
Harmincöt éve dolgozik pedagógusként, de szüntelenül új ötleteken töri a 

fejét. Ebben a tanévben boldogságórát vezetett be az osztályában Borosné 

Ring Mária.                                                                                                15. oldal

BETÉT AKCIÓ! TUDD JOBBAT?  EBKM 3% 
Lakossági 90 napos egyszeri új forint betétszámlán 

történő lekötés esetén. 
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön � ókjainkban!

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

A � ók elérhetősége: 
75/511-240

paks@mecsektakarek.hu

Világbajnokként tértek 
haza Győrből                                                 16. oldal

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Közösen kívánunk felkészülni az atomerő-
mű-bővítésre – ez a legfontosabb üzenete 
annak az együttműködési megállapodásnak, 
amit Süli János paksi és Ács Rezső szekszár-
di polgármester írt alá a minap. A szerződés 
öt fejlesztési területet rögzít: a gazdaságfej-
lesztés, a kultúra, a sport, a szolgáltatások és 
a turisztika terén hangolják össze a terveket 
és a közös munkát, hogy minél jobb lehető-
ségekhez jussanak a települések, a kistérsé-
gek, a megye és a régió. 
Mindkét fél a saját erősségeit tudja belevinni 
az együttműködésbe, így az előnyök a közös 
célok szerint használhatók ki, hangsúlyoz-
ta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere az 
ünnepélyes szerződés-aláíráson. Ahogy a 
városvezető elmondta: a gazdaságfejlesztés 
területén a szakképzési centrumok létrejöt-
tével megteremtődött az alapja annak, hogy 
a bővítés idejére megfelelő számú és megfe-
lelően képzett szakember álljon rendelke-
zésre a térségben. Ezt segítendő, a felsőokta-
tásban is elkezdődhet a szakemberképzés a 
szekszárdi főiskola koordinálásával és paksi 
kihelyezett tagozat indításával. Kiemelt cél a 
helyi vállalkozók szerephez juttatása felké-

szülésük segítésével és például az ipari par-
kok területének bővítésével. 
A kultúra és a sport területén a szabadidő 
hasznos eltöltési lehetőségének kiszélesíté-
sével kell biztosítani a térségben azt, hogy az 
atomerőmű építésén, majd üzemeltetésében 
dolgozó munkavállalók helyben kapcsolód-
hassanak ki. Erre készül a két város a terve-
zett turisztikai fejlesztésekkel is, kihasznál-
va a települések adottságait és megépítve a 
szükséges szálláshelyeket. A szolgáltatások 
területén – a hulladékkezelést vagy éppen a 
vízgazdálkodást tekintve – az önkormány-
zati cégeknek közösen kell felkészülniük a 
megnövekvő feladatokra, tette hozzá Ács 
Rezső. 
A megállapodás aláírásakor már az első 
gazdasági együttműködésről is döntöttek a 
városvezetők: az elektromos mobilitás prog-
ramhoz Szekszárd is csatlakozott. Eddig 18 
település írta alá a támogatásról szóló do-
kumentumot, amely az eredményes euró-
pai uniós pályázathoz szükséges – itt első 
körben a Protheus-program kidolgozására 
pályázott Paks. E programban az elektro-
mos közösségi közlekedés kialakítását tűzte 

ki célul a város, teljesítendő a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséről szóló uniós vál-
lalást és készülve a hat atomerőművi blokk 
üzemelése során úgynevezett völgyidőben 
termelt villamos energia felhasználására. 
– Környezetvédelmi és gazdasági érdek is az 
elektromos közösségi közlekedés elterjesz-
tése – hangsúlyozta Süli János, aki szerint 
a mintaprojekt a térség lakóit szolgálná. A 
közszolgáltatásban üzembe állított elekt-
romos járművekkel költség-, s ezzel együtt 
árcsökkentés válna lehetővé mindamellett, 
hogy az atomerőmű dolgozóit szállító autó-
buszokra immár mindenki jegyet válthatna 
egy új informatikai rendszer révén. Ez a kis-
településeken élők életminőségét is javítaná. 
Paks polgármestere arról is tájékoztatott, 
hogy a napokban elindul az a közbeszerzési 
eljárás, melynek végén – várhatóan decem-
berig – tíz elektromos buszt szerezhet be 
Paks százszázalékos pályázati támogatással. 
A Szekszárddal kötött megállapodást a jö-
vőben a tervek szerint kibővítik az egészség-
ügyi, és például az élelmiszeripari fejlesztési 
terveket is összehangolva.

Dallos Szilvia

Javaslatunk fűtési költségének radikális csökkentésére!
NIBE svéd hőszivatt yúk hatalmas árengedménnyel!

Az atomerőmű  dolgozói az elektromos energiafelhasználásuk egyre kisebb há-
nyadát kaphatják kedvezményes áron.  A rendelet alapján éves fogyasztásuk egy-
re nagyobb hányadát kapják a piacihoz közeli árakon. Íme a vonatkozó immár 8 
éves rendelet mely meghatározza a családok rezsi költségeit.

Arra törekszünk, hogy a minél több háztartásban ne fogyasszanak többet, mint 6000 
kWh, a fűtéssel és az egyéb fogyasztásaikkal együtt !
Egy átlag családi ház, vagy lakás esetén az első ránézésre jelentős fogyasztások a té-
nyek ismeretében nem is olyan magasak. Az ok, az olcsó villamos energiával megva-
lósított  központi  fűtési rendszerek általánossága, ebből mára  csak a fűtési rendszer 
maradt, az olcsó szó eltűnt.
A villamos energia átvételi árát ugyan befolyásolni nem tudjuk, azonban termékeink 
beépítésével  – tí pustól függően – 22-30%-ára tudjuk csökkenteni villanyszámláját.
Ez nem csalás, hiszen a már jórészt utólagosan hőszigetelt épületek fűtési rendszere nem több mint 55-60°C-os előremenő fűtővizet igényel – 15°C külső hőfok esetén 
is – így hőszivatt yúinkkal egyszerűen kiegészíthető, és üzembe helyezhető. A hőszivatt yúk a szükséges energia 70-78%-át a természetből nyerik, és mindössze a maradék 
22-30% marad a fi zetős villamos energia.
Az adatok valódiságát a berendezések független minősítése, a rendszerek helyes megtervezését több mint 10 éves  tapasztalatunk a legmagasabb energia osztályokban 
biztosítják.
A megvalósított  rendszerekből az atomerőmű dolgozóira is jutott  csaknem 10, akik ma már a kisebb villanyszámlát fi zeti k.
Október 31-ig a www.pentaklima.hu oldalon található árakhoz képest ajánlunk draszti kusan alacsonyabb akciós árakat, melyek megkönnyíti k döntését.Ezek a gyorsan és 
könnyen telepíthető levegő-víz hőszivatt yúink esetén a legalacsonyabbak.

További információért forduljon bizalommal Kovács Péter ( +36 70-948-1510, www.pentaklima.hu) munkatársunkhoz, aki segíti  jelentősen csökkenteni kiadásaikat. 
www.pentaklima.hu és a www.nibe.hu honlapokon talál bőséges információkat rólunk és termékeinkről

Kategória Kedvezményes fogyasztás mértéke Csökkentett 
villamosenergia- 
költség a normál 
� zetendő 
díj százalékában*

I. 0 kWh-tól 6 000 kWh-ig 37%

II. 6 000 kWh-tól 9 000 kWh-ig 40%

III. 9 000 kWh-tól 12 000 kWh-ig 50%

IV. 12 000 kWh-tól 15 000 kWh-ig 60%

Közösen készülnek a bővítésre
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Kilenc napirendi pontot tár-
gyalt legutóbbi ülésén Paks 
város képviselő-testülete. A 
grémium elfogadta Paks Integ-
rált Településfejlesztési Straté-
giáját, módosította a 2015. évi 
költségvetést és a Helyi Építési 
Szabályzatot, döntés született 
arról, hogy a település idén is 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz, valamint pályázatot írt 
ki az Idősek Otthona és a Paksi 
Gyógyászati Központ vezetői, 
illetve főigazgatói állására is.

A szeptemberi képviselő-testü-
leti ülés a 2015. évi költségvetés 

módosításával kezdődött. A ren-
deletet idén negyedik alkalom-
mal korrigálta a testület, ezúttal 
308 millió forinttal változott a 
bevételi és a kiadási oldal. A be-
folyt többletbevételnek köszön-
hetően folytatódhat a város idei 
út- és utcafelújítási programja, 
a Vörösmarty utcában már meg 
is kezdődött a rekonstrukció. 
Az összegből 60 millió forint 
önerőt a Fehérvári úton épülő 
új stadionra különít el a testület, 
valamint plusz forrást kapnak 
a település médiumai, a Paksi 
Sportegyesület és az ASE is – 
ezek támogatását korábban az 
atomerőmű vállalta.

A folytatásban a grémium elfo-
gadta Paks Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáját, döntés szü-
letett arról, hogy a település idén 
is csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat-
hoz. Ezt követően módosította a 
Helyi Építési Szabályzatot, majd 
pályázatot írt ki az Idősek Ottho-
na vezetői és a Paksi Gyógyászati 
Központ főigazgatói állására is. 
Az ülés végén a grémium arról 
határozott, hogy a szeptemberben 
indult Waldorf-intézmény miatt 
az óvodai egészségügyi alapellá-
tást a területileg illetékes védőnő, 
az iskolait pedig a vezető védőnő 
látja el a jövőben.        Faller Gábor

A dunakömlődi Szent Imre-
templomban tartott német nyel-
vű ünnepi szentmisét követően 
ismét szentesítette a két település 
közötti partnerkapcsolatot Paks 
és Reichertshofen vezetője, Süli 
János és Michael Franken. A 
kapcsolat előzménye, hogy 1946-
ban Paks és Dunakömlőd német 
ajkú lakosságának nagy részét 
Reichertshofenbe és Laudába te-
le pítették ki. Negyven évvel ké-
sőbb Hans Hammerl és Stenger 
Pál kereste fel Paks akkori veze-
tőit, hogy az egykor kitelepített 

paksiak és dunakömlődiek im-
már reichertshofeni polgárként 
kapcsolatot szeretnének kialakí-
tani szülőföldjükkel, az itt ma-
radt rokonokkal, ismerősökkel. 
Több tárgyalást és cserelátogatást 
követően írták alá a testvérvá-
rosi szerződést 1989. december 
1-jén. Azóta a két város kap-
csolata egyre szorosabbá vált. A 
partnerséget eddig kétszer erősí-
tették meg hivatalosan.  – Tovább 
ápoljuk a 25 év óta eredményes 
együttműködést és a szélesítését 
is tervezzük: a gazdasági együtt-
működés lehetőségeit keressük 
a német partnerrel – mondta el 
Süli János polgármester, aki kö-
szönetet mondott mindazoknak, 
akik nélkül nem lehetett volna 
tartalommal teli és eredményes 
a partneri kapcsolat. Michael 
Franken, Reichertshofen polgár-
mestere köszöntőjében utalt arra 
is, hogy az utóbbi hetek esemé-
nyei, a migránskérdés arra vilá-
gított rá, hogy csorbát szenvedett 
az európai eszme: ma az európai 
országok többsége bezárkózik. 
Ezért is fontos tovább erősíteni a 
nemzetközi együttműködéseket.               

-dal-

Jóváhagyják a paksi bővítés mű-
szaki megoldását, értesítette Ma-
gyarországot az Európai Bizott-
ság szeptember 7-én – jelentette 
be Lázár János Miniszterelnök-
séget vezető miniszter szokásos 
csütörtöki sajtótájékoztatóján. 
– Az Európai Bizottság szerint 
Paks II. teljesíti az Euratom-
szerződés célkitűzéseit – ma-
gyarázta az uniós döntést a tár-
cavezető.
A héten elkezdődtek a nem-
zetközi konzultációk az erő-
mű-beruházásról. – Szakmai 
párbeszédre, de tiltakozásra is 
számítanak a Paks II. beruhá-
zás környezeti hatásairól kez-
dődő nemzetközi konzultáci-
ókon, a felmerülő kérdéseket 
azonban megnyugtatóan meg 
tudják válaszolni – mondta 
Aszódi Attila, a paksi atomerő-
mű teljesítményének fenntartá-
sáért felelős kormánybiztos az 
InfoRádióban. Az MTI össze-
foglalója szerint a kormánybiz-
tos közölte, a héten kezdődnek 
a hazai közmeghallgatáshoz 
hasonló lakossági fórumok a 
Paks II. beruházás környezeti 
hatásairól azokban az európai 
országokban, amelyek jelezték, 
hogy szeretnének ebben a fo-
lyamatban részt venni. Ahol az 
ország környezetvédelmi mi-
nisztériuma kéri, ott szakértői 
konzultáció is lesz, hogy a tár-
cák és az általuk bevont szervek 
feltehessék szakmai kérdéseiket 
– tette hozzá.
Ahogy arról a Magyar Távirati 
Iroda beszámolt, Aszódi Atti-
la hangsúlyozta, számos más 
európai országhoz hasonlóan 
Magyarország épít az atomener-
giára, de más energiahordozókra 
is. Ugyanakkor nemzetközi pél-
dákat ismertetve kifejtette, a klí-
mavédelmi célkitűzéseket nem 
lehet teljesíteni atomenergia 
nélkül, a szén-dioxid-kibocsá-
tás csökkentéséhez szükség van 
erre a technológiára.

-kg-

Pályázatot hirdet a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjra 
a város. Az ösztöndíjrendszer 
célja a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló � atalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintű tá-
mogatási rendszer, fedezeteként 
a települési önkormányzatok, 
a megyei önkormányzatok és a 
felsőoktatási intézmények által 
nyújtott támogatás szolgál. A pá-
lyázat benyújtásának határideje 
november 9., bővebb információ 
és az igényléshez szükséges űrlap 
a város honlapján található.

Újabb 
zöld jelzés
Brüsszelből

Bursa 
Hungarica

Döntés után

Megerősítették 
a szerződést
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Az árvízi védekezésben és eltűnt 
személyek felkutatásában segéd-
kezik majd a nemrég megalakult 
Paksi Önkéntes Mentőszerve-
zet. A Paksi Evezős és Vízisport 
Egyesület bázisán létrejött egység 
elméleti képzést kapott és egy 
gyakorlaton is részt vett a Paksi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
szervezésében; utóbbi keretében 
homokzsákokkal védtek meg 
egy zsilipet, illetve egy, a Dunán 
eltűnt személyt kerestek meg. Az 
egyesület a tagok helyismerete 
révén és a rendelkezésükre álló 
eszközökkel lehet a katasztrófavé-

delem szolgálatára. A paksi szer-
vezet a Pax Mentőcsoport után 
a második a járásban. A néhány 
éve megújított katasztrófavédelmi 
rendszer egyik fontos célja volt, 
hogy a hivatásos szakemberek 
munkáját egyre több önkéntes 
segítse, elsősorban a polgári vé-
delmi szolgálat területén. Az új 
típusú mentőcsoportok vállalt 
feladata a hivatásos szervekkel 
együttműködve megakadályozni 
a katasztrófákkal járó károk ki-
alakulását. A mentőszervezethez  
vezetőjénél, Molnár Józsefnél 
(20/989-0878) lehet csatlakozni.

Az erőműbővítésre való felké-
szülés új feladatokat és szer-
vezeti átalakulást is hozhat a 
városüzemeltetési cég számára, 
amely egyebek mellett szere-
pet vállal a helyi vállalkozások 
felkészítésében – erről Süli Já-
nos polgármester beszélt a DC 
Dunakom Plusz K�. által szer-
vezett országos konferencián. 

A településszolgáltatás igen sok-
rétű, az úttisztítástól az önkor-
mányzati bérlakások üzemelte-
tésén át a parkok gondozásáig és 
a síkosságmentesítésig számos 
tevékenységet végeznek a város-
üzemeltetési cégek mindenütt 
az országban. A közszolgálta-
tóknak nem kevés akadállyal 
kell szembenéznünk munkájuk 
során: megfelelni az állandó ki-
hívásoknak, a lakossági és tulaj-
donosi elvárásoknak, az újabb és 
újabb feladatoknak, eligazodni a 
folyamatosan változó jogszabá-
lyok útvesztőiben, megőrizni 
versenyképességüket. Mindez 
folyamatos változást, fejlődést 
igényel. Munkájukhoz nyújt se-
gítséget a Magyar Közszolgál-

tatók Egyesülete immár 28 éve. 
A szervezetben működő három 
tagozat a hulladékgazdálkodás, 
a távhőszolgáltatás, valamint a 
településüzemeltetés területén 
dolgozókat fogja össze. Ez utóbbi 
tagozat tagjai kétnapos paksi ta-
lálkozójukon az aktualitásokról 
tájékozódhattak, a rendezvény 
házigazdája a DC Dunakom 
Plusz K�. volt. A konferencián 
tájékoztató hangzott el a paksi 
elektromos mobilitás projektről, 
a biológiai szúnyogirtás előnyei-
ről és az elektronikus építési 
napló vezetésével kapcsolatos 
tapasztalatokról, az inerthulla-
dék-kezelésről, a rekultiváció-
ról, és például arról, hogy a klí-
maváltozás milyen kihívásokat 
hoz a parkgondozásban. Szó 
esett az ingatlan-nyilvántartás-
ról és például a piacfenntartás-
sal kapcsolatos problémákról 
is, tájékoztatott Puskás János, a 
településüzemeltetési tagozat el-
nöke, a DC Dunakom Plusz K�. 
ügyvezetője.
A településüzemeltetési felada-
tokat ellátó cégek jellemzően a 
’70-es évek elején alakultak meg. 

Azóta a jogszabályváltozások 
és az újabb és újabb feladatok 
miatt többször is átalakultak, 
legtöbbjük ma önkormányzati 
tulajdonban van. Pakson az utol-
só változás 2013 márciusában 
történt, amikor kettévált a cég: a 
hulladékkezelés feladata a Paksi 
Hulladékgazdálkodási K�.-é lett, 
minden egyéb városi feladatot 
pedig a DC Dunakom Plusz K�. 
néven megalakult városüzemel-
tetési cég lát el. A cégvezetés és a 
tulajdonos önkormányzat célja is 
az, hogy gazdaságosan működ-
jön a vállalat, ezért például építési 
munkákra is megbízást kapnak: 
Pakson az intézményi nagykar-
bantartásoknál felmerülő mun-
kák és a tömbbelső-rekonstruk-
ciók után az utcafelújítások is 
a DC Dunakom Plusz K�. irá-
nyításával zajlanak. Ennek célja 
kettős, mondta el a konferencián 
Süli János polgármester.
– Az erőműbővítés kapcsán szá-
mos új feladat előtt áll a város. 
Az elkövetkező évek arról szól-
nak, hogy ezeket lehetőleg helyi 
vállalkozók végezzék el a mi cé-
günkön keresztül. Így elkerülhe-

tők  az esetleges meglepetések a 
közbeszerzésben, például hogy 
olyan vállalkozó kerül be a vá-
rosba kivitelezőként, aki nem 
megfelelően teljesít. Emellett a 
megerősödő helyi vállalkozók 
akár az erőműfejlesztéshez kap-
csolódó lakótelepi építkezéseken 
és a kiszolgálási munkákban úgy 
tudnak majd megjelenni, hogy 
az építkezést megelőző két-há-
rom évben már jelentős tapasz-
talatra és referenciára tesznek 
szert – fogalmazott Süli János. 
Paks polgármestere szerint a 
városüzemeltetési cég az építke-
zés alatt is fontos bázis lehet. A 
kerítésen kívüli, nem technoló-
giai munkákat szeretné a város 
elvégezni, hiszen jelentős számú 
kevésbé képzett munkaerőt is 
lehet ezen a területen foglalkoz-
tatni. Emellett például az építési 
területről szelektíven kikerülő 
hulladékok feldolgozásában a 
város és cége jelentős bevételre 
tehet szert. – Erre önmagában a 
városi cég kevés lesz, egy régiós 
céget kell majd létrehozni – tette 
hozzá Süli János.                  

Dallos Szilvia

Önkéntes mentő-
szervezet alakult

Számos feladatot ró a bővítés
a városüzemeltetési cégre

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Kulturált, minőségi és ár-érték 
arányban is jó – foglalta össze 
a paksi ipari park inkubátor-
házáról alkotott véleményét a 
tűzoltókészülékek felülvizsgá-
latával, javításával foglalkozó 
Hesztia K�. paksi telephelyének 
vezetője. Osztermájer Róbert 
azt mondta, jó döntésnek bizo-
nyult, hogy beköltöztek, elége-
dettek, otthon érzik magunkat. 
Korábban is volt már Pakson te-
lephelyük, de korszerűbbet, kul-
turáltabbat akartak, ezért köl-
töztek az inkubátorházba, ahol 
ezt megtalálták. A Hesztia K�. 
mellett még tizenhat vállalkozás 
talált otthonra az uniós támoga-
tással épült, korszerű, nemcsak 
helyet, hanem szolgáltatásokat 
is nyújtó inkubátorházban. 
A Paksi Ipari Park K�. ügy-
vezetője, dr. Sztruhár Sándor 
felidézte, hogy a ház létreho-
zásának gondolata a 2008-ban 
kirobbant válság idején merült 
fel, ezért sok volt a kétség mind 
a cég, mind a város vezetői-
ben, de mára igazoltnak látszik, 
jó döntés volt belevágni. Az, 
hogy 180 millió forintnyi visz-
sza nem térítendő támogatás 
segítette a megvalósítását, egy 
újabb pozitívum, csakúgy mint 

a Duna-Mecsek Területfejlesz-
tési Alapítványtól elnyert 40 
millió forintos támogatás, ame-
lyek a költségek felét fedezték. 
Sztruhár Sándor azt mondta, 
sikerült teljesíteni, sőt túlszár-
nyalni a pályázatban megsza-
bott szigorú feltételeket. Mára a 
11 csarnokból 10, a 15 irodából 
14 bérlőre talált, tizenhét vállal-
kozás dolgozik a házban, amely 
a szó szoros értelmében inku-
bátor- és akcelerátorház, azaz 
nemcsak egy épület, hanem egy 
program, ami segít kezdő vál-
lalkozóknak megtenni az első 
lépéseket. További cél, hogy 
Paksot népszerűsítve a gazdasá-
gi szereplők körében, egyre több 
vállalkozást – potenciális adó-
�zetőt – vonzzanak a városba 
azzal, hogy a végleges telephely 
létrehozásáig biztosítják a mű-
ködés feltételeit. Két bérlő már 
vásárolt telekingatlant az ipa-
ri parkban, ami azt jelzi, hogy 
megtalálták számításukat.
Mind a városra váró fejlődés, 
mind az inkubátorház sikere jó 
alapot biztosít arra, hogy elkezd-
jék egy újabb, hasonló, de ezzel 
nem mindenben megegyező 
funkciójú ház építésének előké-
szítő munkáját. Az erőmű-beru-

házáshoz szükséges környezet és 
gazdasági feltételrendszer kiszol-
gálásában szerepet tudna vállal-
ni egy komplex szolgáltatóház, 
amelynek létesítését tervezik, de 
attól függetlenül is hosszú tá-
von fenntarthatónak ígérkezik 
a fejlesztés. Sztruhár Sándor azt 
mondta, mindehhez stabil, biztos 
hátteret nyújt az önkormányzat, 
amely száz százalékban tulajdo-
nosa a Paksi Ipari Park K�.-nek. 
A közeljövő feladatai között 
említette az ügyvezető, hogy 
a 36 hektáros területen kisebb 
parcellákat alakítsanak ki, de 
infrastruktúra-fejlesztést is ter-
veznek, illetve a feladatok bő-
vülésével egy nagyobb léptékű 
szervezetfejlesztésre is szükség 
lesz a k�.-nél. A tulajdonos ön-
kormányzat a közelmúltban 15 
hektáros földterületet vásárolt, 
így ennyivel bővül az ipari park 
területe.
Az inkubátorházban működő 
17 vállalkozáson kívül 23 saját 
telephellyel rendelkező cég dol-
gozik az ipari parkban, és négy 
olyan partnerük is van, aki már 
vásárolt telket, de még nem épít-
kezett. Ez a negyven cég több 
mint 700 embernek ad munkát. 

-tünde-

Mintegy hatmillió forintot for-
dít a ravatalozó felújítására a 
tulajdonos önkormányzat Du-
nakömlődön. Az 1700-as évek 
óta temetkeznek a dunakömlődi 
temetőbe, amely ma már az ön-
kormányzat tulajdonában köz-
temetőként működik. Fenntar-
tására évente 4,8 millió forintot 
fordít a város. 
Az idei költségvetésben külön 
keretet biztosítanak nagykar-
bantartására: a temetőgond-
noki feladatokkal megbízott  
DC Dunakom Plusz K�. mun-
katársai az elszórtan heverő 
kriptakeretek és az összetöre-
dezett sírfedlapok elszállítása 
mellett a kereszt felújításán is 
dolgoznak, mely köré új térkő 
burkolat készül – minderről 
Spiesz József, a Dunakömlődi 
Településrészi Önkormányzat 
elnöke tájékoztatott. Ahogy azt 
a képviselő elmondta, 6,5 mil-
lió forint az épület felújításának 
tervezett költsége. A ravatalozó 
környezetét is megszépítik és a 
beruházás keretében fedett bú-
csúztatótér is készül. Emellett a 
temető kerítésének teljes körű 
megújítása is szerepel a tervek-
ben.                                      -dal-

Az önkormányzat azokat 
temetteti közsírhelybe, akik-
nek nincs fellelhető közeli 
hozzátartozója vagy rokona, 
aki vállalná a temetés költ-
ségeit, illetve olyan nagy a 
hagyatéki teher, hogy nem 
futná a temetés költségeire. 
Pakson – mint vidéken álta-
lában – az itt élők nagy ré-
sze sírhelyek váltásával előre 
gondoskodik maga és hozzá-
tartozója temetéséről, évente 
csupán egy-két alkalommal 
kell gondoskodni közteme-
tésről. Ezeket az ügyeket az 
önkormányzat szociális osz-
tályán intézik, tájékoztatott 
dr. Blazsek Balázs címzetes 
főjegyző. 

Több mint hétszáz embernek 
biztosítanak munkát

Megújul a
ravatolozó
Dunakömlődön

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

 Paksi Hírnök, 2015. szeptember 25. n 5



Atomerőmű

Lenyűgözte őket az atomerőmű

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Fácánkert, Drágszél, Homok-
mégy és Öregcsertő lakói kaptak 
lehetőséget arra, hogy közvet-
len benyomásokat szerezzenek 
az atomerőműről. A zrt. másfél 

évtizedes múltra visszatekintő 
programját szeptember második 
szombatján tartották. Dr. Kovács 
Antal kommunikációs igazga-
tó a vendégeket köszöntve azt 

mondta, most még körbe kellett 
jönniük a Duna bal partján élők-
nek, de rövidesen átkelhetnek 
majd az új hídon. Kitért arra is, 
hogy az új blokkok biztató jövőt 
jelentenek a térség számára is.  
– Remélem, hogy nemcsak me-
cénásként, hanem munkaadó-
ként is jelentős szerepet tölthe-
tünk be – fogalmazott. Míg a 
tizennégy év alatti gyerekekkel 
pedagógusok foglalkoztak, a 
horgászat szerelmesei pedig hob-
bijuknak hódoltak, addig ki ke-
rékpáron, ki kisvonaton erőmű-
látogatást tehetett. A drágszéliek 
„gőzösén” Varga József volt a 
házigazda. Tőle tudhattak meg 
egy sornyi műszaki részletet az 
erőmű működéséről. A 19 éves 
Czár Kristóf és 22 éves bátyja, 
Milán szüleik társaságában ér-
keztek. – Azt a’! – reagáltak az 
erőmű gigantikus méreteit ecse-
telő szavakra. – Nagyon frankó! 
Sokkal kisebbnek képzeltem – 

összegezte Kristóf korához illő 
jelzőt használva. Mindketten 
egyetértettek abban, hogy ren-
dezettnek, fegyelmezettnek tű-
nik minden, a vendéglátás pedig 
első osztályú. Váczi Ferencné és 
Fekete Györgyné is lelkendezett. 
Csakhogy ők már nem a kisvo-
naton utazva, hanem egy tűzol-
tóautó emelőkosarában sok tíz 
méterre a föld felett. Azt mond-
ták, nagyon örünek a lehetőség-
nek, hogy láthatták az erőmű-
vet, feledhetetlen élményekkel 
gazdagodtak. A vendégekre az 
erőmű-látogatás után még egy 
sor program várt a horgászta-
vak szomszédságában felállított 
sátorban. Addigra már oldódott 
a hangulat, mindenki remekül 
érezte magát. Dr. Kovács Antal 
azt mondta, ez mindig így van, 
miként az is általánosan jellem-
ző, hogy aki megfordul náluk, 
annak a véleménye is pozitívabb 
lesz az atomenergiáról.     -tünde-

Lehetőséget adott a találko-
zásra, az aktív, dolgos idő-
szak emlékeinek felidézésére 
az atomerőműben rendezett 
nyugdíjasnap, de arra is, hogy 
az erőmű vezetői tájékozta-
tást adjanak az elmúlt időszak 
fontos eseményeiről. Hamvas 
István vezérigazgató és Bognár 
Péter humánigazgató vállalta 
fel ezt a feladatot a harmadíz-
ben megrendezett fórumon, 
amelyre körülbelül nyolcszázan 
gyűltek össze. Az elmúlt évek 

sikerei közül legfontosabbként 
azt emelte ki Hamvas István, 
hogy az egyes és kettes blokkra 
megkapták a továbbüzemelte-
tési engedélyt, így újabb húsz 
évig biztosít megélhetést az 
erőmű a térségben élőknek. A 
jövőt illetően fontos az új blok-
kok építése – hangsúlyozta a 
vezérigazgató.
– Büszkén mondjuk, hogy a mi 
gyerekünk, mi vittük a Teller-
projektet a parlament elé – fo-
galmazott. Azt mondta, az épí-

tésre létrehozott projekttársaság 
velük szorosan együttműködve 
végzi a munkáját építve arra a 
szaktudásra, ami az atomerő-
műben felhalmozódott. Emlé-
keztetett arra, hogy Lázár János 
miniszter látogatásán megerő-
sítette, hogy a paksi atomerő-
mű lesz az üzemeltetője az új 
blokkoknak.
A nyugdíjasnap – mint Majoros 
János elmondta – a szakszerve-
zetek kezdeményezésére jött 
létre. A PADOSZ nyugdíjas-

tagozatának elnöke hozzáfűzte, 
hogy más, nyugdíjasokat érintő 
intézkedést is sikerült elérniük 
az érdekképviseleteknek. Ezek-
ről a fórum keretében tájékoz-
tatást is adott az egybegyűltek-
nek. A délután mindezen túl 
kötetlenül zajlott, fehér asztal 
mellett beszélgettek a régi kol-
légák, és arra is lehetőségük 
nyílt, hogy kisvonaton végig-
utazzanak az üzemi területen, 
megnézzék, hogy mi változott, 
amióta nem látták.             -vida-

Hamvas István: 
a két új blokk a mi gyerekünk

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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A Társadalmi Ellenőrző Infor-
mációs és Településfejlesztési 
Társulás támogatja a társulási 
megállapodás szerinti 12 km-es 
körben fekvő három, még nem 
TEIT-tag település felvételét a 
társulásban, amennyiben a je-
lenlegi tagok változatlan támo-
gatásban részesülnek – ezt az 
állásfoglalást fogadta el Tengeli-
cen tartott ülésén a TEIT. A tár-
sulás tagjai még nem zárták le a 
kérdést, tovább tárgyalnak róla 
mind a TEIT-en belül, mind a 
kormányzattal.
A TEIT esetleges bővítése a Paks 
II. projekthez fűződő környezet-

védelmi hatósági eljárás kereté-
ben tartott lakossági fórumon 
került terítékre. Dr. Bálint József 
elnök azt mondta, a Paksi Tár-
sadalmi Tanács kifejezetten az 
atomerőmű új blokkjainak építé-
séhez kötődő térségi fejlesztési fel-
adatok összehangolására jött létre. 
A TEIT feladata, létjogosultsága 
más, hiszen két nukleáris létesít-
mény közvetlen közelében fekvő 
településekről van szó, amelyek 
elfogadják mind az atomerőmű-
vet, mind a kiégett kazetták elhe-
lyezésére szolgáló tárolót, és tájé-
koztató munkájukkal segítik azok 
társadalmi beágyazódását.

Gáncs István alelnök elmond-
ta, hogy még az idén, a lehető 
legrövidebb időn belül szeret-
nének pontot tenni a bővítési 
kérdés végére. Mind a Duna 
jobb, mind a bal partján van-
nak csatlakozni szándékozó 
települések, az alapító okirat 
szerint a TEIT azokat a telepü-
léseket tömöríti, amelyeknek 
közigazgatási területe beleesik 
az erőmű körüli 12 km sugarú 
körbe. Ezek: Madocsa, Györ-
köny, valamint Dunapataj. A 
társulás tengelici ülésén részt 
vettek a partnerszervezetek, azaz 
az MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt. és a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelő Nonpro�t K�. kép-
viselői is.
Az atomerőmű kommunikáci-
ós igazgatója, dr. Kovács Antal 
elmondta, hogy szigni�káns kü-
lönbség van az atomerőmű elfo-
gadottságában a TEIT-es, illetve 
a nem TEIT-es településeken, 
amit a társulás tájékoztatási te-
vékenysége eredményének te-
kint. Honti Gabriella, az RHK 
K�. kommunikációs vezetője 
aláhúzta, mindkét fél érdeke 
ugyanaz: a nukleáris létesítmé-
nyek biztonságos, lakosság által 
támogatott működése.            -vt-

A Szent István Kalocsai Paprika 
Lovagrend lovagja lett Süli Já-
nos. A lovaggá ütés szertartását 
a kalocsai városházán tartották 
a 26. Kalocsai Paprikafeszti-
vál keretében. A rendezvényre 
Paks mint díszvendég kapott 
meghívást. A város sátra, ahol 
kolbászos vekni és paksi borok 
fogyasztása közben színes ki-
adványok között válogathatott 
a látogató, közvetlenül a nagy-

színpad mellett állt. Utóbbin 
előbb dr. Bálint József polgár-
mester, majd a rendezvény fő-
védnöke, dr. Aradszki András 
energiaügyért felelős állam-
titkár mondott köszöntőt. Dr. 
Bálint József azt hangsúlyoz-
ta, hogy Pakssal közös terve-
ik megvalósítása érdekében 
egyesíti erőit a két város. Dr. 
Aradszki András, aki nemcsak 
az energetika terén szőtt me-

rész álmok miatt, hanem csalá-
di kötődése okán kapott meghí-
vást a programra, arról beszélt, 
hogy Kalocsa egy olyan város, 
amely amellett, hogy őrzi ha-
gyományait, a modernitás ki-
hívásainak is igyekszik megfe-
lelni. Kiemelte, hogy a kalocsai 
paprika, amely hungarikum, 
stílust, hagyományt, közössé-
geket teremt. – Kalocsa hatal-
mas lehetőség előtt áll a paksi 
atomerőművi kapacitás fenn-
tartását célzó beruházással, 
a híd építésével, részt vehet a 
beruházás kiszolgálásában, be-
kerülhet a gazdasági vérkerin-
gésbe.
A köszöntő után, újabb ünne-
pélyes aktus keretében, három 
új lovagot fogadott soraiba a 
2001-ben alakult Szent István 
Kalocsai Paprika Lovagrend. 
Az új lovagok esküvel fogad-
ták, hogy mindent megtesznek 
a kalocsai paprika hírnevének 
öregbítéséért. – Barátaimnak 
és ismerőseimnek egészségük 
megóvása érdekében és azért, 
hogy hosszú életűek legyenek 
ezen a Földön, mindig kalocsai 
paprikát ajánlok, fogyasztásá-
ban magam is jó példával já-

rok – szólt az eskü szövege. Süli 
János azt mondta, hogy ha az 
ilyen felkéréssel, lovaggá ütéssel 
járó külsőség nem is áll hozzá 
közel, a céllal tud azonosulni. 
Szívesen vállalja a kalocsai pap-
rika népszerűsítését, hiszen egy 
olyan unikális termék, amely 
ráadásul sok-sok ember számá-
ra biztosított, biztosít megélhe-
tést.
Paks több műsorszámmal – 
például a Tűzvirág Táncegyüt-
tes fellépésével – járult hozzá 
a 26. Kalocsai Paprikafesztivál 
színesítéséhez, de a program-
hoz tizenkilencedik alkalom-
mal társuló paprikás ételek 
főzőversenyén is megjelent. 
Csapó Sándor, a Mezőföldvíz 
K�. ügyvezetője a Kiskunvíz 
K�. vezetőjével közösen főzött 
halászlét. Mint elmondták, a 
hal, a paprika, sőt még a főzés 
közben és után fogyasztott bor 
is a Duna bal partjáról való, a 
paksiak a főzőtudományukkal 
egészítették ki mindezt. A kap-
csolatukat szorosabbra fűzni 
tervező két víziközműcég mel-
lett még hatvan csapat nevezett 
a főzőversenyre.

Vida Tünde

Madocsa, Györköny és 
Dunapataj is TEIT-tag lenne

Paks volt a paprikafesztivál díszvendége

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

 Paksi Hírnök, 2015. szeptember 25. n 7



A közvetlen párbeszéd 
meghozta az eredményt

Újjáalakult a paksi Fidesz-csoport

Ha államtitkári levél nem is, válasz érkezett 
Kováts Balázs május 4-én, egy paksi lakossági 
fórumon intézet felszólalása nyomán. A pak-
si atomerőmű egykori munkatársa L. Simon 
László államtitkár jelenlétében tette szóvá 
többedmagával, hogy egy korábban közmeg-
elégedésre működő rendszerből kivontak hoz-
závetőleg egymilliárd forintot: az atomerőmű 
nem támogathatta a helyi sportot, a civilszer-
vezeteket, nem köthette meg a médiaszerző-
déseit, és saját alapítványa, a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) számára 
sem juttathatott forrást. A hozzászólásra az 
ösztönözte, hogy úgy érezte, egyre sűrűsöd-
tek a problémák, és csak idő kérdése, hogy 
valahol valamikor a szelep átereszt. Úgy ítélte 
meg, hogy jó alkalom az erőműberuházáshoz 
kapcsolódó lakossági fórum. 
– Nem lázadni, forradalmárkodni akartam, 
hanem békés módon megmutatni, amiről 
valószínűleg Budapesten nem tudtak, mert 
vagy nem jutott el a probléma híre, vagy nem 
úgy, ahogyan az a valóságban volt – vázolta. 
Mint hangsúlyozta, abszurd, hogy akkor bo-
rították fel az atomerőmű körül kiépült, jól 
működő támogatási rendszert, amikor to-
vábbi két blokkot akarnak építeni. 
Meglehetősen gyorsan, alig egy hónappal a 
fórum után megérkezett a válasz első mo-
mentuma Lázár János személyében, aki a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány (JETA) kedvezményezetti körét alko-
tó 41 település vezetőit hívta össze. Előttük 
beszélt arról, hogy a kormány továbbra is 

támogatni kívánja a térség fejlesztését a 
meglévő atomerőmű elfogadottsága, és a 
tervbe vett új blokkok társadalmi beágya-
zódása érdekében. Itt esett szó először a 
Paksi Társadalmi Tanács megalakításának 
szándékáról is. És – miként Kováts Balázs 
kiemelte – Lázár János itt fogalmazta meg 
azt, hogy a térségbe érkező támogatást a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
már kialakult, bejáratott pályázati rendsze-
rén keresztül szeretnék a településeknek jut-
tatni. Minderre 600 millió forintot irányzott 
elő a kormány a központi költségvetésből és 
rendelkezett a többi, korábban kivont forrás 
visszajuttatásáról is.
Lázár János akkori nyilatkozatai Kováts Ba-
lázs szerint jelzik, hogy a paksiak szava célba 
jutott, nyitott fülekre talált. 
A JETA kuratóriuma augusztus 4-én az 
érintett települések polgármestereinek rész-
vételével tartott nyilvános ülésén már közzé 
is tette az idei pályázati felhívást, amely az 
eddigi prioritásokat fogalmazta meg azzal 
együtt, hogy az atomerőmű kapacitás-fenn-
tartásához kapcsolódó fejlesztési elképze-
lések kerüljenek a fókuszba. A szeptem-
ber 15-i határidőre 88 pályázat érkezett az 
érintett negyvenegy településről 720 millió 
forint értékben. Döntést a kuratórium no-
vember közepéig hoz. A támogatottaknak 
tizenkét hónap alatt kell megvalósítaniuk a 
tervezett fejlesztést, vázolta Kováts Balázs, 
aki tanácsadóként segíti az alapítvány mun-
káját. 

Emlékeztetett arra, hogy Lázár János au-
gusztusban ismét találkozott a negyvenegy 
település polgármestereivel. Ebben a körben 
beszélt arról, hogy az alapítvány működésé-
re a következő években is számít, a konkrét 
felkészülési feladatokat viszont más forrásból 
tervezik �nanszírozni. 
– A közvetlen párbeszéd meghozta az ered-
ményt. Nem morgolódni kell, hanem nyíl-
tan beszélni a gondokról – vonta le a kon-
zekvenciát Kováts Balázs hozzátéve, hogy 
ez évre tehát rendeződött a helyzet, és bízik 
benne, hogy a következő esztendőben, ami-
től csupán négy hónapnyira vagyunk, nem 
kell új csatákat vívni.

Vida T.

Újjáalakult a Fidesz paksi cso-
portja. A 21 fős szervezetet elnök-
ként Hirt Ferenc országgyűlési 
képviselő irányítja az első évben, 
munkáját alelnökként Kozmann 
György, Bordács József és Leber 
Ferenc segíti.  – Áprilisban osz-
lattuk fel a csoportot hivatalosan 
a párt országos választmányá-
nak elnökségével egyeztetve. Fél 
év kellett ahhoz, hogy a korábbi 
százhúsz fős tagságból kiválasz-
szam az új szervezet tagjait. Most 
olyan egységes csapat alakult, 
amely nyugodt erőként dolgoz-
hat tovább. Kiegyensúlyozott, 

építő jellegű munkát fogunk vé-
gezni – mondta el Hirt Ferenc. 
A paksi elnök hozzátette: a Fi-
desz-csoport Pakson nem lehet 
ellenzékben, ahogy Paks városa 
sem lehet a Fidesznél ellenzék-
ben. A sajtótájékoztatón arról is 
beszélt a képviselő, hogy számos 
helyi rendezvényt terveznek és a 
csoport bővítésén is dolgoznak. 
Vannak, akiknek a munkájára 
még számít, két hónapon belül 
harmincfősre nőhet a szervezet, 
a későbbiekben viszont már csak 
támogatók csatlakozhatnak a 
csoporthoz.                                -dal-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI ÉLETFA IDŐSEK OTTHONA 

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ) 
KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2016. január 1-től 2020. decem-
ber 31-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 7030 Paks, Kishegyi út 46-48.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
- az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök 
vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének 
biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Paks Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével. (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.)
Személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán történő 
benyújtásával. (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Életfa Idősek Otthona intéz-
ményvezetői pályázata”, valamint a pályázati azonosító számot: 
10110/2015.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2015. október 30-ai posta-
bélyegző, személyes benyújtás esetén 2015. október 30. 12.00 óra érten-
dő. A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal Titkársági Osztályán kérhető személyesen vagy a 75/500-533-as 
telefonszámon. A részletes kiírás a paks.hu oldalon olvasható.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT FŐIGAZGATÓI

BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ) KÖZALKALMAZOTTI 
JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2016. január 1-től 2020. decem-
ber 31-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
-az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök 
vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének 
biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Paks Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével. (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.)
Személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán történő 
benyújtásával. (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói 
pályázata”, valamint a pályázati azonosító számot: 10157/2015.A 
pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri 
Hivatal Titkársági Osztályán kérhető személyesen vagy a 75/500-533-
as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2015. október 30-ai 
postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2015. október 30. 12.00 
óra értendő. A részletes kiírás a paks.hu oldalon olvasható.

Többen többféleképpen értelmezik a Dózsa György út–Kereszt utca–Villany utca kereszteződésében található táblákat, számos 
esetben fordulnak szabálytalanul balra a Szent István tér irányából a Villany utcába, nem egyszer feltartva a forgalmat. A „Kötelező haladási 
irány egyenesen vagy jobbra” tábla hatályát sokak vélekedésével ellentétben a kereszteződés nem oldja fel. Mivel az nem tiltó vagy korlátozó, 
hanem kifejezetten utasítást adó jelzőtábla, ezért hatálya az adott, ebben az esetben ún. szintbeli útkereszteződésre vonatkozik – hívta fel a 
�gyelmet Herman Gábor, a Paksi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. A Villany utcába balra nagy ívben bekanya-
rodni tehát tilos, szabályszegést követ el, aki nem a nyilak által meghatározott irányok valamelyikében halad tovább. Aki mégis így tesz, az 50 
ezer forintos úgynevezett �x bírságot és négy büntetőpontot kockáztat. Fotó: Sza�enauer Ferenc/Paksi Hírnök                                 Faller Gábor
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Nem ítélkezni, hanem segíteni
ment a röszkei migránstáborba

Adventi napot hirdettekTámogatják 
a bővítést

Hívták, tehát ment Röszkére. 
Segíteni, ha kellett sátrat állítani, 
sebet kötözni. Főként az orvo-
sok keze alá dolgozott a mig-
ránstáborban Bana János, ahogy 
tette ezt korábban Indiában, Pa-
kisztánban, Indonéziában. Eze-
ken a helyszíneken földrengést 
követően igyekeztek emberibb 
viszonyokat teremteni. A hely-
zet, ami most fogadta, hasonló 
volt a gyűjtőpont egy négyzetki-
lométerén, legalábbis, ami a hi-

giénés körülményeket illeti. Az 
emberek szinte egymás hegyén-
hátán, minden tele szeméttel, 
ürülékkel. Az atomerőmű bal-
esetelhárítási vezetője, Paks ön-
kormányzati képviselője ezúttal 
Röszkén, a gyűjtőponton teljesí-
tett önkéntes szolgálatot. Azok a 
szintén önkéntesek hívták most 
is, akikkel a katasztrófahelyze-
tekben siettek mások segítsé-
gére. Mint mesélte, a tizenkét 
órás szolgálat során öt perc pi-

henőt engedtek meg maguknak, 
egyébként a rászorulókat látták 
el. Sok a légúti megbetegedés, 
akad rüh- és tetűatka, de gyako-
ri a lábsérülés is a sok gyaloglás 
miatt.
A helyzet nem fekete vagy fehér, 
és összességében nehezen ítélhe-
tő meg objektíven, foglalta össze 
tapasztalatait hozzátéve, hogy a 
véleményalkotás azoknál, akik 
nem jártak ott, nagyban függ 
attól, hogy milyen képet látnak 
az eseményekről. Ha egy gye-
reket magához szorító, síró asz-
szonyt, akkor mindenki együtt-
érző, szánakozó, ha öklét rázó, 
üvöltő fér�t, vagy éppen csúcs 
okostelefonnal fotózkodó �a-
talembert, akkor elutasító. Bana 
János azt mondja, az adott szitu-
ációban segíteni kell nekik étel-
lel, ha kell gyógyszerrel, de ez a 
mértékű bevándorlás tarthatat-
lan, meg kell állítani. Elsősorban 
azzal, hogy hazájukban élhető, 
nyugodt körülményeket terem-
tenek számukra. Tapasztalatai 
egybecsengenek a médiában 
látottakkal: a bevándorlóknak 
nincsenek papírjaik, mindany-
nyian azt mondják, hogy szírek 
és a háború elöl mentik a csa-

ládjukat. János nem találkozott 
durva, fenyegető magatartással, 
az orvosi és egyéb ellátásért há-
lásak, a családjukat, gyerekeiket 
féltik. Maradni nem akarnak, 
mindenki Németországba tart. 
Az ellátásuk szervezettségén, 
pestiesen szólva volna mit javí-
tani, mert vannak szinte orvosi 
ellátás nélküli táborhelyek – má-
sutt pedig tíz doktor is van, ki 
helyből, ki Ausztriából, de akadt 
Amerikából érkezett orvos is. 
A szemétgyűjtéssel pedig – úgy 
tűnt – senki sem foglalkozik: 
nincs konténer, de az sincs, aki 
az egészet koordinálná, derül ki 
a beszámolóból. Bana János azt 
mondja, aki önkéntesként segíte-
ni akar, mindenképpen keressen 
meg egy segélyszervezetet – ők 
például a Karitasszal dolgoztak 
együtt, de a rendőrség engedé-
lyét is be kell szerezni.
– Nincsenek olyan illúzióim, 
hogy megoldja a helyzetet a 
határ lezárása. Más utat fognak 
keresni, de nem lehet őket meg-
állítani – fogalmazott. – Az okot 
pedig, hogy miért indultak el tö-
megével éppen most, talán már 
soha senki nem tudja megfejteni 
– tette hozzá.             Vida Tünde

Harmadik alkalommal szervezi meg ad-
venti napját a Jobbik Magyarországért Moz-
galom paksi csoportja. Idén december 19-én 
várják az érdeklődőket a paksi piactérre. A 
rendezvényre árusokat is hívnak, lehetősé-
get biztosítva a bemutatkozásra a helyi ter-
melőknek és kiskereskedőknek. Az adventi 
naphoz kapcsolódóan idén is adomány-
gyűjtő akciót hirdet a szervezet.
– Arra szeretnénk felhívni a �gyelmet, 
hogy közvetlen környezetünkben is élnek 
olyan hátrányos helyzetben lévő családok 
és egyedülállók, akik segítségre szorulnak, 
és akiknek szebbé tehetjük legalább a sze-
retet ünnepét – fogalmazott Radócziné 
Hornyák Ivett. A szervező hozzátette, hogy 
az előző évekhez hasonlóan irodájuk nyit-

vatartási idejében várják az adományokat: 
feleslegessé vált ruhaneműt, cipőt, játékot 
vagy akár tartós élelmiszert. Ezeket értéke-
sítik, és a befolyt összeget csomagok össze-
állítására fordítják. Tavaly tizenhét család 
ünnepét tudták szebbé tenni ekképpen. A 
programról tartott sajtótájékoztatón Hor-
váth Zoltán, a helyi szervezet elnöke arra 
hívta fel a �gyelmet, hogy a Jobbik folytat-
ni fogja kampányát a Fér�ak 40 program 
mellett – utalva arra az Alkotmánybíró-
sági döntésre, amelynek értelmében nem 
lehet népszavazást tartani a fér�ak 40 év 
munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásá-
ról. Horváth Zoltán leszögezte: ha kell, a 
strasbourgi emberi jogi bíróság elé viszik a 
kérdést.                                           Dallos Sz.

Nyugatiak az árak, de a bérek nem igazodtak 
hozzájuk, mondta �ürmer Gyula. A Mun-
káspárt elnöke paksi látogatásán elmondta, 
a társadalom széles rétegeinek nem garantált 
a biztos munka, jövedelem és megélhetés. 
�ürmer Gyula a menekültügy kapcsán úgy 
fogalmazott, a kormány felelőssége megol-
dást találni a problémára, és ebben támogatni 
kell, mert csak széles konszenzussal és az uni-
ón belüli összefogással érhető el valós ered-
mény. Az atomerőmű-bővítésről a szervezet 
elnöke elmondta, támogatják az új blokkok 
építését és az oroszokkal történő együttmű-
ködést is helyes döntésnek értékelik. 

Fotó: Bana János
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Változatlan árak a tanuszodában

Feil Eszternek ajánlották fel 
a lovasnap bevételét

Megnyitották a tanuszodát az új 
szezonra szeptember 14-én. A 
nyári hónapok alatt az egyik szo-
láriumot átköltöztették a meden-
cetérből az előtérbe, kicserélték 
a medencék nyomóági vízveze-

tékeit, elvégezték az uszodatech-
nológia, a légkezelőrendszer és 
a kazánok ellenőrzését, karban-
tartását, valamint a szociális he-
lyiségek tisztasági festését. A 19 
fős személyzettel működő uszo-

dában gyógyúszásra is van lehe-
tőség, mégpedig három hónap-
nál nem régebbi családorvosi 
kezelőlappal, meghatározott 
időpontban, amiről az intéz-
ményben kaphatnak bővebb in-

formációt az érintettek. Egyéb-
ként napközben az óvodások és 
iskolások úszásoktatása zajlik az 
intézményben. A nagyközönsé-
get hétköznap 6 és 8, valamint 
17.30 és 21 óra között várják, 
szombaton 9 és 20, vasárnap és 
ünnepnapokon pedig 8 és 20 
óra között. Az árakban 2013 
óta nincs változás. A felnőttek 
650, a diákok és a nyugdíjasok 
330 forintért válthatnak napije-
gyet, a bérlet ára felnőttek ese-
tében 6880 forint, a tanuló- és 
nyugdíjasbérletért pedig 3600 
forintot kell �zetni. Az úszás 
mellett lehet szaunázni, van szo-
lárium és konditerem. Utóbbi a 
nagyközönségi idő alatt folya-
matosan nyitva tart, a szauna pe-
dig hétfőtől péntekig 16 és 20.30, 
szombaton 9 és 19.30 valamint 
vasárnap 8 és 19.30 között. Az 
úszómedencében úszósapka, il-
letve a medencetérben papucs 
viselése kötelező. 

-gyöngy-

Somkert Ferenc, Somkert Zol-
tán és Fritz József tett látogatást 
Feil Eszternél. A kilencéves, 
cserfes lánykának egy boríték-
nyi pénzt vittek: az egyesületük 
által szervezett első lovasnap 
teljes bevételét. A Paksi Fogat-
sport Egyesület idén jött létre. 
Első versenyüket adományok-
ból szervezték. Úgy gondolták, 
ha ők támogatást kaptak célja-
ikhoz, nekik is segíteniük kell 
lehetőségeikhez mérten. Miután 
hallottak Eszti betegségéről, úgy 
döntöttek, az ő gyógyulását igye-
keznek elősegíteni. A nevezési 
díjakból származó több mint 200 
ezer forinthoz még urnákban is 
gyűjtöttek, így majd’ 250 ezer fo-
rintot adtak át a Feil családnak, 
akiknek ez igazán jól jön a sok 
utazáshoz. Pécsre, a Bajnok utcai 
klinikába viszik rendszeresen a 

kislányt, akinél márciusban di-
agnosztizáltak leukémiát. Most 
kezdődött egy hosszabb kezelé-
si periódus, de Esztinek igen jó 
esélye van a teljes gyógyulásra. 
Ő is, szülei is abban bíznak, hogy 
márciusra már ugyanúgy járhat 
iskolába, mint korábban.
Ismeretlenül esett a lovas egye-
sület vezetőinek választása 
Eszterre, aki rögtön el is árulta 
nekik, hogy odavan a lovakért. 
– Az nem kifejezés! – reagált a 
kérdésre, hogy szereti-e őket. 
Többször ült lovon, de egyéb-
ként is imád minden állatot. 
Most ugyan el van tiltva tőlük a 
fertőzésveszély miatt, és táncol-
nia, bicikliznie, görkoriznia sem 
szabad. A kórházban az a leg-
rosszabb neki, hogy unatkozik. 
De az nagyon jó volt, mesélte, 
hogy a tanító nénije meglátogat-

ta, osztálytársai pedig egy befőt-
tes üvegben küldtek neki üze-
neteket, ajándékokat. Eszti azt 

mondta, felnőtt korában sok-
sok saját lova lesz, velük szeretne 
foglalkozni.                                  -vt-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Hangulatos szüreti nap Dunakömlődön

Születésnapot ünnepeltek az ellátóházban

Három testvérvárosunk, Kézdi  vásárhely, 
Loviisa és Reicherts hofen delegációja is meg-
tapasztalhatta a hétvégén, milyen hangulatos 
a szüreti nap Dunakömlődön. Az idei a 18. 
volt a sorban. A programok tervezését már 
hónapokkal korábban megkezdték a tele-
pülésen, aztán a rendezvény hetén elindult 
a sürgés-forgás a konyhákban, előkerültek a 
jó borok a pincék mélyéből, és ünnepi díszbe 

öltöztették a falut. Idén is népes volt a szüreti 
felvonulás, a feldíszített hintók, lovaskocsik, 
valamint a lovasok hosszan kígyózó sora vé-
gigjárta az utcákat. A Paksi Német Nemzetisé-
gi Néptánc Egyesület, a dunakömlődi Félnótás 
Dalkör, valamint a Csámpai Country Road 
Club jóvoltából a Szabadság úti fordulóban 
és a présházsoron is volt műsor. Eközben a 
Faluháznál maradottak sem unatkoztak, ott 

további paksi és helyi művészeti csoportok 
léptek színpadra, a Roger Schilling Zene-
kar invitálója után a Tűzvirág Táncegyüt-
tes, aztán a dunakömlődi óvodások, a paksi 
művészeti iskola növendékei, a Tini Tüsik, a 
Vetővirág és a Tekerős Barátok, a Szarkaláb 
Néptánc Együttes és a Csillag Show-tánc 
Egyesület. A szervezők idén is meghirdették 
a madárijesztő-készítő pályázatot, valamint 
keresték a szüret leg�nomabb édes és sós 
süteményét, illetve lekvárját. Madárijesztőt 
csak az óvodások készítettek, a bábuk kedves 
díszei voltak a rendezvénynek. A sütemények 
versenyébe tizenöt édes �nomságot neveztek, 
a leg�nomabb a zsűri döntése alapján Vin-
cze Istvánné diós-vaníliás szelete volt. A sós 
sütemények közül, amikből ötféle került az 
ítészek elé, Szabóné Pacskó Szilviáé nyert. 
A lekvárok mezőnye igen színes volt, össze-
sen 34 kenyérre, süteménybe valót kóstolt a 
zsűri. A szüret lekvárja egy sárgabarackos 
lett, készítője Hanuszkáné Isztl Mária. A jó 
hangulatú napot bállal zárták, ahol a szüret 
táncospárja versenyt is megrendezték, en-
nek győztes duója Burjánné Uhrin Klára és 
Laczkó László lett.  

Kohl Gyöngyi

Egy éve nyitott meg Pakson az 
új nappali ellátóközpont, ahol 
az idősek klubja, illetve a fogya-
tékkal élők klubja működik. Az 
évfordulót műsorral és az elmúlt 
hónapok eseményeit megörökí-
tő fotókból rendezett kiállítás-
sal ünnepelték. A fogyatékkal 
élők mesét adtak elő, az idősek 
klubjának tagjai pedig versekkel 
és szüreti dalokkal készültek. A 
nappali ellátó az alap- és szakosí-
tott ellátásokat nyújtó Paksi Kis-
térségi Szociális Központ egyik 
intézménye, 7.30-tól 15.30-ig 
van nyitva. Egy korábban óvo-
daként funkcionáló épületet 
újítottak fel a paksi önkormány-
zat beruházásában, aminek 104 
millió forintos költségvetéséhez 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány húszmillió forint-
tal járult hozzá. Az idősek klubja 
már létezett, így esetükben át-
költözésről volt szó, a fogyaték-
kal élők nappali ellátása viszont 

új funkcióként jelent meg 2014. 
szeptember 1-jével. 
Az ünnepségen Borbás László, 
a szociális központ igazgatója 
kiemelte, hogy a Kereszt utcai 
épület párját ritkítja, ez a leg-
korszerűbb intézményük. Az 
eltelt egy esztendő alatt sikerült 
belakni az épületet és tartalom-
mal megtölteni a hétköznapokat. 
Voltak már közös kirándulások, 
napi szinten van többek között 
torna és kézműves foglalko-
zás, illetve az éneklés és a tánc 
is megjelenik a palettán. A fo-
gyatékkal élők klubja fellépett 
Tengelicen és Dunakömlődön 
is műsort adtak a helyi tagóvo-
da jótékonysági bálján. Ők je-
lenleg 12-en vannak, az idősek 
klubjába pedig 18-an járnak, így 
van még szabad hely, ugyanis a 
maximális létszám előbbi eset-
ben 20, utóbbiban pedig 24 fő. 
A nappali ellátóban két szakmai 
vezető, hat gondozónő és egy 

terápiás munkatárs dolgozik, 
akinek munkáját több önkén-
tes segíti, közöttük van például 
nyugalmazott orvos, könyvtáros 
és hitoktató. Az elkövetkező hó-
napok is tevékenyen telnek majd, 
hiszen továbbra is lesznek napi 
foglalkozások, közös programok. 

Már készülnek a közelgő idősek 
világnapjára, valamint a fogya-
tékkal élők világnapjára és lesz 
kistérségi idősekklubja-találkozó 
is, ilyen csoport a paksival együtt 
öt működik a szociális központ 
ellátási területéhez tartozó tele-
püléseken.                            -gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A mustgázra figyelmeztetnek

Csalók szedik áldozataikat

Jó évjáratnak 
ígérkezik 
az idei

Bár az elmúlt évben nem történt 
mustgázmérgezés Tolna megyé-
ben, idén már követelt ember-
életet: egy idős ember halt meg 
Szekszárdon. A mustgáz okozta 
balesetek kis oda�gyeléssel, kellő 
óvatossággal megelőzhetők. 
Évente körülbelül tucatszor kap-
nak riasztást a tűzoltók mustgáz 
miatt, és sajnos nem múlik el ősz 
az országban halálos mustgáz-
baleset nélkül. A borkészítéssel 
együtt jár a mustgáz megjelenése, 
ami tulajdonképpen a must erje-
dése során keletkező szén-dioxid. 

A gáz önmagában nem mérgező, 
de mivel a levegőnél nehezebb, 
ezért lentről felfelé betölti a te-
ret és kiszorítja a levegőt, oxigén 
hiányában pedig a helyiségben 
tartózkodó rosszul lesz. Az első 
tünetek a szédülés, hányinger, ál-
mosság, majd következik az esz-
méletveszítés, és ha nem érkezik 
gyors segítség, beáll a fulladásos 
halál. Mivel a mustgáz színtelen 
és szagtalan, ezért jelenlétét nem 
lehet érzékelni. A mustgáz okozta 
pincebaleset elkerülésére a leg-
jobb, ha szén-dioxid-érzékelőket 

telepítenek a borospincébe. Ha 
erre nincs mód, jöhet a jól is-
mert gyertyás módszer, ám nem 
mindegy, hogyan alkalmazzuk. 
A Tolna Megyei Tűzmegelőzési 
Bizottság ajánlása szerint az égő 
gyertyát nem kézben kell tartani, 
amikor valaki lemegy a borospin-
cébe, hanem egy rúdhoz rögzítve 
derékmagasságban, lent pedig 
már térdmagasságig le kell eresz-
teni. Ha a gyertyaláng kihuny, 
nincsen elegendő oxigén a pincé-
ben, így azt azonnal el kell hagy-
ni. Arra is felhívják a �gyelmet, 
hogy mustgáz miatt bekövetke-
zett balesetnél csak légzőkészü-
léket viselő ember segítsen, a kü-
lönböző gázálarcok, gázmaszkok 
nem nyújtanak kellő védelmet, 
és maga a segítő is áldozattá vál-
hat. Ezért nagyon fontos, hogy ha 
valaki mustgázveszélyre gyanak-
szik, hívja a katasztrófavédelmet 
a 105-ös segélyhívó számon. A 
megelőzést szolgálja, ha a gazdák 
– lehetőség szerint – egymástól 
távol helyezik el a hordókat, illet-
ve gondoskodnak borospincéjük 
megfelelő szellőztetéséről. A pin-
ce bejáratánál ajánlatos elhelyezni 
mustgázveszélyre �gyelmeztető 
táblát.                                         -kgy-

A tűzifával kapcsolatos csalá-
sok veszélyére hívja fel a �gyel-
met a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság a fűtési szezon 
közeledtével. A csalók általá-
ban teherautóval házalnak és 
olcsó tűzifát kínálnak. A tüzelőt 
házhoz viszik ugyan, de a meg-
rendeltnél, ki�zetettnél keve-
sebb vagy rosszabb minőségű 
fát szállítanak le. Az is meges-
het, hogy lopásból származó 
fát értékesítenek, amit később 
a rendőrség lefoglalhat. Ezért 
fontos, hogy csak megbízható 
forrásból vásároljanak tűzifát 
és a részleteket előre, pontosan 
tisztázzák. Nem mindegy, hogy 
a megrendelésben erdészeti 
vagy sima köbméter szerepel, 

ugyanis a kettő között jelentős 
különbség van, előbbi egy köb-
métere ugyanennyi színtiszta 
fa, utóbbiból egy köbméter 0,57 
köbméter színtiszta fa. Ajánlott 
azt is tisztázni, hogy milyen 
fajtájú a fa, illetve rönk vagy 
ömlesztett formában kapják. A 
megrendelést és az árat rögzít-
sék írásban, illetve legyen vilá-
gos, hogy a szállítás, valamint a 
rakodás költsége benne van-e, 
vagy azt külön kell ki�zetni. A 
leszállított mennyiséget mérjék 
le és minden esetben kérjenek 
számlát! Az idős személyek a 
tüzelő beszerzéséhez kérjenek 
segítséget hozzátartozóiktól 
vagy a helyi erdésztől – hívja 
fel a �gyelmet a Tolna Megyei 

Rendőr-főkapitányság. Meges-
het, hogy a csalók valamilyen 
ürüggyel bekéredzkednek a 
lakásba és értéktárgyakat, kész-
pénzt visznek el, tehát fontos, 
hogy ne engedjenek be idege-
neket az otthonukba. 
A hideg évszak beköszöntével 
magára hagyott hétvégi házak a 
betörők kedvelt célpontjai, ezért 
jó, ha nagyobb értéket nem 
hagynak az épületben, jó minő-
ségű zárakat szerelnek fel, illetve 
lehetőség szerint riasztót. Dr. 
Kuti István, Paks rendőrkapitá-
nya elmondta, hogy folyamato-
san, több fórumon felhívják a 
lakosság �gyelmét a szezonális 
bűncselekményekre, a megelő-
zés lehetőségeire.   Kohl Gyöngyi

A kedvező időjárásnak kö-
szönhetően idén keveset kellett 
költeni növényvédelemre, és az 
utóbbi évek legjobb minőségű 
és mennyiségű szőlőtermésére 
lehet számítani. A korai fajták 
szüretelése már augusztus köze-
pén megkezdődött, de a munka 
dandárja csak most következik: 
a rizlingszilváni, az irsai, a ro-
zénak szüretelt zweigelt már a 
puttonyokba, illetve hordókba 
került, de a kékszőlőfajták nagy 
része még a tőkén van. Ha nap-
fényes, csapadékmentes hosz-
szú ősz lesz,  a vörösboroknak 
jó éve lehet idén. Mayer An-
tal lapunknak elmondta, már 
virágzáskor is jó volt a szőlő 
kötődése, a növényvédelmi vé-
dekezés sem rótt a szokásosnál 
nagyobb terhet a gazdákra, így 
a tavalyi, mostoha körülmé-
nyek után végre ismét jó évet 
zárhatnak a borászok. A Mayer 
pincénél nemsokára kezdődik 
a kékfrankos szürete, a merlot 
és a cabernet viszont akár októ-
ber végéig a tőkén csücsülhet. 
Polgár Zoltán, a Paksi Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egye-
sületének elnöke szerint jó lesz 
az évjárat, a mennyiség is 15-20 
százalékkal nagyobb a megszo-
kottnál. A borász szerint a cu-
korfok jó évjáratot sejtet, a savak 
sem égtek el, és bár korai lenne 
elkiabálni a végeredményt, az 
idei bekerülhet a nagy évjáratok 
közé. Várhatóan még három 
hétig tart a szüret a megyében, 
amit szokás szerint a cabernet 
fajtákkal fejeznek be. A Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa 
minden évben meghatározza a 
szüret kezdési időpontját, aki 
ez előtt szedi le a szőlőt, az ab-
ból készített borra nem írhatja 
rá a minőségi jelzőt.  A szüret 
végét viszont nem határozzák 
meg, a szüreti jelentéseket vi-
szont legkésőbb november 30-
ig le kell adniuk a termelőknek 
a hegyközségeknek.

Matus Dóra

Fotó: Pixabay.com
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Elhunyt Oláh Zoltán

Három miniszterelnökről is könyvet 
írt az egykori paksi gimnazista

Elhunyt Oláh Zoltán költő, újság-
író, a Paksi Hírnök egykori szer-
kesztője. Oláh Zoltán 1959. októ-
ber 18-án született Szekszárdon. 
1982 és 1989 között a Népszava 
külső munkatársa volt, majd a 
Szigetszentmiklósi Újság főszer-
kesztőjeként dolgozott 1992-ig. 
Ezt követően visszatért Paksra, 
a Paksi Hírnök szerkesztőjeként 
dolgozott a TelePaks szerkesztő-
riporteri státusza mellett. 1995-
től rokkantnyugdíjas volt.

Első kötete 1989-ben jelent meg 
Verssortüzek címmel. Fontosabb 
művei között szerepel az 1991-
ben kiadott A pillanat ravatalán, 
a 2002-ben megjelent Leltár, va-
lamint a 2003-as Éneklő kopjafák 
című kötet is. 2004-ben Három-
szög címmel írt közös verses-
könyvet Kuti Horváth Györggyel 
és Szarka Józse�el, ezt követően 
2011-ben jelent meg Csipkecsil-
lagok című kötete. Utolsó két 
könyve, a szerelmi lírájának leg-
javát felvonultató Virágom, virá-
gom és a gyermekverseket tartal-
mazó Fecskeforgó 2013-ban és 
2015-ben jelent meg a Napkút 
Kiadó gondozásában. Előkészü-
letben volt Napélű időm című 
verseskötete. Munkásságát 1986-
ban A Kilencek Díjával, 1992-
ben pedig Hidas Antal-díjjal is-
merték el.  Oláh Zoltánt október 
1-jén 13 órakor kísérik utolsó 
útjára az evangélikus temető-
ben.                                         -kg-

Lángot, vizet és jeget használ, no meg festéket és késeket 
viaszdomborműveinek és kisplasztikáinak elkészítéséhez v. Kozma 
Simon, akinek a Csengey Dénes Kulturális Központban nyílott kiállí-
tása. A képzőművész technikája saját találmány, az eredmény min-
den esetben egyedi és megismételhetetlen. A kolozsvári születésű v. 
Kozma Simon festőművész édesanyjától, Pongrátz Annától örökölte 
a művészet szeretetét, az ő irányításával tette meg az első lépéseket 
a festészet felé. Fogtechnikusként és ezzel párhuzamosan az Aradi 
Művészeti Népfőiskola művészeti szakán végzett.  Az akvarell- és az 
olajfestmények után maradtak a viaszdomborművek és kisplaszti-
kák, amelyek egy különleges, 100 Celsius fokon olvadó viaszkombi-
nációból készülnek. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Annak idején megszeppent 
kis�úként lépett be a paksi 
gimnázium ajtaján azzal – az 
egyik unokatestvérétől kapott 
– útravalóval, hogy az első idő-
szakban kell bizonyítani, mert 
ahogy akkor elkönyvelik a taná-
rok, úgy fogják később kezelni 
– mondta Debreczeni József a 
paksi helytörténeti klub soros 
találkozóján, ahova azért hívták 

meg, hogy felidézze a város-
hoz kötődő emlékeit. A később 
politikussá és közíróvá vált 
dunaszentgyörgyi nebuló rajtja 
jól is sikerült, kitűnő bizonyít-
ványt vitt haza a tanév végén, 
és a későbbi években is kiváló 
eredménnyel tanult. Bár a ma-
tematika iránt nem volt szenve-
délyes az érdeklődése, jól ment 
neki, így matematika szakra ké-
szült, de aztán a negyedik tanév 
derekán történt valami, ami tel-
jesen más irányba terelte. Leg-
kedvesebb tanára, Gálosi János 
egyszer azt találta mondani dol-
gozatosztáskor, hogy ezt a Józsit 
bárhova felvennék magyar szak-
ra. Mivel tanítványa éppen man-
dulagyulladással nyomta otthon 
az ágyat, maga nem hallotta a 
kijelentést, csak osztálytársaitól 
tudott róla, de titkon remélte, 
hogy a tanár úr előhozakodik 

a témával. Ez meg is történt, s 
a kérdésre, hogy akarna-e ma-
gyar szakra menni, igen volt a 
válasz. Ez a történet ugrik be 
mindig elsőként Debreczeni 
Józsefnek, amikor gimnáziumi 
éveire gondol. A magyar mellé a 
történelmet választotta, nem túl 
nagy meggyőződéssel, érdekes 
módon másodéves egyetemis-
taként már ez volt érdekesebb 
számára.
Az egyetemről már ellenzéki 
gondolkodású �atalként került 
ki 1979-ben, egy időközi válasz-
táson 1989-ben ellenzéki kép-
viselőként az utolsó pártállami 
parlamentbe jutott, az MDF szí-
neiben részt vehetett a demokra-
tikus rendszerváltozásban. Deb-
reczeni József arra is kitért, hogy 
véleménye szerint 2010 óta 
visszarendeződésnek lehetünk 
szemtanúi: megmaradtak ugyan 

a demokratikus intézmények, 
de átkapcsolták őket egyedural-
mi üzemmódba. Korábban nem 
tudta volna elképzelni, hogy 
külső beavatkozás nélkül ez 
megtörténhet – tette hozzá a je-
lenleg a Demokratikus Koalíció 
színeiben politizáló közíró. Ami 
az írást illeti, először publicisz-
tikái jelentek meg, aztán 1993-
ban elhatározta, hogy könyvet 
ír Antall Józsefről. A kötet öt 
év alatt készült el, ezt tartja első 
komoly munkájának. Kiadója 
unszolására könyve jelent meg 
Orbán Viktorról 2002-ben, majd 
Gyurcsány Ferencről is 2004-
ben. Bár a paksi gimnáziumban 
már régen járt, a városban nem, 
hiszen vannak itt barátai, rend-
szeresen ellátogat a Gastroblues 
fesztiválra és nem utolsósorban 
legalább havonta egyszer haza 
Dunaszentgyörgyre.       Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Borosné Ring Mária
Harmincöt éve dolgozik peda-
gógusként, de szüntelenül új 
ötleteken töri a fejét Borosné 
Ring Mária, vagy ahogyan 
mindenki ismeri: Manyi. Eb-
ben a tanévben az osztályában 
boldogságórát vezetett be. A 
reggeli beszélgetőkör, vagyis 
hogy dallal, játékkal indítanak 
minden napot, már szinte rutin 
náluk. A mostani kezdeménye-
zés összecseng ezekkel a reggeli 
alkalmakkal, hiszen ez is azt 
szolgálja, hogy nyitottabbak, 
egymással elfogadóbbak legye-
nek a gyerekek, merjék felvál-
lalni az érzelmeiket, sőt beszél-
jenek is róla. A boldogságóra 
személyiségfejlesztést, pozitív 
életszemléletet segítő program, 
amely 2014-ben jelent meg 
Magyarországon. Manyi nyá-
ron bukkant rá az interneten. A 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola igazgatója, Antóni 
Józsefné a kezdeményezés mel-
lé állt, sőt az iskolában akadt 
követő is, így több osztályban is 
bevezették. Havi egy órát szen-
telnek kizárólag e témának, de 
mindennap szánnak rá néhány 
percet. Szeptemberben a fel-
adat a boldogságfokozó hála 
gyakorlása. 
Pályafutása során persze nem ez 
az első dolog, amivel színesítette 

tanóráit, módszereit. Mindig nyi-
tott volt az újdonságra. Így kezd-
te alkalmazni a Tolnai-módszert, 
így bukkant rá a szorobánra, a 
dőlt betűs írástanításra, a koope-
ratív technikákra, az origamira. 
Itt el is időzünk kicsit, hiszen 
azt mondja, az origami nagy 
szerelem. Lassan harminc éve 
műveli egyre magasabb szín-
vonalon, számos kiállítása volt 
már, becsempészte az olvasás 
oktatásába, 2013-ban Origami 
ABC címmel könyv is született 
belőle. Utóbbi kolléganőjével, 
Lisztmajerné Fritz Mariann-nal 
közös munka. Manyi azt mond-
ja, szerencsés, mert mindig olyan 
kollégák, vezetők vették körül, 
akik támogatták az ötleteit, sőt 
átvették, mint ahogyan ő is szí-
vesen alkalmazta mások újításait. 
Mint mesélte, kisiskolásként 
ápolónő, műtős vagy gyerekor-
vos szeretett volna lenni, végül 
– nem tudni, milyen indíttatás-
ból – a szekszárdi tanítóképző-
be jelentkezett. Az övék volt az 
első évfolyam, idén esedékes a 
harmincötödik évfolyam-talál-
kozójuk. – Nem bántam meg, 
mert nagyon szép feladat – fo-
galmaz. Hogy mit szeret benne 
leginkább? Azt, hogy ott lehet, 
segíthet, amikor a gyerekek rá-
csodálkoznak a világra. Mert tőle 

tanulják meg azokat az alaptud-
nivalókat, amelyek meghatároz-
hatják a későbbi életüket. 
Pályafutását Simontornyán, nap-
közisként kezdte, utána két évig 
Alsószentivánon tanított tizen-
négy fős osztályban, ami idilli 
volt. Alapi származású férjével 
mégis úgy döntöttek, hogy lévén 
a Ring család paksi, a több lehe-
tőséget biztosító városba költöz-
nek. Meghatározó élményként 
említi, amikor 35 fős osztálya 
volt, őket kellett írni-olvasni 
tanítania. A legfontosabb visz-
szajelzés számára, ha a diákjai 
tanítás után azt mondják: Manyi 
néni ez tök jó óra volt. – Igen, 
van ilyen, mégpedig egyre gyak-
rabban, s ez talán éppen a regge-
li beszélgetőkörökkel, a boldog-
ságórával függ össze – reagál a 
kétkedésre. 
Nemcsak a tanításban, hanem a 
számára nagyon fontos kézmű-
vességben is szívesen újít. A leg-
újabb szerelem a quilling, azaz 
papírcsíktechnika. A 3 mm-es, 
színes papírcsíkok tekergeté-
sével lehet készíteni például 
képeslapot, sőt ékszert is, amit 
a beszélgetésünk idején viselt 
medálja és fülbevalója ékesen 
bizonyított. Meghökkentségün-
ket látván már mosolyogva tette 
hozzá, hogy a pergamano- és a 

kumihimo-technikákat is elsa-
játította. A kézművesség – mint 
mondja – kikapcsolódást és az 
alkotás örömét jelenti számára.
Férje, Boros Sándor az erőműben 
reaktorkarbantartó lakatos, igazi 
ezermester. Lányuk, Era 28 éves, 
gépészmérnök, a Magyar Szab-
ványügyi Testületnél dolgozik, 
és ő a kakukktojás, hiszen rajta 
kívül a család minden tagja Pak-
son él. Gergő, mint talán minden 
paksi tudja, Európa- és világbaj-
nok kajakos. Erika is űzte ezt a 
sportágat, gyerekkorában rendre 
Kozák Danutával versengett, de 
– bár tehetséges volt – másban 
lelte örömét és másban telje-
sedett ki. Gergő pályafutása az 
édesanyja számára egyet jelent a 
folyamatos aggodalommal. Nem 
azért aggódik, hogy nyerjen, ha-
nem azért, hogy ki tudja magából 
hozni a legtöbbet minden verse-
nyen. – Nemcsak azért vagyok rá 
büszke, mert rengeteg érme van, 
hanem azért, mert mindig felül 
tudott kerekedni a nehézségeken 
– hangsúlyozta. Azt is elárulta, 
hogy rövidesen „kétcsillagos” 
nagymama lesz, hiszen Gergőék 
második gyermeküket várják, 
azaz gyönyörű unokájának, a két 
és fél éves Nórinak néhány héten 
belül megérkezik a kistestvére.                               

Vida T.
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Sport

Világbajnokként tértek haza
A győri maratoni kajak-kenu világbajnoksá-
gon három paksi sportoló is a dobogó tetejére 
állhatott fel. Kiszli Vanda az U23-as korosz-
tály kajak egyes versenyében megvédte világ-
bajnoki címét, a felnőtt mezőnyben a hatodik 
helyen ért célba. Az iúsági kajak párosok 
között Fritz Anett Jeszenszky Petrával egy 
hajóban nem talált legyőzőre. Koleszár Zol-
tán az i� kenusok egyes versenyében ezüst-
érmet, majd Moldován Milánnal párosban 
aranyérmet nyert. Az ASE versenyzői a fel-
készülésről, a körülményekről és a versenyről 
beszéltek a Paksi Hírnöknek. Mindhárman 
kiemelték, milyen nagy élmény volt a tizen-
hatszoros világbajnok Csay Renátával edzeni, 
és azt is, mennyire megnehezítette dolgukat 
az alacsony vízállás.

Kiszli Vanda: – Az U23-as mezőnyben min-
denki felsorakozott, aki az eddigi világverse-
nyeken dobogós volt vagy az élmezőnyben 
végzett. A felnőttek pedig természetesen a 
pro� kategória, oda még nagyon sokat kell 
fejlődnöm, tanulnom, erősödnöm – de úgy 
érzem, jó úton haladok. Az, hogy hazai pá-
lyán, hazai közönség előtt versenyezhettem, 
elmondhatatlan érzés volt. Nagyon sok se-
gítséget, erőt és szeretetet kaptam, és ezúton 
is szeretném mindenkinek megköszönni, aki 
szurkolt nekem. Úgy gondolom, az U23-as 
szereplésemmel teljesen meg lehetek eléged-
ve, hiszen sikerült megvédenem a világbaj-
noki címemet. 
A felnőtt eredményemnek is tudok már 
örülni, bár amikor célba értem, nem voltam 
elégedett. Az elején azt mondtam, hogy 1–6-
ban szeretnék lenni, ami sikerült is, mégis 
csalódott voltam. Egy angol lánnyal mentem 
végig, vele meccseltem az 5. helyért, bíztam 
magamban, hogy a végén meg tudom majd 
verni, de az előző napi verseny sokat kivett 

belőlem, és sajnos a �nisben kikaptam. Min-
denki elégedett volt velem, a vezetőség is, de 
mindenki tudja, milyen az, amikor van egy 
elvárásunk magunkkal szemben, és azt nem 
sikerül teljesíteni. Természetesen mindent ki-
adtam magamból, ez most ennyire volt elég. 
Most kaptam három hét pihenőt, ami azt 
jelenti, hogy egy hét teljes kikapcsolódás, az-
tán szépen fokozatosan elkezdek edzegetni. 
Köszönöm a felkészítést edzőmnek, Meczker 
Andrásnak!

Fritz Anett: – A mezőnyünk elég erős volt: 
elindult az idén kétszeres Európa-bajnok dán 
lány, ugyan másik párral, mint akivel az Eb-t 
nyerte. Itt volt az Eb-második helyezett német 
páros és a végig harmadik helyen evező len-
gyelek is. Szerintem sikerült kihozni magunk-
ból a maximumot, az utolsó két körünkben 
minden tartalék energiánkat felhasználtuk, 
hogy ne érjenek utol a többiek, a párom is fo-
lyamatosan szólt, ha közeledett az üldözőboly. 
Edzőm a vízre szállás előtt annyit mondott, 
hogy merjek dönteni, higgadtan, nyugodtan, 
és a döntéseket vállaljam be, akkor nem lesz 
baj. Nem is mertem sokat várni magunktól, 
egyetlen célom az volt, hogy ne kelljen elé-
gedetlenül kiszállnom a hajóból. Azzal, hogy 
hazai közönség előtt versenyezhettem és le-
hettem világbajnok életemben először, egy 
ki nem mondott álmom vált valóra. A han-
gulat az egész verseny alatt hihetetlen jó volt, 
minden egyes szakasznál, amikor a közönség 
előtt eveztünk el, kirázott a hideg és újabb 
energialöketet kaptam. Rengeteget jelentett, 
hogy tudtam, ott ülnek a családtagjaim és a 
legjobb barátaim is a lelátón. A világbajnoki 
címem egy részét mindenképpen nekik kö-
szönhetem. Miután beértünk és kikötöttünk, 

hihetetlen jólesett, hogy a barátaim könnyes 
szemmel borultak a nyakamba. Egy sporto-
lónak kevés annál nagyobb élménye lehet, 
mint hogy hazai közönség előtt játsszák neki a 
Himnuszt. Most, hogy már minden nagyobb 
versennyel végeztünk, kaptunk egy kis pihe-
nőt, ezalatt megpróbálom utolérni magam 
a tanulással, mert már most rengeteget kell 
pótolnom az iskolában. De a pihenő után 
ugyanúgy folytatjuk a munkát és készülünk a 
jövő évre.

Koleszár Zoltán: – Mindkét számban a do-
bogót tűztem ki célul (persze a világbajnoki 
cím nagyon csábított), az eredményeimmel 
maximálisan elégedett vagyok. A két szám 
között volt egy nap pihenő így egyáltalán 
nem befolyásolta egyik a másikat. Az idő-
járás számomra pont a legkedvezőbb volt, 
20-23 fok körül. A vasárnapi páros futamra 
a szél kicsit megerősödött, ami nehezítette a 
dolgunkat, de az ellenfeleket sokkal jobban 
megviselte, mint minket. A pálya a hazai 
országos bajnokságokon is megszokott kör 
volt, így azt teljesen kiismerhettük. Az ellen-
feleket azonban kevésbé ismertük, kivéve az 
idei Európa-bajnok párost. Egyesben bejött 
a számításom, tudtam, hogy a portugál srác 
lesz erős, a párosban viszont meglepődtünk, 
hogy ennyivel jobb iramot tudtunk menni. 
Fantasztikus volt hazai vb-n részt venni, nem 
sokszor fordul elő az ember életében. Eny-
nyire jól szervezett versenyen még nem vet-
tem részt, ráadásul nagyon jó szurkolótábor 
gyűlt össze a hétvégére: családtagok, barátok, 
szomszédok is ültek a lelátón. Ezzel a ver-
sennyel egyelőre lezártam a csepeli edzéseket, 
ugyanis az iskola és a szakmai óráim miatt ezt 
nem lehetett volna megoldani, így mostantól 
újra Pakson edzek.                          

Kovács József

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – 

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Egy hétvége, két testvér, három Eb-arany

Benépesült a motokrosszpálya

Aranyos hétvégéje volt a Pupp testvérek-
nek: Réka az ausztriai Oberwartban ren-
dezett junior dzsúdó Európa-bajnokságon 
nyert aranyérmet, míg Noémi a romániai 
Bascovban megrendezett utánpótlás Euró-

pa-bajnokságon, az iúságiak mezőnyében 
a kajak egyesek 500 és 1000 m-es versenye 
után állhatott a dobogó tetejére.
Réka a 48 kg-os mezőnyben a világrang-
lista második helyezettjeként érkezett az 
Eb-re, ezért a sorsolásnál első kiemelt volt, 
és erőnyerőként kezdhetett, csak a második 
fordulóban lépett először tatamira. Elsőként 
a fehérorosz An�sza Kapajevát, majd a por-
tugál Catarina Costát verte. Az elődöntő-
ben nagy küzdelemben bizonyult jobbnak 
a francia  Sephora Corchernál, a döntőben 
pedig a portugál Joana Diogo sem tudta 
megállítani. A világ- és Európa-bajnok Bra-
un Ákos tanítványa három Európa-bajnoki 
bronzérem után ért fel a csúcsra.
Bascovban a szombati napon Pupp Noémi, 
Hüttner Csaba, az utánpótlás korosztály veze-
tőedzője szerint 1000 m-en gyönyörűen ver-
senyzett, és nagy fölénnyel győzött, míg va-

sárnap az 500 m-es versenyen óriási csatában 
nyert a dán Knudsen és a szerb Dostanic előtt.
Ugyanitt a fér� kajak egyesek 200 m-es ver-
senyében Horányi Benjámin a nyolcadik 
helyet szerezte meg.                                  -joko-

Kárpótolta a motorsport rajon-
góit az elmaradt tavaszi nyílt na-
pért a Paksi Autó és Motorsport 
Egyesület: a szervezők az őszi al-
kalmon alaposan kitettek magu-
kért. Az ASE-csónakház mellet-
ti területen remekül előkészített 
motokrosszpálya várta a szakág 
szerelmeseit, de a szervezet au-
tósport, gyorsasági motoros és 
túra szakosztályának tagjai is 
képviseltették magukat. 
Kiváló időjárás, remek mo-
torok, ügyes motorosok, sok 
néző, jó hangulat volt, már csak 
a verseny hiányzott. A paksi 
pályán korábban több meg-
mérettetés is zajlott, Magyar 
Köztársaság Kupát és Európa-
bajnoki futamot is rendeztek a 
ringen. – A pálya körvonala na-
gyon jó, de nagyon poros. Ez az 
oka annak is, hogy nem tudunk 
versenyeket rendezni, pedig fo-

lyamatosan kapjuk a felkérése-
ket – mondta el Nagy András. 
Az egyesület elnöke hozzátette: 
a probléma megoldására jövőre 
szeretnének egy locsolórend-
szert kiépíteni. – Ehhez persze 
támogatók, támogatások is kel-
lenek – tette hozzá az elnök. A 

családi napon a legkisebbek is 
találtak maguknak megfelelő 
elfoglaltságot, a pálya szélén 
álldogáló traktort szabadon 
festhették a gyermekek, így a 
kopott piros erőgép a nap végé-
re a szivárvány minden színé-
ben pompázott.      Faller Gábor

Gyutai Adrián álma valóra vált: a TVR Vitali verseny-
zőjeként szabadkártyával rajthoz állhatott Moto3 kategóriában 
világbajnoki futamon az olaszországi Misanóban. – Rengete-
get tanultam, tapasztaltam, amellett, hogy nagyon jól éreztem 
magam – fogalmazott a paksi versenyző, aki a 26., utolsó he-
lyen ért célba. – A vb-n a harmincadik is nagyon gyors, a világ 
legjobb motorosai között kellett bizonyítanom. Az istállók 
többsége gyári csapat, egy kis társaság gyengébb motorjával 
nehéz felvenni a versenyt a többiekkel. Sem én, sem a motor 
nem áll még készen előkelőbb helyezésre. De körbeértünk, 
leintettek, a kockás zászlót látni és a 92 ezer ember ovációját 
érezni felejthetetlen érzés – mondta el Adrián, aki bízik benne, 
hogy jövőre is összejöhet egy-két szabadkártyás futam. Most 
azonban Mugellóra készül, az olasz bajnokság záró futamára.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Még kiadó a kettes poszt

Eredményes tájfutók

Lassan véget ér a kosárlabdázók számára a 
felkészülési időszak, lapunk megjelenése-
kor már az is eldőlt, hogy ki nyerte a paksi 
Morgen Ferdinánd-emléktornát. Az elmúlt 
hetekben az Atomerőmű SE csapata sorozat-
ban játszotta a mérkőzéseket, hol győztesen, 
hol vesztesen hagyva el a játékteret. 
A cseh túráról visszatérve Szabóék ismét 
összemérték erejüket a Pécsi VSK-val, a ta-
lálkozót ezúttal a baranyai városban rendez-
ték. A hagyományokhoz híven folytatódott 
a Tóth–Horti-párharc a gyűrű alatt, aminek 
folyományaként a paksi center Tóth Ádám 
vérző orral jött le a pályáról egy könyököst 
követően, számára ezzel véget ért a mérkőzés. 
Rakocevic még mindig nem volt bevethető, 
így Eilingsfeld vette át a szerepet a palánk 
alatt. A centerhiány ellenére végig biztosan 
vezetett az ASE és nagy különbséggel nyerte a 
mérkőzést. PVSK-PANNONPOWER–ASE: 
63-91.
A következő helyszín Kiskunfélegyháza volt, 
ahol a Félegyházi Pékség Kosárlabda Ku-
pán először a Jászberény ellen léptek pályára 
Schmidt Béla tanítványai. A mérkőzés már az 
első félidőben eldőlt, húsz perc játék után 19 
ponttal vezetett az ASE, a második félidőben 
faragott ugyan a hátrányból a JP TOP COP, de 
a győzelem nem forgott veszélyben. ASE–JP 
TOP COP Jászberény: 86-76.

A döntő a Szeged ellen végig kiegyenlített já-
tékot hozott, aránylag kevés találattal. Az utol-
só felvonásban sokáig a paksi csapat vezetett, 
de a végjátékban jobban koncentráltak a Ti-
sza-partiak, és az ase.hu szerint megérdemel-
ten nyerték a találkozót, s egyben a Félegyházi 
Pékség Kosárlabda Kupát. Naturtex-SZTE-
Szedeák–ASE: 71-67.
Az Alföldről az Alpokaljára vezetett a piros-
kékek útja, Szombathelyen a VI. Horváth 
Zoltán-emléktornán komoly ellenfelek el-
len mérhette le Schmidt Béla vezetőedző, 
hogy hol tart a felkészülésben csapata. Ezen 
a tornán már vállalta a játékot az Achilles-
ín-gyulladásból felépült Rakocevic, és kettes 
poszton bizonyíthatott az olasz másodosz-
tályból próbajátékra érkező Jermaine Mar-
shall. A szlovák bajnok BC Komarno ellen 
léptek először pályára Dunnék, és viszonylag 
sima vereséget szenvedtek. Már az első ne-
gyedben tízpontos előnyre tettek szert a rév-
komáromiak, amit a második negyed közepe 
táján ugyan sikerült eltüntetni, de a félidő vé-
gére már újra a szlovákoknál volt az előny. A 
nagyszünet után ismét meglépett a BCK, és 
a lefújásig megőrizte tíz pont körüli előnyét. 
ASE–BC Komarno: 79-90.
A másik ágon a házigazda Szombathely 
győzött a Székesfehérvár ellen, így a bronz-
éremért az ASE az Albával csapott össze. 

Fordulatos, izgalmas presztízsmeccset ját-
szott a két csapat, a fehérváriak kispadján 
az előző bajnokság paksi vezetőedzőjével, 
Braniszlav Dzuniccsal és hátvédjével, Luka 
Marvoviccal. Jól indult a mérkőzés, az első 
negyed után három ponttal az Atomerőmű 
vezetett. A második felvonásra a kék-fehé-
rek vagy célzóvizet ittak vagy bilibe nyúltak, 
de nagyon „sült a kezük”, 12 darab három-
pontos kísérletükből 8 célba ért, összesen 
34 ponttal terhelték meg az ASE kosarát. A 
harmadik negyed közepére már 20 pontra 
nőtt az Alba előnye, de nem adta meg magát 
az Atomerőmű, és Dunn vezérletével látó-
távolságra kapaszkodott vissza. Az utolsó 
felvonásban nagyon odatette magát a pak-
si csapat, hét perc után sikerült eltüntetni 
a 14 pontos székesfehérvári előnyt, majd 
Barnies pontjaival megnyerni a meccset is. 
ASE–Alba Fehérvár: 84-81. A VI. Horváth 
Zoltán-emléktornát a BC Komarno nyerte, 
második a Falco, harmadik az ASE, negye-
dik helyen az Alba végzett.
A mérkőzés után Schmidt Béla vezetőedző 
elmondta, hogy nem kötnek szerződést 
Jermaine Marshall-lal, továbbra is keresik a 
megfelelő játékost a még kiadó kettes poszt-
ra. A bajnokság október 3-án rajtol, az ASE 
hazai pályán, a Gesztenyés úti csarnokban a 
Kaposvár együttesét fogadja.        Kovács József

Három versenyen mérették meg magukat 
a Paksi Sportegyesület tájékozódási futói a 
nyáron. Az augusztusi csákvári edzőtáboro-
zást követően a Nemzetközi Hungária Ku-
pán indultak a szakosztály sportolói. A 15 
fokban, esőben rendezett ötnapos viadalon 
Makovinyi Dorottya érte el a legjobb helye-
zést, 9. lett az i úsági lányok között. A leg-
jobb napi eredményt Aradi Bence érte el 4. 
helyezésével az utolsó napon. A hónap végén 
az országos rövidtávú bajnokságra felkészítő 
verseny volt a Baranya megyei rövidtávú baj-
nokság Pécs térségében. Az egyéni futamok-
ban öt érmet szereztek. I�  nőknél Makovinyi 
Dorottya 1., Lénárt Viktória 2. helyezett lett. 

Kovács Kíra szintén 1. helyezést ért el N14-
ben, Hahn Máriusz 3. F12-ben és Balogh 
Emőke 2. lett N10-ben. A délutáni kétfős vál-
tók 34 csapata közül Makovinyi Dorottya és 
Kiss Gábor 3. helyezést ért el. 
A szeptemberi Atomfutáson voltak, akik két 
távra is neveztek aznap, közülük Kiss Péter 
emelkedett ki, aki a délelőtti 1/3 MarATOM 
távon abszolút első lett, majd az öt órával ké-
sőbbi BrutálATOM futás 7 km-én 3. helyezett 
lett. Dobogós, 3. helyezést még Kiss Gábor-
nak sikerült elérni a 15 km-es távon. Ezt kö-
vetően az év leggyorsabb iramú tájfutóver-
senyén vettek részt a szegedi Tisza-parton és 
Szeged belvárosában. A döntőben Makovinyi 

Dorottya érte el a legjobb paksi eredményt 
7. helyezésével i�  kategóriában. Mögötte 
tizedikként ért be Lénárt Viktória, aki kisebb 
térdsérüléssel bajlódik. Szenior kategóriában 
Kiss Gábor 13., Weisz Pál pedig serdülőként a 
16. helyezést érte el az „A” döntőben. Másnap 
a rövidtávú váltóbajnokságra került sor. Saj-
nos a 14 évesek egy hibapont miatt érvényte-
lenül zárták a napot, viszont az i� csapat a 20. 
helyezést hozta Makovinyi Dorottya, Lénárt 
Viktória, Weisz Pál és Gyalus Gergő összeál-
lításban. Idén először szenior váltó is indult 
Endrődi József, Kovács Vera, Horányi György 
összetétellel, ők a 27. helyen zárták a versenyt.                                             

Faller Gábor 
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Irodának és egyéb tevékenységi 
célra is alkalmas helyiségek 

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

irodaépületben. 
Érdeklődni: 30/937-2668.

Paksi cég lakatost keres 
(hegesztő gyakorlat előny).

Érdeklődni: 
30/348-5858

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

BELSŐ SZOBA
PSZICHOTERÁPIÁS 

RENDELŐ
Mézes Janka 

06-30-460-3049 (gyermekpszichológus)

Várhegyi Linda 
06-30-406-8553 (gyermekpszichológus)

Vida Krisztina 
06-20-355-4585 

(felnőtt klinikai szakpszichológus)

Egyéni, család- 
és párterápia

Címünk: Szekszárd, Hunyadi u. 5.

ASZTALOST KERESÜNK!
Álláslehetőség a Fritz-Bútor Kft -nél.

Bútorgyártó és összeszerelő 
munkára keresünk asztalos 

szakmunkás kollégát.

Amit kínálunk:
• jó munkakörülmények

 • fi atal csapat
• versenyképes fi zetés.

Fényképes önéletrajzokat várunk 
az alábbi címre:

fritzjanos@fritzbutorok.hu

Lacza Gábor Is tvánné  
képviselő  

te lefon:75/675 -732  
mobil :20/410 -7512  

 
 

Lacza Gábor Is tvánné

 
 

 

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 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

Adventi non stop utak! Autóbusszal, 
idegenvezetővel, paksi indulással!

ADVENT BÉCSBEN
Csokoládégyár- és Madame Toussauds-

panoptikum-látogatással
Nov. 28., dec. 12        6.990 Ft/fő +belépőjegy

ADVENT   BÉCSBEN
Csokoládégyár és a Schönbrunn-i Kastély

dec. 5., dec. 19.          6.990 Ft/fő +belépőjegy
SZILVESZTER   SZÉKELYFÖLDÖN

2015. dec. 29 – 2016.  jan. 2.     
62.900 Ft/fő

SZILVESZTER   BIHARBAN
2015. dec. 29. – 2016. jan. 2.     

61.100 Ft/fő
BELFÖLDI WELLNESS-KUPONOK 

OUTLETÁRAKON
Hívja non stop hívható telefonszámunkat, 

és kérjen ajánlatot: 30/603-7420!
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

Folyamatos akciók, kedvezményes 
utazási ajánlatok !

Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET 
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!

Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!
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Kitolódott a horgászszezon

A legkisebbek is pecáztak

Még a nyári rekkenő hőség-
ben rendezte  meg Tokaji Sán-
dor-emlékversenyét a Paksi 
Sporthorgász Egyesület. A sza-
bályrendszer egyértelmű volt: 

mindenki egy bottal és azon 
egy darab egyágú horoggal pe-
cázhatott. A verseny időtarta-
ma három óra volt. Az elnök, 
Jantner Csaba is nevezett, a 

Duna-korzó partján lesett a 
kopoltyúsokra. Tőle tudjuk, 
hogy az elmúlt időszakban 
megyei szinten kissé megcsap-
pant ugyan a horgászlétszám, a 

paksi egyesület azonban ismét 
elérte a 400 fő feletti tagságot. 
– A jegykiadást nem zártuk le 
augusztusban a nagy érdeklő-
désre való tekintettel, hanem 
megtoldjuk egy-két hónappal. 
Kicsi a vízállás, rengeteg a sza-
bad homokos part, a szokásos-
nál többen hódolhatnak most 
szenvedélyüknek, a horgá-
szatnak – fogalmazott a Paksi 
Sporthorgász Egyesület elnö-
ke. A verseny nem a kapitális 
méretű példányokról marad 
emlékezetes, hanem arról, hogy 
a nagy melegben mind a 16 in-
dulónak került hal a szákjába. A 
záró dudaszót követően három 
kategóriában hirdettek győz-
test. A gyermekeknél Laszlóczki 
András, a versenyzőknél Fotyék 
Péter, a hobbi kategóriában pedig 
Pach József diadalmaskodott, ők 
vándorkupát, a résztvevők mind-
egyike pedig oklevelet kapott. 
Az eredményhirdetést követően 
a nevezők és az egyesület tagjai 
együtt fogyasztották el a Duna-
parton készített halászlevet és 
pörköltet.                             -efgé-

A legiabb horgászpalánták 
is pecabotot ragadtak a Paksi 
Atomerőmű Horgászegyesület 
családi napján. Az egyesület 
nagy hangsúlyt fektet az után-
pótlás-nevelésre, ezúttal is sok 
gyermek várta a halakat. A 
négyórás versenyt a legkiseb-
bektől a felnőttekig öt kategó-
riában rendezték. A mintegy 
700 tagot számláló egyesület 
vezetősége folyamatos halte-

lepítésekkel és a tórendszer 
fejlesztésével teszi vonzóvá az 
atomerőmű melletti bázisát, 
a különböző versenyekre már 
az ország minden pontjáról 
érkeznek. – Tavalyi akciós tag-
felvételünk eredményes volt, 
aki akart, akkor csatlakozhatott 
hozzánk, idén 3-4 új taggal bő-
vült a létszám. A napijegyesek 
száma is folyamatosan emelke-
dik, úgy látszik, a horgászok-

nak tetszik a vízterületünk – 
mondta el Aradi János, a Paksi 
Atomerőmű Horgászegyesület 
elnöke. A családi nap a verseny 
lefújását követően közös ebéd-
del és az eredményhirdetéssel 
folytatódott. Ezt követően já-

tékos ügyességi feladatok kez-
dődtek, köztük traktorhúzó- és 
célbadobóverseny, kvízteszt 
horgászoknak, valamint a gyer-
mekeknek ugrálóvár, arcfestés 
és aszfaltrajzolás.

Faller Gábor

Évente két alkalommal szervez Pontyfogó Kupát a Paksi 
Atomerőmű Horgászegyesület. A májusi megmérettetés után 
ezúttal szeptember közepén ültek az ötös tó partjára a 2+1 fős 
csapatok, összesen 25 egység. A háromnapos kupa végül meg-
lepetések nélkül ért véget: a Silverbaits Team diadalmaskodott 
a KG Modelltechnik és a Fish Fanatic Team előtt. A legna-
gyobb halat, egy közel 14 kilogrammos példányt is a verseny 
győztese emelte ki, a legnagyobb összfogást a Nemtudjuk Carp 
Team produkálta 6,84 kilogrammal. 
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