sorsukról, életkörülményeikről mások döntsenek-e,
vagy újra a kezükbe veszik saját
sorsuk irányítását – fogalmazott
Hornyánszki János, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének képviselőjelöltje Schmidt Máriával
tartott közös sajtótájékoztatóján.
A Pál és Györköny utca kereszteződésében tartott tájékoztatón
Schmidt Mária elmondta, padok,
asztalok, ivókutak kihelyezésével
és a zöldfelület szépítésével tenné
használhatóbbá a parkokat. Wahl
Jánosné Kiss Tímea tervei között
szerepel több utca felújítása, valamint a Vácika köz leaszfaltozása, illetve egy gyalogátkelőhely
felfestése az Újtemplom utcán, a
Makovecz-templomnál.
-md-
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Süli János: a mérsékelt haladás visz előre
Kötetlen baráti találkozót tartott szeptember 19-én a Sárgödör téren a választások előtti
kampány hajrája előtt a Polgári
Összefogás Paksért Egyesület.
A Néppárt.hu jelöltjei a Polgári
Összefogás Paksért Egyesület
támogatásával indulnak az őszi
önkormányzati választásokon.
Süli János polgármesterjelölt azt
mondta, a következő három hét
szoros időbeosztással telik, hiszen lakossági fórumokat tartanak minden választókörzetben,
hogy jobban megismertessék
magukat, lehetőséget teremtsenek a véleménycserére. Süli János arra is kitért, hogy a korábbi
választásokon már szerepet kapott a Polgári Összefogás, most
elérkezettnek látták az időt arra,
hogy létrehozzanak egy egyesületet ennek égisze alatt, ami
„hosszú távon képes lesz integrálni azokat a paksi polgárokat,

akik a város érdekében együtt
akarnak dolgozni politikai hovatartozásuktól függetlenül”.
A Néppárt.hu lakossági fórumain az érdeklődők a szervezet
körzeti képviselőjelöltje mellett
Süli Jánossal is találkozhattak.
– Különleges műhelymunka alakult ki a lakossági fórumokon, a
paksi polgárok szellemi közösséget vállalva csapatunkkal fontosnak érezték, hogy elmondják: ragaszkodnak városunkhoz,
és maguk szeretnének dönteni
sorsukról, a város jövőjéről –
fogalmazott a Néppárt.hu polgármesterjelöltje. Hangsúlyozta:
szövetségük minden paksi polgárt képviselve kíván dolgozni.
A fórumokon Süli János ismertette a Néppárt választási szövetség általános várospolitikai
elképzeléseit, a képviselőjelöltek
pedig a körzetekkel kapcsolatos
fejlesztési tervekről tájékoztat-

ták a lakossági fórumokon részt
vevő nagy számú érdeklődőt.
– Az összvárosi érdeket szem
előtt tartva fogalmazzuk meg
a körzetekbe tervezett felújításokat. Nem nagy „ugrásokban”
gondolkodunk, hanem a mérsékelt haladás elvét követjük. A
következő öt év a Polgári Ös�szefogás Paksért támogatásával
induló jelöltek számára azt jelenti, hogy a meglévő eredményeket felhasználva, az előző
ciklusok hibáit kiküszöbölve,
tervezetten kívánunk dolgozni a
városfejlesztési koncepciónak és
a gazdasági programnak megfelelően, a kitűzött feladatokat a
rendelkezésre álló európai uniós
forrásokat és a városi költségvetést figyelembe véve valósítjuk
meg. Szívügyünk a Duna-part
fejlesztése, a városháza felújítása, a központi park rekonstrukciója, valamint a Dózsa György

út felújításának befejezése.
Egyetértve a kormányzattal,
támogatjuk az atomerőmű-bővítést – emelte ki Süli János. A
polgármesterjelölt azt is hozzátette: a következő napokban
valamennyi háztartásba eljuttatják részletes programismertető
kiadványukat.
-vt-dszAz erőműbővítés Magyarország közös ügye – szögezte
le a Néppárt –, a beruházás
számtalan lehetőséget biztosít Tolna megye polgárainak
is. Ezeket a lehetőségeket
akkor lehet kihasználni, ha
a Tolna Megyei Közgyűlésben megfelelő képviseletet
tudnak biztosítani az együttműködés érdekében – ezért
a Néppárt úgy döntött, hogy
megyei listát is állít.

Horányi: visszás új korszakról beszélni
Egyetlenegy hazudozó, kevély,
hatalomittas ember sem örökli
Isten országát, figyelmeztetett
sajtótájékoztatóján
Horányi
György, az MSZP-DK képviselőjelöltje a Süli János személyét
támadó szórólappal kapcsolatban. Az aláírás nélküli anyag
az egykori KDNP-alapító képviselőjelölt szerint megmérgezte a hangulatot városunkban.
Horányi György Seszták Miklós
paksi látogatására is reagált, kijelentve: a magát kereszténynek
valló nemzeti fejlesztési miniszter megzsarolt egy egész várost,
azt sugallva, hogy ha nem a
kormánypárt nyer Pakson, akkor kiapadnak a pénzforrások,
leállnak a fejlesztések. – Így
megfélemlíteni egy teljes város
lakosságát törvénytelen, embertelen és istentelen – szögezte le.
Kozmann György programfüzetével kapcsolatban az MSZP-

DK képviselőjelöltje megjegyezte, hogy visszás dolog új
korszakról beszélni egy olyan
városban, ahol nyolc éven keresztül a jelenlegi kormánypárt
képviselői voltak többségben.
– Ha a testületi üléseken a hatezer szavazatból alig tíz volt ellenszavazat, akkor a felelősség
száz százalékban a fideszes testületé – hangsúlyozta a 2. körzetben induló jelölt.
Süli János tapasztalatával, szakértelmével, konszenzusteremtő
képességével tudná továbbvinni ezt a várost, jelentette ki a
képviselőjelölt, aki felszólította
Kozmann Györgyöt, hogy a város érdekében mondjon le polgármesteri ambícióiról.
A 2. választókörzetben induló
képviselő hozzátette: hamarosan elképzeléseit tartalmazó
programját is ismerteti a választópolgárokkal.
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Magyar kézben tudnák a karbantartást

Míg az építésben negyven százalék hazai részvétel a cél, addig
az üzemeltetés és karbantartás
területén száz százalék – mondta
el Aszódi Attila kormánybiztos
a paksi atomerőmű bővítéséről
folyó tárgyalásokról az MVM
székházában rendezett sajtóbeszélgetésen. Aszódi emlékeztetett
rá, hogy a 2014 januárjában aláírt államközi megállapodás bázisán a megvalósítási szerződések
kidolgozásán dolgoznak. Ezek
határozzák majd meg pontosan,
hogy milyen körülmények között, milyen blokkok épülnek a
paksi telephelyen, hogyan fogják

üzembe helyezni, milyen üzemanyaggal fog működni. Utóbbi
nem két, hanem háromoldalú
szerződés lesz, mert az EU Ellátási Ügynökségének aláírási
joga van az üzemanyag-szállítási
szerződést illetően – mondta el a
paksi bővítés kormánybiztosa.
– Célunk, hogy az üzemeltetés
és karbantartás, amennyire lehet, magyar kézben legyen. Száz
százalékra törekszünk. Erre az
üzemeltetés területén nagyon
jó esélyünk van, a karbantartás
területén meglehet, hogy lesz
néhány olyan speciális berendezés, aminek karbantartása a

beruházó kezében marad, de ez
az összfeladat töredékét jelenti
– vázolta a kormánybiztos. Azt
mondta, hogy a paksi ötös blokk
2025-ben, a hatos egy vagy két
évvel később kezdheti meg az
áramtermelést. Nagy Sándor, az
MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy
amennyiben minden a tervek
szerint halad, az építkezés 2018ban indulhat el, addigra a szükséges engedélyek rendelkezésre
állhatnak. Az eljárás keretében
még a szomszédos országokban is közmeghallgatás lesz. Az
erőmű építésénél a csúcsidőben
öt-hétezer munkavállalóra lesz
szükség, a háttértevékenységet
végzők száma 10-15 ezer közé
tehető.
A Paksi Hírnök azon felvetésére, hogy Paks felkészítése terén
történtek-e lépések, Aszódi Attila azt mondta, készültek térségfejlesztési tervek, de a konkrét
munka nem indult meg.
– Fontos és sürgős teendők vannak ezen a téren. Azt remélem,
hogy az önkormányzati választások után haladéktalanul elkezdődik a térség felkészülése. Rengeteg teendő van, ami nyilván nem
a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. kompetenciája – hangsú-

lyozta. Mint mondta, ez igen széles körű együttműködést kíván az
önkormányzatoktól, a kormányzattól és a térség szereplőitől.
Aszódi Attila arról is beszámolt,
hogy az orosz–magyar tárgyalások intenzitásában az elmúlt
két és fél hónapban nem történt semmilyen változás. A felek egyetértenek abban, hogy az
ukrán–orosz konfliktus miatti,
Oroszországgal szembeni uniós
szankciók a paksi projektet nem
befolyásolják.
Aszódi Attila a költségeket firtató kérdésre kifejtette, hogy a
keretekben megállapodtak, de
rendkívül sok előre nem ismert
tényező van, amelyek közül néhányra választ kapnak, ha meglesz a projekt pontos műszaki
tartalma. A mostani számítások
szerint egy kilowattóra előállítása
15-17 forint körül lesz (Pakson
ez most 11 forint alatt van), s mivel a piaci árprognózisok szerint
ebben az időszakban ennél magasabb áramár várható, a megtérülés feltételei is adottak lesznek
– vázolta a szakember hozzáfűzve, hogy az egyéb lehetőségekkel
való összevetésben még mindig
versenyképes a nukleáris áramtermelés, az árelőnye 15-20 százalék.
Vida Tünde

Biztatóak az eredmények Bodán
Értékes információkkal szolgálnak a Nyugat-Mecsekben végzett
földtani vizsgálatok, amelyeket
azzal a céllal indítottak újra idén,
hogy kijelöljék a hazánkban keletkező nagy aktivitású radioaktív hulladékokat befogadó mélységi geológiai tároló lehetséges
helyszínét.
Az eddig végzett munkáról, eredményekről a Bodán tizenegyedik
alkalommal megrendezett Tájoló
Napon számoltak be a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK)
Nonprofit Kft. szakemberei. Dr.
Kereki Ferenc ügyvezető igazga8 n Paksi Hírnök, 2014. október 3.

tó azt mondta, két fúrást ütemeztek 2014-re.
Az egyik már nyáron elérte a
914 méteres záró talpmélységet,
a másik 450 méter talpmélységű furat mélyítése még folyik.
A mostanáig nyert kőzetminták
elemzésének előzetes eredményéről az ügyvezető azt mondta,
hogy a vizsgált agyagkő „nem
okozott csalódást”. A vízzáró
tulajdonság vizsgálata, ami a
mi kutatásunk szempontjából
kiemelten fontos, kedvező eredményeket mutat, emelte ki dr.
Kereki Ferenc.

A mostani munkálatok az első
fázist jelentik egy majdani tároló létesítésének előkészítésében,
ez a szakasz 2017-ig tart. Az idei
kutatásokra 1,1 milliárd forintot
fordítanak a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból, amelynek legjelentősebb befizetője az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
A Tájoló Nap keretében tartott
sajtótájékoztatón szó esett a lakosság tájékoztatásáról és a kutatások környezetében lévő települések önkormányzatainak abban
vállalt feladatairól is. A NyugatMecseki Társadalmi Információs

és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) elnöke,
Kovács Győző azt mondta, társulásuk egy ellenőrző bizottságot
hozott létre a tagtelepülések képviselőiből, hogy közvetlenül is
nyomon követhessék a kutatásokat. A munkálatok újraindulását
egyébként nagyon várta a lakosság, amit elsősorban a szerteágazó kommunikációs tevékenység
eredményének tekint az elnök.
Azt mondta, szerződésben rögzített feladatuk, hogy szerepet
vállaljanak a program társadalmi
elfogadtatásában.
-vida-

Az atomerőműben járt Seszták Miklós
Önmagáért beszél, amit a paksi atomerőműben láttam, most
már értem azt a kormányzati
döntést, ami az ország energiamixét atom-, szén- és zöldenergia felhasználására alapozza
– fogalmazott Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter
azt követően, hogy üzemlátogatáson vett részt a paksi atomerőműben. A látogatásra Bánki
Erik, a Fidesz regionális igazgatója és a párt paksi polgármesterjelöltje, Kozmann György is
elkísérte.
Az üzembejárás utáni sajtótájékoztatón a miniszter azt mondta, hogy megnyugtató számára
az a „precíz, hatékony, mindenre
odafigyelő munka, amit az erőműben tapasztalt”. A látogatás
kapcsán Baji Csaba, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója azt
emelte ki, hogy a nemzeti fej-

lesztési miniszter immár személyesen is meggyőződhetett arról,
hogy a békés célú nukleáris villamosenergia-termelés problémamentes Magyarországon. A
paksi atomerőmű biztonságosan termel, amit számos nemzetközi vizsgálat is alátámasztott
azzal, hogy példaértékűnek minősítette a társaság eredményeit.
– Bízunk abban, hogy a mai miniszteri látogatás is megerősíti,
hogy az üzemidő-hosszabbítás
és cégünk más stratégiai céljai
a nemzeti fejlesztési minisztérium támogatását is élvezik –
fűzte hozzá. Hamvas István, az
atomerőmű vezérigazgatója azt
mondta, számukra megtisztelő
a minősítés, de az öröm mellett
kötelezettség is, hogy ne csak
szinten tartsák, hanem folyamatosan fejlesszék is a biztonságot.
– Bízom benne, hogy rászolgá-

lunk arra a bizalomra, amit az új
blokkok építésével kapcsolatos
döntés feltételez – tette hozzá.
Ezt követően Seszták Miklós
miniszteri elismerést adott át
a 2-es blokk indításának har-

mincadik évfordulója kapcsán
Szinger Ádámné laboránsnak
és Darnai István gépi forgácsolónak, akik évtizedek óta az
atomerőmű dolgozói.
-vt-

Fel kell készíteni a megyét a bővítésre
A Tolna Megyei Önkormányzat
minden fejlesztési elképzelésének fókuszában újabb munkalehetőségek
megteremtése
áll, hiszen az elkövetkező évek
legnagyobb kihívása, hogy megállítsák a népesség fogyását. A
fiatalok ugyanis többségében
nem itthon, Tolnában keresik
boldogulásukat. Hogy ez a jövő-

ben ne így legyen, ahhoz munkahelyek, megélhetési lehetőség
kell – fejtegette Puskás Imre
helyettes államtitkár a megyei
önkormányzat által rendezett
fórumon, Pakson. Szepesi Balázs, a HÉTFA Kutatóintézet és
Elemző Központ stratégiai igazgatója kiemelte, hogy a megyei
önkormányzatok elsődleges sze-

repe immár a fejlesztés. E téren
arra van szükség, hogy „mint
választott testület, fajsúlyos szereplő” kiálljon a megyei fejlesztési elképzelésekért, koordinálja
azokat. A vállalkozók, települési
vezetők részvételével szervezett
konzultáción a közeljövő legnagyobb, Tolna megyét érintő fejlesztéséről, a két új paksi blokk

megépítésének
fontosságáról
Nagy Sándor beszélt. Az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. vezérigazgatója rávilágított,
hogy a villamosenergia-import
tavalyi, 28,2 százalékos aránya
figyelmeztető jel a villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából. Két éve a magyar villamosenergia-rendszer kapacitása
még 10 ezer megawatt volt, ma
csak 9 ezer. A termelés 2013-ban
minden hónapban kevesebb volt
az előző évinél, az import pedig
nőtt, vázolta.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tanácsadója,
Kozmann György (a Fidesz polgármesterjelöltje – a szerk.) beszélt
többek között a képzés fontosságáról, kifejtve, hogy helyi, megyei
és országos szinten átalakításokra
van szükség ahhoz, hogy időben
megfelelő számú és képzettségű
szakember álljon rendelkezésre
annak érdekében, hogy el lehessen érni a negyven százalékos hazai részvételi arányt.
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Berendezés jelzi, ha beteg a fa
Nem sokkal múlt két hete, hogy
méretes faág zuhant egy parkoló
autóra a Pollack Mihály utcában, amelynek kiszabadításában
a katasztrófavédelem munkatársai is segédkeztek. A kocsiban
keletkezett kárt mintegy 300
ezer forintra tette a tulajdonosa.
Májusban két méterre sem állt
attól a fától Pál Péter, ami teljes
tömegével, hangos recsegés-

ropogás kíséretében dőlt ki a
Kurcsatov utcában. A szemtanú
szerint egy erősebb szél kapott
bele a növénybe, ami lombjával még a ház oldalát is súrolta
és éppenhogy csak elkerülte az
ablakokat. Bár rendszerint ott
is sokan parkolnak kocsival,
ezúttal egynek sem esett baja.
Az olykor viharos szeleket hozó
őszi szezonban azonban nem

ritka, főként a lakótelepen, hogy
reggel kellemetlen meglepetés
fogadja az autótulajdonosokat a
lépcsőházból kilépve.
– Jó hír számukra, hogy közterületi károkra van felelősségbiztosítása az önkormányzatnak
– mondta el a Paksi Hírnöknek
Hofmann Zoltánné beruházási
csoportvezető. Ilyen balszerencsés esetben célszerű helyszíni
jegyzőkönyvet íratni a rendőrség munkatársaival, mert ez a
dokumentum a későbbiekben
nagyban segíti az ügyintézést, a
biztosító munkáját, emelte ki az
első teendőt a műszaki osztály
munkatársa. Ezt a jegyzőkönyvet a káresemény bejelentésekor
elegendő e-mailben megküldenie az ügyfélnek a hivatal részére a muszak@paks.hu címre, a
hivatal ettől kezdve kezébe veszi
az ügyintézés teendőit. Az önkormányzat értesíti a biztosítót,
amelynek kárszakértője körülbelül öt munkanapon belül a
helyszínre érkezik, a javítást il-

letően előzetes árajánlatot kér és
megtörténik a kárfelvétel. A hivatal munkatársai, amennyiben
az ügyfél megadja elérhetőségeit,
az ügyben történtekről értesítik
az autótulajdonost, és ha szükséges, bekérik a további dokumentumokat. A kár megtérítése
két forrásból történik: a biztosító
a kárrészt, az önkormányzat az
önrészt utalja a pár hetes eljárás végén, mondta el Hofmann
Zoltánné. Tekintettel az utóbbi
időben történt fakidőlésekre, az
önkormányzat egy olyan eszközt is beszerzett, amellyel meg
tudják vizsgálni a fák törzsének
állapotát. A berendezést a DC
Dunakom Plusz Kft. kezeli. Az
eszköz a visszaverődő hanghullámok alapján érzékeli, hogy
milyen állapotúak a fák, mivel az
odvas törzs máshogy veri vis�sza azokat, mint az ép, mondta
el Klézl Terézia főkertész. Az
egyébként hosszadalmas felmérést a legveszélyeztetettebb fákon kezdik.
Matus Dóra

Közös érdek az ebek összeírása
Több mint kétezer kitöltött adatlap érkezett vissza a városháza ebösszeírási felhívására. A feldolgozott adatokból készülő
táblázat többek között az önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátását, így az
elkóborolt ebek begyűjtését is segíti.
Törvény kötelezi az önkormányzatot arra,
hogy legalább háromévente ebösszeírást
szervezzen. A 2014-es számlálást nyárra hirdették meg, augusztus 31-ig várták
a kitöltött adatlapokat a városháza földszintjén kihelyezett gyűjtőládában, illetve
az interneten keresztül is biztosított volt a
regisztrációs lehetőség. A leadási határidőt
két héttel meghosszabbították, több mint
2100 eb gazdája tett eleget a kötelezettségnek. – Táblázatos formájú adatbázisban
szerepelnek majd a feldolgozást követően
a beérkezett információk, ezt az adatbázist
az önkormányzat ebrendészeti feladatainak
ellátásához használjuk – tájékoztatott dr. Sátor Vera, Paks aljegyzője. Ilyen ebrendészeti
feladat a kóbor ebek befogása. Ezt a tevékenységet az önkormányzattal szerződés10 n Paksi Hírnök, 2014. október 3.

ben álló kisállatmentő szolgálat végzi. Mint
azt megtudtuk: a tapasztalatok azt mutatják,
hogy egyre felelősségteljesebbek a kutyatartók, ezért kevesebb az utcán csatangoló
eb. – Tüzelési időszakban vagy például augusztus 20-án és szilveszterkor továbbra
is megszaporodnak az utcákon csatangoló
kutyák, a befogott ebeket a Kölesdi úton
működő telephelyünkre szállítjuk, a gazdák
általában a kutyák papírjainak bemutatását
követően átveszik házőrzőiket – tudtuk meg
a kisállatmentő szolgálat vezetőjétől.

Rauh Konrád azt kérte, hogy ha elkóborolt kutyát látnak, hívják a 75/510-867-es
vagy a 20/97-87-192-es telefonszámot, ők
azonnal a helyszínre sietnek. A kóbor kutyák begyűjtése mellett az elhullott állatok
elszállítása is a szolgálat dolga. Emellett az
ő segítségükkel gyűjtik be a hivatásos vadászok a lakott területre betévedt rókákat
is. Az elkóborolt kutyák tartásának díja –
napi néhány száz forint – az ebtulajdonost
terheli.
-dal-

Interjú Kozmann Györggyel
Polgármesterjelölt úr, két hét van
hátra a választásokig, mi foglalkoztatja most legjobban?
Természetesen a kampányidőszakkal
járó feladatok kötnek most le. Örömmel nyugtáztam, hogy a „Városkonzultáció” sikeres volt, majdnem
kétezer paksi polgár küldte vissza kitöltve a kérdőíveket. Ezeket a válaszokat összegezve elkészült az „Új Korszak” programja. Végre megmozdult
a város. Sem a rendszerváltás előtt,
sem pedig utána egyetlen városvezető sem kérte Pakson a polgárok, a
lakosság véleményét.
A másik dolog, ami leköti az energiáimat, az a stratégiai tervezés. Mivel
én már október 13-tól kezdve teljes
erővel szeretnék dolgozni a városért,
már megkezdtem azon intézkedések
kidolgozását, amelyekkel azonnal
javítani lehet a paksi lakosság közérzetét.
Megismerhetjük ezeket a terveket?
Természetesen már elhatároztam
néhány azonnali intézkedést, néhány
pedig a jövő év elején fog életbe
lépni. Azt világosan látom a felmérés
eredményeiből, hogy a város általános állapotjavításának igénye több
mint jelentős tényező a polgároknak.
Azonban talán ennél is érzékenyebben érintette a paksiakat a szemétszállítási díjak 100%-os megemelése.
Mindez a rezsicsökkentés árnyékában történt. Azonnali hatállyal csökkenteni fogom a mértékét. Posztos
rendőröket fogok rendelni minden
körzetbe, erről már megkezdtem a
tárgyalásokat a paksi rendőrkapitány
úrral. Az egyik alpolgármester kiemelt
feladata lesz, hogy a megválasztásának napján felvegye a kapcsolatot a
bővítést szervező társaságokkal, hivatalokkal. Azonnal meg kell tudniuk
a paksi embereknek, hogy pontosan
mivel fog járni a bővítés.
Ami pedig a legfontosabb és igazából ezzel a témával kellett volna
kezdeni. A múlt héten volt az Idősek
Világnapja. Mindig sokat beszélgettem a nyugdíjasokkal és kialakult az
a véleményem, hogy jobban meg
kell becsülnünk ezt a korosztályt. A
nyugdíjasoknak köszönhetjük, hogy
felépült a város és az erőmű, ezek az
idős emberek nevelték fel a korosztályunkat, ők tettek kenyeret az asz-

talunkra. Ugyanilyen védtelen a fiatal
korosztály is, szükségük van a város
támogatására. Olyan változtatásokat fogunk tenni, amellyel segíteni
tudjuk a rászorulókat, a fiatalokat és
az időseket. Még ebben az évben
megteremtem annak a lehetőségét,
hogy a város támogathassa azon fiatalok továbbtanulását, akiknek erre
anyagi lehetőségeik miatt nem lenne
módjuk. Én nem csak virágot viszek a
nyugdíjas klubba, valós problémákra
valós válaszokat adok.
Már érintette a bővítés kérdését.
Mit tervez a bővítéssel kapcsolatban, mi vár a városra az elkövetkező években?
Először is le kell szögeznem, – mint
ahogyan minden megszólalásomban
eddig is tettem – hogy Paks eddig
is egy békés kisváros volt, a választások után is az marad. A különbség
annyi lesz csupán, hogy a munkát
magasabb fordulatszámra emeljük
és a polgárokkal együttműködve, az
értékeink és elért eredményeink tükrében fogunk városunk fejlesztéséhez.
Természetesen a bővítés befolyással
lesz az életünkre. Óriási feladat előtt
áll a város, hosszú kitartó munkára kell
készülni ahhoz, hogy az új blokkok felépítéséhez a város megfelelő támogatást tudjon nyújtani. Célunk az, hogy
a beruházás peremén a város számára
az elérhető összes előnyt ki tudjuk
használni, és mindent meg fogunk
tenni azért, hogy Paks a nyertese legyen ennek a hatalmas beruházásnak.
Az atomerőmű fejlesztése során nem
érheti hátrány a paksi lakosokat. Nem
engedjük, hogy a városnak alárendelt

szerepe legyen a kapacitás-fenntartási munkálatok miatt, hanem azzal
párhuzamosan, a paksi polgárok közös gyarapodását szolgáló beruházások is megvalósuljanak.
A bővítéssel kapcsolatban azonnali
intézkedésként tárgyalásokat kezdek Magyarország Kormányával egy
együttműködési megállapodás megkötése érdekében azért, hogy városunk munkaadói és munkavállalói számára tervezhetővé és biztonságossá
váljanak a következő évek. Ennek előkészítését megkezdtem a múlt héten,
amikor Orbán Viktor miniszterelnök
úr a meghívásomra Paksra érkezett
és egy közel kétórás egyeztetést folytattam vele a város jövőjéről.
Valami kulisszatitkot elárul nekünk
erről a találkozóról?
Igen, szívesen megosztom az olvasókkal azt, hogy egy hosszú és közvetlen hangvételű megbeszélésen
vettem részt a szűk szakmai stábommal a miniszterelnök úr társaságában. Áttekintettük a város és a régió
lehetőségeit, elemeztük a politikai
helyzetet. Végigvettük a „Jövő Programjának” a pontjait is.
Mi volt Orbán Viktor véleménye a
programról?
Abszolút támogatásáról biztosított
miniszterelnök úr, a programot pedig
teljes mértékben megvalósíthatónak
minősítette a helyi viszonyok ismeretében. Külön megemlítette, hogy
támogatja egy tisztességes főtér építését, mert nem hitte el, hogy Paks
egyik központi közösségi terén járt
a Csengey Dénes Kulturális Központ
mellett, a beszéde alkalmával.

Fizetett politikai hirdetés

A média attól hangos, hogy csak az
az önkormányzat kap támogatást,
aki a Fidesszel tart. Ön hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez?
Szerintem minden önkormányzat
kap majd támogatást Magyarországon. Ki többet, ki kevesebbet, ki
gyorsan, ki lassan. A jelen politikai
helyzet viszont azt prognosztizálja, hogy lesz néhány ezer magyarországi település, ahol a Fidesz
fog nyerni. Sok forrást kap ugyan
Magyarország, de ezek a források
egyrészt végesek, másrészről pedig
minden település küzdeni fog azért,
hogy minél széleskörűbben részesüljön ezekből a pénzekből. Azt kell
itt megérteni Pakson, hogy a város
a bővítés miatt jó helyzetben van
és az én hangom elég erős ahhoz,
hogy meghallja a pesti ember, hogy
mit szeretne a paksi. Ha másra bízzák a polgármesteri feladatokat,
akkor nemhogy Budapestig, de a
gyűrűsi emelkedőig sem jutnak el
az üzenetek. Pedig a paksiaknak
most minden eddiginél fontosabb
lesz, hogy valaki keményen és eredményesen harcoljon értük.
Volt sportolóként mi a véleménye
a helyi sportéletről?
Paks igazi sportváros! Itt mindenki
szereti a sportot. Az érdekérvényesítő képességeimet és lehetőségeimet természetesen a paksi sportélet – mely nekem is szívügyem
– szolgálatába állítom azonnal,
ahogy tettem eddig is. Közbenjárásomra az NB 1-es focicsapatunk
működéséhez szükséges hiányzó
pénzösszeg időben eljuthatott a
csapat kasszájába is a minap.
Végezetül mit üzen a választóknak?
Mindenekelőtt azt, hogy október 12-én menjenek el szavazni!
Most az Ő, a mi kezünkben van a
város sorsa, jövője. Mi, az Új korszak csapata egy olyan perspektívát nyújtunk most Paksnak, melynek minden paksi a nyertese lesz,
amennyiben megkapjuk a polgároktól a bizalmat.
Kérem október 12-én szavazzanak
az Új korszak csapatára! Mi számítunk Önökre, Önök is számíthatnak ránk!
Paksi Hírnök, 2014. október 3. n 11

A Nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek

Tolna Megyei Német
Önkormányzatok Szövetsége
Bemutatkoznak a paksi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
képviselőjelöltjei, valamennyien
a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének jelöltjei. Az Önkormányzat legfontosabb feladatai:
– A paksi németség érdekképviselete.
– A paksi németség identitástudatának erősítése a már feledésbe merült népszokások,
rendezvények felelevenítésével
(nemzetiségi napok, svábbálok,
sörpartik, Márton napi mulatság stb.).
– Az iskolákban, óvodákban
folyó nemzetiségi képzés támogatása (nemzetiségi, nyelvi és
olvasótáborok, néptáncoktatás,
játszó és kézműves foglalkozások, jutalomutazások stb.).

Hátsó sor: Hirt József, Feil Gábor, Féhr György, Koczka Tibor
Első sor: Wiszthaller Zoltán, Tresznics Károly, Racskó Steffi
– Hagyományőrző és kultúrcsoportok támogatása (utazási- és
működési költségek támogatása).
– Paks és a környék német
nemzetiségi történelmi és kulturális értekeinek megismertetése. (Közreműködésünkkel és
támogatásunkkal megjelentetett könyveket segédanyagként

használják iskoláink a nemzetiségi oktatásban.)
– Lehetőséget biztosítottunk a
város polgárai számára a német
nyelv tanulására, gyakorlására.
(Nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák szervezése, könyvtár és németklub működtetése.)
– Részt vállaltunk a testvérvárosi kapcsolatok alakításában,

A Local Policy felméréséből kiderül: a paksiak 99%-a ismeri a
Paksi Hírnököt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 személy minden
lapszámot elolvas, 34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 27% (5300
fő) pedig alkalmanként veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A majd’
húszezres Pakson csupán ezren nem olvasnak egyáltalán Paksi
Hírnököt.
Köszönjük a bizalmat!
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ápolásában. A következő választási ciklusban is ezeket tartjuk a
legfontosabb feladatainknak.
Mint azt Önök jól tudják, a választási törvény csak azoknak
ad lehetőséget nemzetiségi önkormányzat választására, akik
felvételüket kérték az adott
nemzetiség választói névjegyzékébe. Engedjék meg, hogy a
paksi, dunakömlődi németek
nevében megköszönjük azon
honfitársainknak, akik bátran
vállalva identitásukat regisztráltatták magukat a névjegyzékbe.
Szavazni a bemutatott jelöltek
közül 3 főre lehet!
Kérjük, vegyenek részt a Paksi
Polgármesteri Hivatal szavazóhelyiségében október 12-én
tartandó nemzetiségi önkormányzati választáson!

A Nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek

MCF — A Magyarországi Cigányok
Országos Fóruma
Dinamikus, lendületes, tenni
akaró Paksi romák vagyunk,
akik szívükön viselik a roma
értékeket, a cigányság társadalmi és szociális problémáit. Fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségi önkormányzat terveiről és
annak előre haladásáról a paksi
romák folyamatos tájékoztatást
kapjanak. A kisebbségi önkormányzat célok elérését a transzparencia és a partnerség elvét
megtartsa. Terveinkben négy
prioritási területet határoztunk
meg, céljainkhoz kapcsolódó
konkrét feladatokat, továbbá a
feladatok eléréséhez szükséges
intézkedéseket.
1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás
2. Oktatás, nevelés
3. Szociális segítőrendszer

Rafael Gyula, Takács András, Gomán István, Farkas Attila
4. Hagyományőrzés
1; Paksi roma és hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiacra történő belépésének, piacképes
szakképzettség megszerzésének,
valamint a nyílt munkaerőpiacon

való tartós részvételének támogatása. Ehhez kapcsolódóan a
szociális gazdaságból élő emberek segítése, akiknek már nincs
lehetősége a versenyszférába való
visszakerülésre.

2; Integrált oktatás megvalósításának elősegítése, kiterjesztése.
Szülőkkel való együttműködésre
alapozott, a gyermek tanulását
első helyre állító szülői szemlélet
formálása. Roma és hátrányos
helyzetű gyerekek, fiatalok képességének kibontakoztatása, kompetencia fejlesztése érdekében.
3; Adminisztratív jellegű segítségnyújtás
4; Roma szokások és hagyományrendszer értékként kezelt
megismertetése a társadalom
széles körével. Roma kultúra
értékeit őrző és közzétevő intézmények létrehozásának és folyamatos működésének támogatása
Dolgozzunk és építsünk együtt
egy szebb jövőt.
Köszönjük a bizalmatokat, a romák felemelkedését szolgáljuk.

Paksi Romákért Közhasznú Egyesület
Az elmúlt négy évben megalapoztuk a jövő felé vezető közösségi fejlődés alapjait. Sokat
dolgoztunk azon, hogy azokat
az alapokat lerakhassuk, amiket
mind az oktatásban, mind pedig
a foglalkoztatási lehetőségekben a
jövőnk építése szempontjából kiépíthetünk. A Paksi Romákért
Közhasznú Egyesület ezeket
az alapokat lerakta. Szeretnénk
minél szélesebb roma közösségi
összefogást a városunkban és a
térségben egyaránt, hogy erre az
alapra közösen építkezhessünk.
Erre kérünk tőletek bizalmat!
Mi a társadalmi integráció elkötelezettjei vagyunk, és egy olyan
közösségi fejlődés útját választottuk, ahol a gyermekeinknek
igenis egészséges jövőképet kell
tudnunk mutatni, és minden tisztességes lehetőséget meg kell lépnünk, hogy ez meg is valósuljon a
számukra. – Folytatni szeretnénk

a fiatal tanulók képzésének, illetve pályakezdésének elősegítését.
Ezért szeretnénk megvédeni a tanodai foglalkozásokat. Egy új oktatási programot elindítani, ami a
munka világában való elhelyezkedést elősegíti.
– A hosszú nyári tanítási szünet
sok család számára jelent a gyermeke felügyelete miatt gondot. A
munkahelyről nehéz vagy csak
rövid időre lehet szabadságra
menni. Különösen érinti ez a
probléma a hátrányos helyzetben
lévő gyermekeket és szüleiket.
Ezen a problémán szeretne segíteni az egyesület. A tapasztalatokat
összegezve szeretnénk ezt a lehetőséget a szülőknek biztosítani.
– Az elmúlt években egyesületünk számos roma családot juttatott munkához, így szeretnénk
ezen túl is még hatékonyabban
folytatni ezt a munkát.
– Az elkövetkezendő időkben

szeretnénk a földprogram keretein belül munkát és megélhetést biztosítani.
– A közösségi házban olyan programok szervezését tűztük ki célul, amelyek a közösségfejlesztés
révén hozzájárulnak a gazdasági, szociális és társadalmi esélyegyenlőség
megteremtéséhez,
ahol gyermekek számára is színes
programokat tervezünk.
– Az irodában lehetőségetek nyílik hivatalos ügyek elintézésére,
illetve szakképzett munkatárs által problémáitok lehetséges megoldására.
– Kulturális programok keretén
belül szeretnénk színvonalas hagyományőrző műsorok által továbbra is megteremteni Pakson
és térségében élő roma közösség
nemzeti és identitástudatának
megőrzését, elősegítve a kulturális autonómia feltételeit, ismertetve a többségi társadalommal

a cigány kulturális értékeket az
integráció mentén, a fiatal generáció bevonásával.
– Terveink közt szerepel a médiában való megjelenés, mely elősegíti a romákról kialakított reális
társadalomkép megteremtését a
többségi társadalomban, és magába foglalja a tehetséges roma
ifjúság és kulturális örökségünk
szépségeit.
– A Mi Utunk című roma újság
további terjesztése.
– Továbbra is szándékunkban áll
lakossági fórumokat tartani, ahol
minden információt megtudhattok és betekintést nyerhettek az
önkormányzat munkájába.
– Olyan uniós pályázatokat fogunk a jövőben megpályázni,
2015 tavaszától a roma alapprogramok megnyitását követően,
amik lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a fent felsorolt célokat
megvalósítsuk.
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Őszi kalandozások a múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan tartalmas
programsorozatot szervezett a
Paksi Városi Múzeum, amelyben
iskolás- és felnőttcsoportokat,
családokat és egyéni látogatókat egyaránt várnak, összesen
hat témakörben. Bár a sorozatot
szeptember végén nyitották, több
foglalkozáson még októberben is
részt lehet venni, és olyanok is
szerepelnek a kínálatban, amelyekre november első napjaira is
vannak időpontok.
A múzeumok iránti figyelem
megerősítése, az intézmények
oktatásban, ismeretterjesztésben
és élményszerzésben betölthető
szerepének bemutatása, erősítése a célja a Múzeumok Őszi
Fesztiválja országos programnak, amelyhez ismét csatlakozott

a Paksi Városi Múzeum. Paks
óvárosa más szemmel, ezt ígéri
a Sétálj, fedezz fel! foglalkozás. A
hatvanperces séta alatt Paks régi
épületeinek történetét ismerhetik
meg a résztvevők, és természeti
környezetünkről is sok mindent
megtudhatnak. Akit érdekel a
férfi-nő kapcsolat több évszázados története, október 17-én
vagy 31-én 17 órakor a múzeum teadélutánján van a helye.
A hangulatos beszélgetés során
olyan kérdésekre kaphat választ,
hogy hány szeretőt tartott Mátyás
király, mit jelentett, ha valakinek kirakták a szűrét, vagy hogy
mivel szőrtelenítették a lábukat
a római nők. Október 14-én és
15-én a tárgydoktor rendelésére
invitálják a közönséget, tehát ha
valakinek van molyrágta, szúette

vagy törött tárgya, vigye magával és helyrehozásához javítási
tippeket kap, sőt a restaurátorműhelybe is bekukkanthat. Az új
témák mellett a korábbi években
már sikerrel zajlott foglalkozások
is szerepelnek a fesztiváli kínálatban. Ilyen A pincétől a padlásig, amelyre óvodai, iskolai és
felnőtt
csoportokat is várnak. A
45 perces körúttal végigjárhatják
az intézmény összes helyiségét,
így megismerhetik a múzeumi
háttérmunkát. Itt kell említeni a
tanárok éjszakáját is, ami október 10-én 17 órától lesz. A részt
vevő pedagógusokat, csoportvezetőket rendkívüli tárlatvezetésre
invitálják, amely után irányt mutató lámpásként térhetnek vissza
csoportjaikkal az intézménybe.
Megismerhetik a Deák ház le-

endő kiállításainak főbb koncepcióit, valamint arra is kapnak
iránymutatást, hogyan tudják a
jelenlegi kiállításokat beépíteni a
tanórák menetébe. Ha ez a sok
érdekesség még nem lenne elég,
menjenek el október 30-án vagy
november 6-án a meglepetésprogramra is, amikor egyórás
tárlatvezetésen lehet részt venni a
legújabb, Sej-haj katona se lettem
volna soha című, első világháborúról szóló kiállításon. A programok időpontjáról az intézmény
honlapján lehet információt találni. A részvétel ingyenes, a múzeum munkatársainak csupán
egyetlen kérése van: a látogatásra
kiszemelt időpont előtt két munkanappal jelentkezzenek be az
érdeklődők a 75/830-378-as telefonszámon.
Kohl Gyöngyi

Három helyszínen nyitottak meg kiállítást a Paksi Képtárban. A Hangárban két helyi alkotó, Makó András és Péger József mutatkozik
be alkotásaival, a csarnoktérben Loránt Anikó és Kaszás Tamás, az emeleten pedig Vécsei Júlia. A helyi művészek tárlatát október 26-án,
a másik kettőt november 16-án zárják. Régi törekvés a Paksi Képtárban, hogy az ősszel nyíló tárlatok között kétévente a Hangárban helyi
művészek mutatkozzanak be alkotásaikkal. Ez alkalommal Péger József és Makó András állított ki Metamorfózis címmel. Makó András „almás festményeit” hozta el a tárlatra. Ez a gyümölcs mint téma régóta jelen van az életében, a szürreális festményeken alakváltozásait rögzítve közli gondolatait az alkotó. A témában született alkotásait így együtt most először állította ki a festőművész. Péger József közel száz hétköznapi tárgyból alkotott 25 installációját nézheti meg a közönség, az igen beszédes művek témáját saját élete ihlette. A csarnoktérben egy
művészpáros, Loránt Anikó és Kaszás Tamás mutatkozik be, akik rendszeresen állítanak ki már külföldön is. Tárlatuk címe Önantropológia
– Előszedni a régit, lemásolni az újat. Nagyméretű installációikból álló tárlatuk az intézmény múzeumpedagógiai foglalkozásaihoz nagyon
tanulságos lesz. Az emeleti kiállítás ez alkalommal is kapcsolódik a csarnoktérihez. Vécsei Júlia szociográfiával foglalkozik, a témát a geometrián keresztül próbálja a közönségnek bemutatni, megfoghatóvá tenni, mondta el Prosek Zoltán. A képtár vezetője hozzátette, hogy az
intézmény mint tematikus múzeum megszabott kiállítási funkcióval rendelkezik, a tárlatokat előre tervezetten szervezik és valósítják meg.
A tér elosztása nem véletlenszerű, a Hangár kifejezetten a helyi művészek bemutatkozására szolgál.
-gyöngy-
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Egész nap színes programokkal várta a Tök jó napra ellátogatókat a Paksi Kertbarát Egyesület. A helyszín idén is a Városháza
előtti tér volt, ahol hagyományos virágcsereberét, kézműves bemutatót és vásárt is tartottak. Az eseményen elbírálták a beérkezett tökkompozíciókat is, a délutánt pedig Kovács Gábor zenéjével, valamint tök-, zsíroskenyér- és teakóstolással zárták.

A rugalmasság az egyetlen recept
A Pákolitz István Városi Könyvtár legutóbbi író-olvasó találkozóján csíptem el Vida
Ágnest, a lélekbúvárból lett üzletasszonyt.
A kisgyermekes családok vállalkozásfejlesztésében is profi anyuka ma már havi
mintegy negyedmillió olvasóval büszkélkedő blogger. Hasonló problémával küszködött, mint minden más hétköznapi anya,
nem akart naponta órákat utazni a munkahelyére és elege lett abból, hogy alig tud a
családjával lenni. Pszichológusként többet
kezdett foglalkozni a gyereknevelés kihívásaival és rájött, hogy az interneten tanácsaival ezreket segíthet. Nem csoda, ha rögtön
nekiszegeztem a kérdést: van-e egyetlen
általános recept, ami kulcsot adhat a gyereknevelés problémáira? Vida Ágnes szerint, amikor egy gyerekkel baj van, akkor
a szülőknek kellene változnia, ez azonban
sokkal nehezebb feladat, mint a kicsiket
formálni. A gyerekek, a különböző helyzetek ugyanis mindig tudnak meglepetést
okozni, új körülményeket teremt az élet, az
iskola, az új környezet, ilyenkor változtatni
kell az addig bevált stratégiákon. Ezért az
egyetlen recept a rugalmasság, árulta el a
szakértő. Mint mondta, minden gyermek
más, a praktikák sem ugyanúgy válnak be.
Nyitottnak kell lenni, nem sémákat ráhúzni
a gyermekünkre, hanem merni megismer-

ni őt. A téma specialistája szerint szerencsétlen, ha ez a feladat csak az anyukákra
hárul, hagyni kell az apukákat is kísérletezni, érvényesülni. A Pakson bemutatott
Anyapszichológia című könyve is hasonló
tanácsokat oszt meg. A sikeres üzletasszony
online is igen népszerű, első vállalkozását
2007-ben, két kisgyermeke mellett indította
el az interneten, ez a Kismamablog.hu, ami
kismamáknak nyújt tréningeket önismeretről, gyermeknevelésről online. Blogját
már az első évben havonta több ezren olvasták, 2011-ben pedig megnyerte a HVG
Goldenblog-verseny szakértői díját. Babapszichológia című könyve közben bestseller lett. Emellett 2008 óta segíti azokat
az anyukákat, akik szeretnének hozzá hasonló módon, elsősorban internetes eszközök segítségével vállalkozást indítani.
Tanfolyamai segítségével több mint másfél ezren nyitották meg vagy vitték sikerre
vállalkozásukat. Vida Ágnes 2014-ben tevékenységéért megkapta az Európai Bizottság és a Nemzetgazdasági Minisztérium
közös vállalkozásösztönzési díját. Az általa
szerkesztett Gazdagmami.hu pedig bejutott az idei Európai Vállalkozásösztönzési
Díj nemzetközi döntősei közé is. Ennek
nyerteséről éppen a napokban döntenek
Nápolyban.
MD
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Jókívánságokat tolmácsoltak
Tullner Jánosnéhoz, majd néhány nappal később Wenhardt
Jánoshoz látogatott el Hajdú
János polgármester és Tell
Edit alpolgármester. Városunk
szépkorú polgáraihoz kilencvenedik születésnapjukon vitték el Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét és a város
jókívánságait.
Tullner
Jánosné
született
Schmid Anna mindig helytállt
háziasszonyként, édesanyaként
és a munkahelyén. Mint elmondta, soha nem voltak gazdagok, de kemény, becsületes
munkával előteremtették mindazt, amire a családnak szüksége

volt. Egy ideig egy kertészetben
dolgozott, majd nyugállományba vonulásáig az egykori konzervgyárban, mellette volt szőlője és tartott jószágot. Annus
néni négy gyermeknek adott
életet. Férjét húsz évvel ezelőtt
vesztette el, majd néhány esztendő múltán egyik lányától
is végső búcsút kellett vennie.
Manapság a pihenés mellett szívesen kertészkedik, szomszédol,
illetve annak ellenére, hogy már
fáradékony, a házimunkának is
nekilát. Fia, János a kertszomszédja, aki feleségével, Arankával nagyon vigyáz rá, segítenek
ügyeit intézni. Egyik lánya Kecskeméten, a másik Rácalmáson

lakik, így ritkán van együtt az
egész család. Annus néninek
nyolc unokája van és dédunokák is érkeztek már a családba.
Wenhardt János ötgyermekes
család egyik sarjaként látta meg
a napvilágot. Nagyapja harangozó volt, majd hitelbe megvásárolta az egykori hegyespusztai
kúriát 360 hold földdel. János
bácsi ott kezdte az elemi iskolát, amit aztán Pakson fejezett
be. Hegyespusztán ismerte meg
Ilonka nénit, akivel februárban
ünnepelték 61. házassági évfordulójukat. Két gyermekük született, Éva Szekszárdon él, János
pedig Pakson. A család 1963ban jött el Hegyespusztáról, elő-

ször a Dózsa György úton volt
házuk, majd 1989-ben költöztek
a Keskeny utcába. János bácsi,
aki a mai napig megőrizte víg
kedélyét, a Biritói Állami Gazdaságtól vonult nyugállományba. Feleségével egymást segítve,
békességben élnek a család szeretetétől ölelve. János bácsi jár el
a boltba, és mindig segít a főzésben is, mert párja már nagyon
nehezen mozog. Öt unokájuk,
hat dédunokájuk van és érkezőben a hetedik. Gyermekeik elmondták, hogy szüleik a hosszú
élet titkát az egészséges táplálkozásban és a káros szenvedélyektől mentes életvitelben látják.
-gyöngy-

Ötven felett is színesen
Ez itt a játékok játéka, a Legyen
ön is milliomos, az arénában
már várja önöket Vágó István!
– izgatott morajlás futott végig
a termen, amikor elhangzott a
kvízprofesszor beköszönése a
kulturális központ klubtermében. Annak ellenére, hogy a népszerű műsorvezető személyesen
nem volt jelen, csupán a hangja
elevenedett meg a helyszínen,
lelkes taps kíséretében kezdődött meg a játék a Szépkorúak
hetén rendezett kvízversenyen.
Az erőmű nyugdíjasai közül
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Szabó Sándorné már a rutinos
résztvevők nyugalmával foglalt
helyet a versenyzői székben társával, Szénásiné Marikával. Februárban Balatonfüreden már
kipróbálta magát ugyanebben
a játékban és nyert is, de mint
mondta, ez nem jelent előnyt,
hiszen megszámlálhatatlan kérdés van. Mellettük négy nyugdíjasklub három kétszemélyes
csapata indult. Most is ügyesen
vette az akadályokat, de ezúttal
Hanuszka Sándor és csapattársa mérkőzött sikeresebben

Vágó Istvánnal. A Legyen ön
is milliomos nyertese a Kortalan pódium színpadán is sikert
aratott zsonglőrmutatványával,
ami kétségtelenül meglepetés
volt a hagyományos előadások
között. A program amatőr versés prózamondóknak, énekeseknek, zenészeknek, táncosoknak,
bűvészeknek kínált fellépési
lehetőséget. Az ötödik születésnapját ünneplő Dunakömlődi
Félnótások például bordalokkal
álltak színpadra a Szépkorúak
hetén immár 98. alkalommal,

Laczkó Lajosné pedig saját verssel készült az alkalomra. Rendkívül bőséges programot állított
össze a Csengey Dénes Kulturális Központ a Szépkorúak
hetére. Kiállítások, előadások,
szűrések sora várta az időseket, szakértők és orvosok adtak
tanácsot a testi-lelki egészség
megőrzésével kapcsolatban. A
programok mindegyike éppen
erre volt hivatott, hogy bizonyítsa, ötven felett is lehet kiegyensúlyozottan élni.
Matus D.

Színes forgatag fogadta
a dunakömlődi szüretre
látogatókat
Három helyszínen zajlottak az idei
dunakömlődi szüreti nap programjai, esti
mulatságot pedig a présházsoron és a faluházban tartottak. Faragóné Kertész Alice, a
szervezést irányító faluház vezetője elmondta, hogy ezt a formát a lakosság és a vendégek igénye hívta életre évekkel ezelőtt.
Kiemelte, hogy az idén nagyon sok termést
kaptak a díszítéshez, még csőszkunyhót is
tudtak építeni. Változatlanul számíthattak
a részönkormányzatra és a helyi civilszervezetekre. A megvalósítást segítők tábora
mellett a szüreti felvonulóké is sokkal népesebb volt, mint az elmúlt években, szépen feldíszített kocsiból vagy harminc járta
be az utat majd’ ennyi lovastól kísérve. A
Szabadság úti fordulónál a Bölcskei Néptánc Egyesület és a helyi Félnótás dalkör
adott műsort, akik a présházsoron ismételtek, mellettük a Csámpai Country Road
Club táncosai is színre léptek. A színpadi
műsorfolyamnak ezzel még nem volt vége,
a faluháznál fellépett a Csillag Show-tánc
Egyesület, a Viola Néptánc Klub, a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Tánccsoport, Faragó Attila pedig harmonikamuzsikával örvendeztette meg a közönséget, de voltak gyermekprogramok,
játszóház a Csiga-Biga Alapítvánnyal, bor-

dalok és versek a Maszk Bábszínpad előadásában, majd a szüreti bált megelőzően a
Tűzvirág Táncegyüttes fergeteges előadása.
Időközben az is kiderült, hogy kik szerepeltek a legeredményesebben a meghirdetett versenyeken. A kenyérre, süteménybe
valók közül Fitt Szabolcsné vörösboros
étcsokoládés szilvalekvárját találták a legjobbnak a nevezett tizennégy közül. Édes
süteményből ugyanennyit kellett kóstolnia a szakértő zsűrinek, a legízletesebbnek Varkoly Miklósnéé találtatott. A hét
sós finomság közül Frics Pálné készítette
az elsődíjasat, a legjobb kuglófot pedig
Szurovecz Istvánné sütötte. Újdonság volt
a seregélybábok, madárfigurák készítése,
amiben a dunakömlődi óvodások bizonyultak a legjobbnak. Idén is megválasztották a szüret szépét, a megtisztelő címet
Forster Anett nyerte el, aki a szüreti felvonuláson a bíróné szerepét töltötte be.
A tervek szerint jövőre nem szüret szépét választanak, hanem a szüret táncos
párját keresik majd. A 17. alkalommal
megrendezett dunakömlődi szüreti nap
hangulatának megalapozásához a Roger
Schilling Fúvószenekar zenés invitálóval
járult hozzá.
Kohl Gyöngyi

Részlegesen felújítják a város egyik történelmi épületét, a könyvtárnak otthont adó
egykori zsinagógát. Megújul és új portált
kap a nyugati homlokzat, és új fedést az
épület két félkupolája. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár nyitva tartása a felújítás alatt is folyamatos. A mintegy tízmillió
forintos beruházás forrását az önkormányzat biztosítja.

Látogatócsúcsot döntött a Puttonyos fesztivál annak
köszönhetően, hogy a korábbi sikereket felülmúlva idén is széles
közönséget, közel kétezer embert vonzott a Fabro Pince MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával megrendezett programja.
A Sárgödör téri fesztiválon a mangalicából készült ételek, sajtok
és borok mellett tócsnit és túrógombócot is lehetett kóstolni.
Ehhez persze tüzes paksi borok dukáltak, a pincetulajdonosok
már délután háromkor kitelepültek a kistérre. Az idei rendezvényen zenéből sem volt hiány, a programot a helyi Jack-ki zenekar
előadása nyitotta, majd fellépett a Funky Fever Band, a Tűzvirág
Táncegyüttes és a Belmondo is élő koncertet adott. Azonban a
sztárfellépő szereplése után sem ürült ki a tér, az éjszakába nyúló
retrópartin is közel félezer vendég szórakozott. Idén az MTVA
televíziós stábja is élőben közvetített a fesztiválról. A közmédia
napján, az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! című műsor keretében élő bejelentkezést láthattak a televíziónézők a Sánc-hegyről és a pincefalu helyszínéről is. Kovács Kristóf fesztiválszervező
elmondta, a vidék rejtett értékeit bemutató tévéadás közel ezer település programjairól adott hírt, azonban ezek közül csak húszat,
köztük Paksot érte az a szerencse, hogy a televízió stábja élőben
tudósított a helyszínről.
MD
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A közösségi élményt nem pótolja semmi
A „legmozisabb” paksi család –
így lehetne jellemezni a Nemes
famíliát. Nemes Sándor, felesége: Jutka, gyermekeik: Attila és
Ildikó évtizedekig dolgozott a
háttérben azon, hogy a filmkedvelő közönség jól érezze magát
a moziban. A fiúk mozigépészként, a lányok a pénztárban végezték a munkát.
Sándor még a hadseregben, 35
évvel ezelőtt kezdte a szakmát.
Amikor az idősebb katonák leszereltek, kellett valaki, aki vetít
helyettük. A kezdeti nehézségekre és természetesen az első
filmjére is emlékszik: a Delfin
napja című alkotást játszotta le.
Abban az időben még 16 mmes, könnyen telepíthető mozigépek voltak; a filmek pedig
túlnyomórészt magyar, orosz,
csehszlovák, NDK-s, olasz mozik, nagyon ritkán egy-egy amerikai produkcióval. Mosolyogva
jegyzi meg: ha ágyjelenet volt
a vásznon, a katonák kérésére
többször is vissza kellett tekernie a szalagot.
A leszerelést követően Cecére
költöztek, ott vették át a mozi
vezetését. Ketten intéztek min-

den feladatot: filmrendelést,
pénztárt, üzemvezetést, jegykezelést, vetítést, takarítást,
szállítást. Kezdetben még a heti
három előadáson is voltak nézők, majd egyre kevesebben érkeztek a „szocialista” filmekre.
Sándorék egy idő után a cecei
mozival párhuzamosan Pakson is elkezdtek dolgozni, majd
amikor itt kaptak lakást, a Tolna
Megyei Moziüzemi Vállalat rájuk bízta a két paksi filmszínház,
a Szent István téri Duna Mozi és
a Városi Művelődési Központban működő mozi feladatait.
Ekkortájt jöttek be a hollywoodi
filmek, amik már a látványvilágra építettek. Az újabb alkotások
nagy reklámot kaptak, lehetett
tudni, melyek lesznek a „befutók”. Az emberek várták a mozifilmeket, nem mentek el másik
városba megnézni őket. Az is
igaz, hogy Pakson premier előtti
bemutatómozi működött, így a
kezdetekkor nem kellett sokat
várni az új produkciók vetítésére. – A mostani filmek között
kevés az olyan kimagasló mozi,
mint a Hair, Az oroszlánkirály, a
Terminátor, a Csillagok háború-

ja, vagy éppen a Valami Amerika és az Üvegtigris, melyek többszörös teltházzal mentek Pakson
is. Úgy gondolom, manapság
többségében átlagfilmek készülnek, amit kicsit bánok – fogalmaz Jutka.
Sándor hozzáteszi: – Úgy éreztem, egy kicsit én is hozzájárultam ahhoz, hogy jól szórakozzanak a nézők. A gyerekek
már akkor tapsoltak, amikor a
vetítés kezdetekor szétment a
függöny. Az idősebb generációban pedig egy-egy visszakért
magyar film keltett régi, szép
emlékeket. Az se zavarta őket,
ha karcos volt a kópia. Mára a
mozigépészet kihaló szakma,
már nem befűzik, hanem betöltik az új filmeket.
Attila és Ildikó mondhatni beleszülettek a mozizásba. 1996
környékén volt, hogy Sándor
három műszakban kezdett dolgozni, így fiának, Attilának kellett mennie helyette vetíteni,
aki már korábban is a háttérből
figyelte édesapja munkáját. Később a mozigépeket karbantartó
kecskeméti cég mozigépész tanfolyamot indított, amit Attila is

elvégzett. Ildikó az édesanyját
kísérte el szinte minden vetítésre a pénztárba, így nem volt
kérdés, hogy ki segít majd, ha
Jutkának valami közbejön. Ildikónak a Meseautó című film lett
a kedvence, mert ez volt az első
mozi, amire egyedül ülhetett be.
Attila a Titanicot említi szívesen,
amit harmincszor kellett lejátszania a hatalmas érdeklődésnek köszönhetően, és A tengeri
álom című félórás filmet, amit
az akkor szenzációnak számító
3D-s technikával vetített.
A mostani filmletöltős időszakkal kapcsolatban Sándor
nem borúlátó. – A videokazetta-korszak idején is volt öt év
mélyrepülés a mozizás történetében. Az új amerikai filmek
előbb jelentek meg VHS-en,
kalózmásolatokon, mint a vásznon. Aztán szépen, apránként
visszaérkezett a közönség, mert
rájöttek, hogy a közösségi élményt nem lehet pótolni. Lehet
az otthoni tévé nagy, meg plazma, de a cápa még mindig csak
egy ebihal a vásznon megjelenőhöz képest.
gyulai

Háromdimenziós vetítés
3D-s mozgómozi érkezik Paksra. Kísérleti jelleggel vetítenek
októberben nagysikerű filmeket az új, digitális technika alkalmazásával a Csengeyben. A
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műsorfolyamban gyermek- és
akciófilmek, vígjátékok, valamint magyar alkotás is szerepel, így minden korosztály
megtalálhatja a kedvére valót.

A választott nyolc új mozifilm
közül hármat 3D-ben tekinthet
meg az érdeklődő közönség.
A vetítési napok október 3-án
és október 26-án lesznek. Ma-

gyarországon tavaly indultak el
a vándormozis vetítések a Szabolcs Cinema jóvoltából, azóta
több cég számos városban kínált már ilyen szolgáltatást.

Jó napot, mi újság?

Péger József
Aki ismeri Péger Józsefet, a
paksi „életművészt”, az tudja
róla, hogy könnyed és kön�nyelmű optimizmussal élő, a
társadalmi normákkal nemigen törődő, jó kedélyű ember.
Legújabb kiállítása helyszínén,
a Paksi Képtár Hangárjában
most mégis komolyabbik felét
vette elő: lezser lenvászon ing
és hetyke szalmakalap helyett
ezúttal a lényétől számomra
kissé idegen zakót viselt. Bohóc
létének ellentmondó ünnepélyességgel tekintett körül a csarnokban. A képzőművész több
év szünet után jelentkezett újra
saját kiállítással. Makó Andrással közösen megnyitott tárlata,
a Metamorfózis, címéhez hűen
arról mesél, miként nyernek új
értelmet a más-más összefüggésben összeállított tárgyak. És
mesélnek természetesen a művészről, aki jellemzően alkotásain keresztül közli gondolatait

a világgal. Péger József a legkülönfélébb installációkkal lepte
meg a megnyitón összegyűlt népes közönséget: palántanyomtatóval és fejszével szétvert klaviatúrával, versdarálóval, ami a
nem kívánt emlékeket is megsemmisíti, vagy a tüdőszűrő
elnevezésűvel, ami saját leletén
keresztül emlékezteti a művészt
az utóbbi években átélt súlyos
betegségeire. De a Hangárban
az épület hajdani funkcióját
felidézve megjelennek a konzervgyár jó és rossz szellemei is.
Ahogy a többi, ez az alkotás is
régi emléket idéz. Amint Péger
József emlékeztetett, Pakson
nincs olyan, aki ne dolgozott
volna a konzervgyárban, nyaranta diákként ő is megfordult
itt a sterilzáró üzemben vagy a
csumázónál. Akik itt dolgoztak,
erős nosztalgiát éreznek a hely
iránt, szép és jó emlékeket, a fiatalságukat. Ennek állított emlé-

ket. A békés válás című installáció pedig finom iróniával kezeli
a megbomlott családi kötelékeket. A valóságos ötletzuhatag
miatt felsorolni is nehéz lenne,
hány hétköznapi elem alkotja
a nem mindennapi kompozíciókat. Míg a csarnoknyi tárlat
anyaga összeállt, hetekig fúrtfaragott az udvarában Péger
József. Maga sem tudja, honnan
került elő ennyi tárgy, hiszen
galériájában és többszintes lakásában évek óta átláthatatlan
káosz uralkodik a felhalmozott
sok holmitól. A megannyi használati és dísztárgy még József
akkori életéből való, amikor
földmérőként a Pécsi Geodéziai
és Térképészeti Vállalat alkalmazásában településtérképek
készítése céljából járta keresztül-kasul az országot és nem
állhatta, hogy haza ne hozzon
mindenhonnan valami szuvenírt. Az, hogy polgári hivatását

idővel levedlette és a művészlét
nyert nagyobb teret az életében, úgy véli, a sors akarata.
Már gyermekként is különcnek
tartották, és nem tagadja, a mai
napig állandóan jár valamin az
agya. Alkotásai számos közintézményben és magángyűjtőnél
megtalálhatóak, munkáit külföldön, többek között Hollandiában is bemutatta önálló kiállításon. Legújabb tárlata iránt egy
svájci művészetkedvelő érdeklődik. Őt azonban ilyesfajta siker már nem csábítja. Kizárólag
akkor alkot, ha közlendője van,
ha belső kényszere támad arra,
hogy ne csak a galériának mutassa meg ki ő, és mit érez. Mint
mondja, az elmúlt év megpróbáltatásai sok mindenre megtanították, többek között arra,
hogy el kell fogadnia a Jóisten
akaratát, de addig, amíg lehet,
ellen kell állnia a hívásának.
Matus Dóra
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Sport

Kiszli Vanda világbajnok
Pupp Noémi ezüstérmes
Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE kajakosa az oklahomai
maraton világbajnokságon az
U23-as korosztály K1 22,5 kmes versenyszámában állhatott
fel a dobogó tetejére. A táv vé-

gén izgalmas hajrá következett,
hatalmas verseny alakult ki, egy
öttagú boly az utolsó métereken döntött a dobogós helyekről. Vanda jól lépett el a végén
és magabiztosan előzte le brit,

dél-afrikai, olasz és magyar ellenfelét.
A női ifjúságiak K2 18,75 kmes versenyében Pupp Noémi, az
ASE versenyzője a győri Takács
Tamarával ezüstérmet nyert.

Szenzációsan szerepelt a magyar kajak-kenu válogatott, az
ifjúsági, U23-as és felnőtt versenyzők 10 arany-, 7 ezüst- és 3
bronzérmet szereztek az amerikai kontinensen.

Európa-bajnoki bronzérmes Pupp Réka

Bukarestben rendezték a junior dzsúdó
Eb-t, ahol Pupp Réka, az ASE 48 kilogrammos versenyzője a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Erőnyerőként kezdett, majd
az osztrák Kraft ellen vazarival győzött. A
negyeddöntőben a későbbi győztes török
Lokmanhekim ipponnal nyert ellene, így
Réka a vigaszágon folytatta. Aranypontos
csatában, vazarival verte a francia Lhenry-t,
majd a bronzmérkőzésen a moldovai
Budescu ellen leszorítással nyert. A 2012
után második junior Európa-bajnoki bronzérmét nyerő dzsúdóssal beszélgettünk.
– Milyen volt a mezőny?
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– Minőségileg a legerősebb az idén, ott volt
a világranglista eleje. A sorsolásomra nem
panaszkodhatok, de lehetett volna jobb is:
a négy közé jutásért azzal a török lánnyal
mentem, aki később megnyerte a versenyt.
Utólag nézve már reális a bronz, elégedett
vagyok, ezért is sokat kellett tenni.
– Mi dönt ilyenkor leginkább a versenyzők
között?
– Nagy tudáskülönbség nincs, inkább az
dönt, hogy ki hogyan kelt fel, milyen a légkör, mennyire izgul, stresszel. Ezeken a tétversenyeken én rendesen stresszelek, páran
már említették is, hogy látszik rajtam. A
dzsúdóm nem olyan mint edzésen, ideges,
kicsit feszültebb leszek, merevebb dzsúdót
folytatok. Nehéz rajta változtatni, de megpróbáljuk. Nagyon erős bennem a bizonyítási vágy, ha kitűzök magamnak egy célt, és
azt nem sikerül megugrani, akkor az vis�szavesz a lendületből.
– Most kerültél ebbe a korosztályba, és
máris szép eredményeket értél el. Régebben
problémát jelentett elérni a 48 kg-os súlyt.
Gondot okoz még?
– Elsőéves junior vagyok, még két évig versenyzek ebben a korosztályban. Öt Európa
Kupa-viadalon indultam, abból egyiken
arany-, másikon ezüstérmes lettem, kettőn
pedig bronzérmet nyertem. Ezeken a versenyeken nagyjából hasonló a mezőny, mint
az Európa-bajnokságon, csak nem mindig
van ott mindenki. A súlyom beállt 50 kg-ra,
azt a plusz két kilót verseny előtt le tudom
adni. Ahhoz, hogy a felnőtt mezőnyben is
jól szerepeljek, még sok tapasztalatot kell
szereznem, és erősödnöm kell. Sokat futok,
hogy az állóképességemet fejlesszem, és sokat súlyzózom, hogy erősödjek.
– Milyen versenyek lesznek még az idén?

– Még két nagy versenyen indulok, október 22-től Miamiban lesz a világbajnokság,
novemberben pedig az U23-as Európabajnokság. Az USA-ba október 20-án indulunk, hogy Braun Ákos, az edzőm jön-e,
még nem tudni. Lehet, hogy a szövetségi
keretedzőkkel utazom, de azért még reménykedem.
– A világbajnoki mezőnyről mit tudsz? Ismered az ellenfeleket?
– Mivel új vagyok ebben a korcsoportban,
az Európán kívülieket nem nagyon ismerem. Nálunk nincsenek világkupák, néha
valamelyik versenyen szőnyegre lép egyegy kazah vagy brazil, de japánt, koreait,
mongolt nem ismerünk. A világhálón lehet
őket látni, de az nem ugyanaz, mint élőben.
– A sorsolásnál fontos a világranglistás helyezés. Kik lesznek a nehéz ellenfelek?
– Most a harmadik helyen állok a világranglistán, de ez függ az épp most folyó
Ázsia-bajnokságtól is. A japánok nagyon
kiemelkednek a mezőnyből, de a brazilok,
koreaiak, franciák, oroszok is nagyon jók.
Az Eb-n 18-an voltunk, a világbajnokságon
30-35-en leszünk. A sorsolás szempontjából már jó, ha a 4-5. helynél nem leszek
hátrább a világranglistán, mert akkor a legjobbal csak a nyolc között találkozhatok, és
vereség esetén a vigaszágon még mindig el
lehet jutni a dobogóig.
– A sok verseny és edzés mellett jut idő
másra?
– Végzős vagyok a Vak Bottyán Gimnáziumban, a tanáraim eléggé toleránsak velem, megvárják, hogy bepótoljam az anyagot, és csak utána feleltetnek vagy íratnak
dolgozatot. Amúgy jó tanuló vagyok, szerencsére össze tudom egyeztetni a sportot
a tanulással.
(joko)

Bronz
Tallinnból

Továbbra is veretlen
az MVM-Paks

Veretlenül áll a harmadik helyen
az OTP Bank Ligában az MVMPaks labdarúgócsapata. Nyolc
lejátszott mérkőzéséből a mérleg
öt győzelem és három döntetlen.
A zöld-fehérek legutóbb a regnáló bajnok DVSC-Teva együttesét
is két vállra fektették, a Fehérvári úti stadionban Bartha és Báló
góljaival 2-1-re nyert Csertői Aurél legénysége.
– Nem úgy kezdtünk, ahogyan
szerettünk volna. Az első húsz
percben bealudtunk, ennyi idő
kellett, hogy rendezzük a sorainkat és már nekünk is voltak hely-

zeteink. Azt nem lehet mondani,
hogy nagyon jól játszottunk, de a
szerencse most velünk volt. Tény,
nem tudtuk lefocizni a Debrecent, főleg a szélen voltak veszélyesek – értékelt a lefújást követően a paksi vezetőedző. A mezőny
legjobbjának a paksi csapatkapitányt, Báló Tamást választották,
aki a 92. percben két kapufát is
érintő gólt lőtt, ezzel újabb három
ponthoz segítve csapatát.
– Az előző fordulóban Pécsett
sem játszottunk jól, akkor a
végjátékban mi kaptunk gólt,
és döntetlen lett a vége. Az élet

azonban most visszaadta, amit
korábban elvett. A szabadrúgást kapura akartam lőni, így
sikerült. Egy kicsit azért lecsúszott… – tette hozzá nevetve a
paksi védő. Az MVM-Paks októberben a Kecskeméttel, a Diósgyőrrel és a Videotonnal hazai
pályán játszik, míg idegenben a
Budapest Honvéd otthonában
vendégszerepel az OTP Bank
Ligában. A Ligakupában újabb
két mérkőzésen lép pályára a
paksi klub, előbb a Zalaegerszeget fogadja, majd a riválishoz
utazik.
Faller Gábor

Kézilabdahírek
Jól kezdett a paksi kézilabda U14,
Ácson rendezték az országos
gyermekbajnokság Csiszár László-régiójában az alapszakasz első
két fordulóját. Az 1. fordulóban
a Paksi KSE PakSuli az NB II-es
Móri KSC csapata ellen 21-16-ra,
majd a 2. fordulóban a szintén NB
II-es házigazda Ácsi Kinizsi SE el-

len 22-8-ra győzött. Az országos
serdülő bajnokságban szereplő
U16-os csapat Balatonboglárra, a
Nemzeti Kézilabda Akadémia otthonába látogatott, és 22-8-as félidőt követően 42-15-ös vereséget
szenvedett. A következő fordulóban a Simontornyai KK–Paksi
KSE PakSuli 28-15 lett.

Paksi halászcsárda

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

Elkezdődött a bajnokság a felnőtteknél is, a nők a Tolna megyei bajnokságban egygólos
vereséget szenvedtek, Kocsolai
SC–Paksi KSE 22-21. A férfiak
a Bács-Kiskun megyei bajnokságban indították vereséggel a
szezont: Félegyházi KSC–Paksi
KSE 27-22.

Az Észtország fővárosában, Tal
linnban rendezett dzsúdó European Open olimpiai kvalifikációs viadalon Csoknyai László
bronzérmet és negyven olimpiai
kvalifikációs pontot szerzett. Az
első fordulóban erőnyerő volt,
a 2. fordulóban a lett Artemijs
Naumovs ellen 10–0-ra, a 3.
fordulóban pedig az azeri Ziya
Namazov ellen szintén 10–0-ra
győzött. A negyeddöntőben a
későbbi győztes holland Neal
van de Kamer ellen 0–10-re vereséget szenvedett. A vigaszágon
az azeri Abdulhagg Rasullut 10–
0-ra verte, majd a 3. helyért az
olasz Matteo Marconcini ellen
intéssel 1–0-ra győzött.

Az ASE nyerte
a Dunaferr
Kupát
A Dunaferr Kupa volt az ASE
kajakos és kenus versenyzői számára az idei év utolsó jelentős
versenye. A paksi szakosztály
nagy létszámmal vett részt a
viadalon, és a különböző korosztályok versenyszámaiban 8
arany-, 9 ezüst- és 7 bronzérmet
szerzett. Az érmeken kívül sok
jó helyezést is elértek a sportolók, így az Atomerőmű SE az I.
helyen végzett az egyesületek
közti pontversenyben is.

Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár: 2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

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
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A Dombóvár
a fő rivális
Ismét elindult a Paksi FC II. a
felnőtt labdarúgó-bajnokságban.
A gárda a megyei első osztályba
nyert besorolást, a Magyar Labdarúgó Szövetség ebben az osztályban adott engedélyt az indulásra. A gárda a későbbiek során
is legfeljebb NB III-ban indulhat.
Milyen célokkal vágnak a sorozatnak, kérdeztük Osztermájer
Gábor vezetőedzőt.
– Célunk a fiatal játékosok szerepeltetése felnőtt bajnokságban,
és a minél jobb eredmény elérése. Fontos megjegyezni, hogy a
második csapatokban 21 éves
fiatalok és három túlkoros, vagyis felnőtt játékos léphet pályára.
Nincs külön megye I. osztályú
csapatunk, általában több helyről
tevődik össze a csapat az U18, az
U21 és az NB I-es csapat azon
fiataljaiból, akik kevesebb játéklehetőséget kapnak. Mellettük
Éger László és Tamási Gábor
kaphat játéklehetőséget.
Osztermájer Gábor elmondta: jelenleg a 2. helyen állnak, vesztettek öt pontot. Tevelen kikaptak és
a Dombóvár ellen döntetlent játszottak. Értékes győzelmet arattak
viszont Bátaszéken és nagyarányú
győzelmet a Majos, a Kölesd, az
Őcsény és a Kakasd ellen.
A vezetőedző szerint változó
erősségű a mezőny: a minőséget
a városok csapatai képviselik,
így a Dombóvár, a Bátaszék, a
Dunaföldvár és a Bonyhád, akik
ellen meg kell feszülni a jó eredményért. – Érdekes dolog, hogy
huszonöt éve, amikor gyerekként jártam meccsre, a Paksi SE–
Dombóvár mérkőzésen 700-800
néző volt és rangadónak mondták. Most szinte elvárás, hogy
17-19 éves srácokkal nyerni kell
– tette hozzá Osztermajer, aki elvárja, hogy minden mérkőzésen
játékosai diktálják az iramot. A
Paksi FC II. fő riválisa mindenképpen a Dombóvár, mivel ők
a feljutást célozták meg. Náluk
korábbi NB I-es játékosok is szerepelnek, de jó csapat a tavalyi
bajnok Bátaszék és a Bonyhád is.
Faller Gábor
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Elrajtol a bajnokság

Gőzerővel készül a bajnoki és kupaszereplésre az
Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A
csehországi kirándulás után Szombathelyen, a Horváth Zoltán-emléktornán léptek pályára Braniszlav
Dzunics tanítványai. Nem sikerült jól a rajt, az első
mérkőzésen a házigazda Falco a második félidőben
a maga javára fordította a mérkőzést, az ASE csapatából sérülés miatt hiányzott a csapatkapitány,
Körtélyesi Gergely. Falco-Trend Optika KC–Atomerőmű SE: 93-82.
A folytatás már jobban sikerült a Szolnoki Olaj
ellen, a 31 pontig jutó Roberson vezényletével
magabiztos győzelmet aratott a paksi csapat.
Atomerőmű SE–Szolnoki Olaj KK: 81-69. A torna harmadik mérkőzésén a szlovák Komarno
ellen a magyar játékosok vitték a prímet, a negyedik negyedben fölényessé téve a győzelmet.
Atomerőmű SE–Komarno: 95-68. A tornát a
Falco nyerte, második az ASE, harmadik a Szolnok, negyedik pedig a Komarno lett.

A II. Morgen Ferdinánd-emléktornán az első napon a szlovák bajnok Inter Bratislavával mérkőzött
az Atomerőmű csapata. A vendégek komolyan
vették a találkozót, igazi presztízsmeccs lett belőle.
A nagy küzdés néha túlzott keménykedésbe torkollott, ami a negyedik negyedben kisebb fizikai
és verbális csörtét hozott. A végjáték is izgalmasra
sikeredett, de végül meglett a hazai győzelem, a
másnapi döntőbe jutott a csapat. Atomerőmű SE–
Inter Bratislava: 95-88.
A másik ágon a Szolnok már az első negyedben
eldöntötte a mérkőzést, köszönhetően az Ivkovics
legénység rossz dobóformájának. A 10 perc során
csak Rakic talált be, összesen 4 pontot termelt. A
későbbiekben már 30 pontos is volt a fekete-fehérek
előnye, de a meccs végére kiengedett a Tisza-parti
együttes, így a Kecskemét kozmetikázni tudta az
eredményt. Szolnoki Olaj KK–Kecskemét: 76-65.
A másnapi döntő első félideje a paksi szurkolók
reményei szerint alakult, jó, helyenként látványos
játékkal, Eilingsfeld, Körtélyesi és Roberson vezérletével hétpontos előny birtokában vonulhatott az
öltözőbe a hazai csapat. A harmadik negyed azonban már nem úgy alakult, ahogy Braniszlav Dzunics
szerette volna. A Szolnok robogott, sorra szerezte
pontjait, míg a paksi játékosok a kevés lehetőségüket
is rendre kihagyták. A negyed végére feljavult az ASE
játéka, és négy pontra felzárkózott. Az utolsó felvonásban is a vendégek akarata érvényesült, jobban céloztak ezen a délutánon, a hazaiaknak nem sikerült
szorossá tenni a végjátékot. Atomerőmű SE–Szolnoki Olaj KK: 69-81. A bronzmérkőzésen a Kecskemét
79-67-re nyert az Inter Bratislava ellen. Edzőmérkőzést a tervek szerint október 5-én este 18 órakor a
KTE ellen Kecskeméten játszik az ASE.
A 2014/2015-ös férfi NB I/A csoportos bajnokság első mérkőzését október 10-én pénteken
18:30-kor Pécsett, a PVSK ellen játssza az ASE.
Az első hazai találkozóra október 18-án szombaton, 18 órakor kerül sor, a Sopron látogat a Gesztenyés útra.
Kovács József

Az ősz a helytállásról szólt
A 2013-as esztendőben még
az OB II-ben szerepelt a Paksi
Sportegyesület férfi teniszcsapata, ám az év végén kiesett az
osztályból. A zöld-fehér gárda
így az idei esztendőben az OB
III/C csoportjába nyert besorolást. A cél egyértelmű volt,
minél hamarabb visszakerülni
az OB II-be, melyre az előzetes
kalkulációk során reális esély
mutatkozott. A tavaszi első két

fordulóban azonban szoros, 5:4
arányú vereséget szenvedett a
társaság, így már ekkor eldőlt,
a paksi csapatnak nem sikerül az azonnali osztályváltás.
– Voltak sérüléseink és voltak,
akik családi elfoglaltság miatt
nem tudták vállalni a játékot.
Sajnos, ez megtizedelt minket
és megfosztott attól, hogy feljussunk OB II-be, de a tavaszi
szezonunk sem állt úgy össze,

ahogy kellett volna. Az ősz inkább a helytállásról szól, vagyis
hogy most megnyerjük azokat
a meccseket, amelyeket korábban elvesztettünk – értékelt Pap
Norbert, a PSE csapatvezetője.
A zöld-fehér klub őszi mérlege
két győzelem és két vereség. A
bajnokságból még egy mérkőzés van hátra, akkor idegenben
a Pécs ellen szerepelnek majd a
paksiak.
röné

Töretlen volt a siker
a freestyle-bemutatón
A Paksi Autó- és Motorsport Egyesület immár hagyományos őszi nyílt napjának célja
idén is az volt, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a technikai sportok világába,
megismerhessék a szervezet eredményeit,
valamint a versenyzői utánpótlást biztosítsák. Az eseményen, az ASE csónakháza
melletti területen ismét kiválóan előkészített
pálya fogadta a motorosokat. Újdonságként
egy rámpát is építettek a szervezők, melyen
Hujber Péter freestyle versenyző mutatott be
különböző hajmeresztő ugrásokat. A sportoló nem először járt Pakson. – Pétert már
régóta ismerjük, itt volt 2005-ben is, amikor
Európa-bajnoki futamot rendezett az egyesület. Bemutatójának akkor is nagy sikere
volt, kapcsolatunk tehát nem új keletű. A
pálya kialakításában Nagy András és Berényi Róbert járt élen, ezt a feladatot mindig
magukra vállalják, ha kell, rámpát építenek,
ha kell földet hozatnak – fogalmazott Péter
Gyula, a PAMSE elnöke. – Mindig is tetszet-

Albérlet kiadó Budapesten
a XI. kerületben, felújított
2 szobás lakásban 2 személy
részére a 4-es metró és
a 7-es buszok vonalánál.
Érdeklődni: 20/487-4168

Októberben
Chen Tai Ji
Kungfu
kezdő csoport
indul

További infó:
+36 20 466 0769
vajera@t-online.hu
paks.chentaichi.hu

tek az ugrások, a motocrosst is azért kezdtem
el, mert ez fogott meg a legjobban. Aztán úgy
alakult, hogy komolyabban vettem a versenyzést, sok energiát fektettem bele, próbáltam jó eredményeket elérni. Mellette mindig
csináltam a freestyle motocrosst is. Most
már inkább ezzel foglalkozom, a versenyzés
egyre jobban háttérbe szorul, de mindkettő
az életem részét képezi – fogalmazott Hujber
Péter. A bemutató idején mindenki a trükköket, ugrásokat, koreográfiákat figyelte. Bár
a freestyle motoros elárulta, szinte minden
csontja eltörött legalább már egyszer, ezúttal
töretlen sikere volt a paksi rámpán. A nyílt
napon ezt követően felhőtlen motorozás
kezdődött, kicsik és nagyok egyaránt kétkerekűre pattantak. A programon természetesen a korábbi élmények, versenyek is felelevenedtek, összességében a családi nap ismét
remekül sikerült. A négy szakág következő
nyilvános összejövetelét 2015 tavaszán tartja.
efgé

A Katedra Nyelviskola gyakorlattal
rendelkező, diplomás angol és német
nyelvtanárok jelentkezését várja szekszárdi és paksi iskolájába. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal lehet e-mailben: szekszard@katedra.hu/paks@katedra.hu, vagy személyesen: Szekszárd,
Tinódi u.9./Paks, Dózsa Gy. u. 98.

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

Dunaföldvár központjában
50 m2-es, tégla építésű,
felújított lakás
áron alul eladó.
Érdeklődni:
70/567-0472

TEIT
kalocsai
látogató
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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RITALIA TRAVEL
Már Pakson is, az ESZI-vel szemben
Belföldi szálláskuponok outlet árakon:
Kék Duna Wellness Hotel****
Ráckeve:
40.990 Ft/2éj/2fő félpanzióval
Corvin Hotel *** Gyula
30.990Ft/2éj/2fő félpanzióval
Hotel Romantik ***
Eger 34.500Ft/2éj/2fő félpanzióval

Advent Bécsben! Autóbusszal Paksról,
idegenvezetővel!
6.990 Ft/fő+belépőjegyek
INGYENES CSOKIGYÁR-LÁTOGATÁSSAL!
További programok:
Schönbrunni kastély vagy
Madame Tussauds Panoptikum
Nov. 29., dec. 6.,13., 20. szombatonként

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodánkat!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA
7030 PAKS, Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130 Mobil 30/603-7420
info@ritaliatravel.hu
www.ritaliatravel.hu
Engsz.: U-001312

2014. október 1-jétől

fül-orr-gégészet
magánrendelés
indul a Paksi Gyógyászati Központban
(Paks, Táncsics M. u. 13)

Rendelés ideje: szerda :17.15-től 19.15-ig
Bejelentkezés: 20/9137-348
Rendel:
Dr. Piukovics Klára fül-orr-gégész szakorvos

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
a

üzletében

Jelentkezzen ingyenes látásvizsgálatra !

Komplett egyfókuszú szemüvegek
már 9900 Ft-ért.
Multifokális szemüveglencsék

40% kedvezménnyel.
Kontaktlencse akció!

Ajándék kuponok

A részletekről érdeklődjön üzletünkben:

Paks, Dózsa György 35. Telefon: 75/511-246, 30/842-3330

A Hamburger Hungária Erőmű Kft.
dunaújvárosi székhellyel,
erőművi kezelőt
keres.
Feladatok:
• Kazán, gőzturbina, segédgőzkazánok és egyéb erőművi berendezések
üzemeltetése
• Vízelőkészítő berendezések működtetése, regenerálása, vegyszerkezelés
• Segéd- és maradékanyagok érkeztetésének és elszállításának felügyelete
• Jelentések készítése
Elvárások:
• műszaki szakmunkás végzettség
• kazángépész végzettség
• turbinagépész végzettség
• legalább 3 éves szakmai tapasztalat erőművi környezetben
Előny:
• emelőgépkezelői bizonyítvány
• méregkezelői bizonyítvány
Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kiváló munkakörülmények
• Folyamatos szakmai kihívások és fejlődés
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és úgy érzi, fenti elvárásainknak megfelel, kérjük küldje el fényképes önéletrajzát, valamint motivációs levelét a laura.fazekas@hamburger-hungaria.com e-mail címre.

