A Pakson töltött 14 év alatt a Szentlélek-templom építése volt a legemlékezetesebb számomra – Kolbert Mátyás katolikus esperes tekint vissza az itt töltött
15. oldal

évekre.
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Deák-ház:
indulhat a költözés
3. oldal

BETÉT Lakossági
AKCIÓ!90TUD
JOBBAT? EBKM 3%
napos egyszeri új forint betétszámlán
A fiók elérhetősége:
75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

történő lekötés esetén.
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban!

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

BANKVÁLTÁS
KÖNNYEDÉN?
MOST LEHETSÉGES!

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

3 HÓNAPOS AKCIÓS FIÓKI PRÉMIUM BETÉT
2,35%-OS KAMATTAL (EBKM: 2,35%)
• Budapest Bankos fizetési számlára beérkező pénzre
• 100 ezer – 35 millió Ft közti összegre
A bankfiók címe:

Az ajánlat érvényes:

7030 Paks, Dózsa György út 45.

2015. október 12. és
2015. november 20. között

A 3 hónapos Akciós Fióki Prémium betét 2015. október 12. és 2015. november 20. között helyezhető el a Budapest Bank Paksi fiókjában (7030 Paks, Dózsa György út 45.)
A betét azon ügyfelek számára elérhető, akik rendelkeznek a Budapest Banknál vezetett fizetési számlával vagy befektetési kártyaszámlával. Az akciós betét csak az ezen számlák valamelyikére 2015. október
12-ét követően külső forrásból beérkező összegből helyezhető el, az összeg beérkezését követő legfeljebb
10 naptári napon belül.
Az akció keretében egy ügyfél minimum 100 ezer Ft-ot, maximum 5 betétet köthet le, összesen maximum
35 millió Ft összegben.
Az EBKM a 82/2010. (III .25.) kormányrendelet szerint számított Egységesített Betéti Kamatláb Mutató.
A további részletes feltételeket a Budapest Bank Üzletszabályzata, a lakossági betétekre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek, valamint a Budapest Bank „3 hónapos Akciós Fióki Prémium betét” hirdetménye tartalmazzák.
Amennyiben a 3 hónapos Akciós Fióki Prémium betét folyamatos lekötésként, azaz automatikus
újralekötési rendelkezéssel került lekötésre, a 3 hónapos Akciós Fióki Prémium betét lejáratakor,
ill. a továbbiakban3 hónapos standard Prémium betétként, a standard Prémium betét fordulónapon
érvényes mindenkori kondícióival kerül újralekötésre. Ez a hirdetés nem minősül a PTK. 6:64 §–a
szerinti ajánlattételnek.

HIDD EL, LEHETSÉGES

MASSZŐRKÉPZÉSEK

indulnak november 6-tól Pakson,
Szekszárdon, Bonyhádon.

MUNKAVÁLLALÁSRA

alkalmas itthon és az uniós
országokban is a több nyelvű oklevél.
ÁRAK:
Svéd frissítő test masszázs: 39.000 Ft
Talp reflex masszázs
42.000 Ft
Nyirok masszázs
42.000 Ft
Mindhárom részletfizetéssel és kedvezménnyel

Bővebb információ: 30/30-21-487
(nyilv. szám: 00777-2012)
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„A VILÁG HANGJAI
NÉLKÜL ÉLNI NAGYON
NEHÉZ ÉS FÁRASZTÓ”
Élvezzen minden szót a
modern hallókészülékek segítségével!
• tisztán érthető
beszélgetések a
zajos utcán
• visszhang nélküli
templom

• egyénre szabott,
kényelmes viselet
• televízióval, mobiltelefonnal
összekapcsolható

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13. I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/234-2572
Vegyen részt DÍJMENTES hallásvizsgálaton, melyet
összehajtható BEVÁSÁRLÓTÁSKÁVAL jutalmazunk.*
* Az akció 2015. november 13-ig vagy a készlet
erejéig tart. Az ajándék bevásárlótáskára csak
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak.
A részvételhez hozza magával a hirdetést!

Paksi termelővállalat fizikai
munkára keres, erős, terhelhető férfi kollégát fix 8 órába!
Telefonszám: 75/510-128
E-mail: operation@vitahungary.hu

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
SZERVIZES MUNKATÁRSAT
KERES!
Követelmények:
- Hardver, Operációs rendszerek, szervizes
diagnosztikai programok,szoftvereszközök
munkakör betöltéséhez megfelelő ismerete.
- Angol nyelvtudás (legalább olvasás, szövegértelmezés szinten).
- Gyors munkastílus, eredményorientált
hozzáállás.
- Jó emberismeret, empatikus készség.
- Paksi vagy Paks környéki lakhely, vagy letelepedési szándék.
Előny:
- Web-programozási ismeretek.
- Jogosítvány.
Jelentkezés: allas@poligon-kft.hu
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Paksi vállalat, termelési területre, tapasztalattal rendelkező
karbantartót keres, villanyszerelői vagy elektronikai műszerész végzettséggel több műszakos munkarendbe.
Előnyt jelent:
• önálló, magas szintű munkavégzés
• műszaki rajzolvasási készség
• targoncavezetői jogosítvány
Telefonszám: 75/510-128
E-mail: operation@vitahungary.hu

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.
Paks belvárosában
67 m2-es, egyedi fűtésű,
klímás lakás kiadó.
Telefon: 20/931-2660
Chen stílusú
Tai ji Quan Kung fu

Paksi Chen stílusú Tai Ji Quan SE
HARC és MŰVÉSZET – Erőnlét és Egészség

OKTÓBERBEN
KEZDŐCSOPORT INDUL!
Az első hónap ingyenes
http://paks.chentaichi.hu
tel.: 0620 466-0769
vajera@t-online.hu,
namira022@gmail.com

Megnyitott a
krízisközpont

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Deák-ház: indulhat a költözés
A műszaki átadással lezárult a
Deák-ház-projekt kivitelezési
szakasza. A beruházás egy év
alatt készült el nagyjából 900
millió forintból. A megvalósításra mintegy 400 millió forint
uniós támogatást nyert Paks.
A Deák-ház felújításáról 2014
októberében írt alá szerződést az önkormányzat az Aktív
Kft.-vel, az új klímatörténeti
múzeum építése két hónappal
később, az év végén kezdődött el az Unikorn Épker Kft.
kivitelezésében. – Az egykori
Szeniczey-kúria és a volt postamesteri épület épületgépészeti,
épületvillamossági és építészeti
szempontból is megújult, mindkettő tetőterét be is építették. A
létesítmény korszerű tűz- és va-

gyonvédelmi rendszert is kapott
– tájékoztatott Hum Ferenc, az
önkormányzat műszaki osztályának vezetője. Az épületegyüttes korszerűsítésének műszaki
átadás-átvételi eljárása október
elsején kezdődött el, a kisebb hibák javítását követően 15-én le
is zárult. Az új szárny, a klímatörténeti múzeum épületének
műszaki átadása is folyamatban
van, itt a paksi löszfal elemzésén
keresztül mutatják majd be a
klímaváltozás hatásait.
– A műszaki átadás mérföldkő
a projekt megvalósításában,
ezután következik a látványosabb rész, hiszen most rendezik majd be a kiállítótereket.
Rengeteg interaktív elem, animációs kisfilm, gyermekjáték
szolgálja majd a történeti rész
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megismertetését, így lesz teljes
a megújult múzeum – fogalmazott az átadáson Misóczki
Anikó, az önkormányzat osztályvezetője.
A szakmai munka és irányítás
a Paksi Városi Múzeum munkatársainak feladata lesz, az új
épületegyüttes a DC Dunakom
Plusz Kft. üzemeltetésébe kerül.
Az építkezéssel párhuzamosan a
városi múzeum munkatársai is
dolgoztak a projektben, feladatuk egyebek mellett a múzeumpedagógiai program kidolgozása
volt. Ennek révén a diákok helyi
vonatkozású
érdekességekkel
bővíthetik, mélyíthetik el az iskolában megszerzett tudásukat,
többek közt a római korról tanultakat az itt fellelt császárszoborláb
révén világszerte ismertté vált
Lussonium történetével.
– Régiségtár és Emléktér néven
az egykori Szeniczey-kúriában
állandó kiállításban, a volt postamesteri épületben időszaki
tárlatokon jelenik majd meg
a régi Paks, a kúriák világa, a
Deák-kori nemesi családok
története. A főépület emeletén
Duna-ráma néven a Dunához
kapcsolódó tevékenységeket, és
a város folyóhoz való történeti
kötődését ismerhetik majd meg
a látogatók – tudtuk meg dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsannától,
a Paksi Városi Múzeum igazgatójától.
Dallos Szilvia

Október 12-én megnyitotta kapuit a paksi krízisközpont, a Tolnai út 141. szám alatti intézményt
14 órától másnap reggel 7 óráig
használhatják a hajléktalanok.
Az elmúlt évhez hasonlóan a
krízisközpont a téli időszakban
üzemel, segítséget biztosítva az
utcán élő bajbajutottaknak: fűtött
helyiség, mosási, tisztálkodási
lehetőség várja a betérőket; egyelőre hideg élemet kapnak, de
egy-egy egyszerűbb meleg étel
elkészítésére is lesz módjuk. Az
átmeneti melegedő fenntartója a
város önkormányzata, szakmai
működtetője a családsegítő központ, szociális munkás felügyeli
a rendet. – Rendszeresen kapunk
bejelentéseket a hajléktalanokkal
kapcsolatban, jellemzően a hátrahagyott rendetlenség miatt – tájékoztatott Tell Edit alpolgármester,
akitől azt is megtudtuk, hogy a
krízisközpont hamarosan új helyre költözik, az önkormányzat tervei között szerepel egy új ingatlan
vásárlása. Ezt a DC Dunakom
Plusz Kft. munkatársai felújítják,
majd, várhatóan a tél elejétől már
ott gondoskodnak a bajbajutottakról. Tavaly 10-15 hajléktalan
fordult meg rendszeresen a krízisközpontban, jelenleg is körülbelül ennyien élnek Paks utcáin.
A télen utcára szoruló vagy hajlékukat elvesztett emberekről
jogszabályi kötelezettsége gondoskodni az önkormányzatnak.
A krízisközpont előreláthatólag
április 15-ig működik.
-dsz-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Összehangolt fejlesztésre van szükség
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

A többi egyetemhez hasonlóan a
Pécsi Tudományegyetem feladata is az, hogy oktasson, kutasson. A pécsi intézmény emellett
gyógyít is, valamint szolgálja azt
a társadalmi közeget, amelyben

működik. Az intézmény teljesíti
ezt a küldetést, egyebek között
azzal, hogy igyekszik az innováció motorjaként hozzájárulni a
gazdaság fellendítéséhez – emelte ki dr. Zeller Gyula stratégiai

és kapcsolati rektorhelyettes az
egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző Kara által szervezett paksi konferencián. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés
elnöke, élve a lehetőséggel,
Tolna megyét mutatta be előrebocsátva, hogy kicsi, sok tekintetben nem az élbolyba tartozó
megye, éppen ezért komoly
erőket igyekeznek megmozgatni az imázs-, brandépítés érdekében. Fontos az az útkeresés,
ami az oktatás, iparfejlesztés,
térségfejlesztés terén zajlik,
kezdte mondandóját Süli János polgármester. Beszélt arról,
hogy az erőmű számára történő szakemberképzés is fontos.
– Az a cél, hogy a régióban legyen egy erős felsőoktatási intézmény. Paks nem akar riválisa lenni ebben Szekszárdnak. A
cél, hogy ne szigetek legyenek,
hanem összehangolt fejlődés –
hangsúlyozta Süli János.

A kétnapos konferencia a Pécsi
Tudományegyetem, ezen belül
hangsúlyozottan a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Tolna megyei,
illetve Paks környéki képzési, gazdasági, terület- és településfejlesztési innovációinak és hálózatfejlesztésének aktuális lehetőségeit
igyekezett áttekinteni. Az eseményen helyi előadók is a publikum
elé álltak. Dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója a gazdaság szerepvállalása a képzési,
a terület- és településfejlesztési
innovációban a paksi régió területén témában fejtette ki gondolatait. Horváthné Szűcs Marianna,
a paksi ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány ügyvezetője Képzés és közössége
Pakson az alapítványi fenntartású Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiumban címmel tartott
előadást.
-vida-

Hitelre van szüksége?
Igényelje a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paksi kirendeltségénél!

Takarék Személyi Kölcsön

Szabad felhasználású forinthitel, egyszerűen, ingatlanfedezet nélkül, akár hitelkiváltásra is
Hitelösszeg: 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 18,08%.
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,49%.
Érdeklődjön az

Akciós Takarék Személyi Kölcsön iránt is,
kedvező kamatfeltételek!

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek !
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Ahol tudott, segített az egykori postamester
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

– A legnagyobb örömöt az jelenti, hogy
megérhettem tizenkét dédunokám születését és érezhetem a szeretetüket. Nincs annál csodálatosabb, amikor egyik is, másik
is azt mondja, dédi papa szeretlek – meséli
Hernádi Ferenc, akit 95. születésnapja alkalmából Süli János polgármester és Tell Edit
alpolgármester köszöntött a város nevében.
Elvitték neki a hírt is, miszerint a háborús
visszaemlékezéseit tartalmazó, Akikért a
kereszt áll című kötet anyaga összeállt, és
megjelentetésének támogatására pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Nemzeti
Kulturális Alaphoz. Hernádi Ferenc ez alkalommal is mesélt az életéről, a háborúról, a
hadifogságról, a kitüntetéseiről, a történelmi
vitézi rendről, amelynek tagja, de elmondta
azt is, hogy két évtizeden át vezette a paksi postahivatalt, aminek minősítése ezalatt
végig jeles volt. Feri bácsi, aki egyébként
hatszoros nagypapa is, 1920. október 8-án
született Pakson, háromgyermekes család

legidősebb sarjaként. A gimnáziumot Kalocsán végezte el, abban az időben ott élt a
családja, majd visszaköltöztek Paksra. Elvitték katonának, majd a háborúban orosz hadifogságba került, ahonnan négy év múltán
térhetett haza feleségéhez, Váci Erzsébethez,
akivel még frontra kerülése előtt összekötötték az életüket. Három gyermekük született, elsőként Ferenc, majd László, aztán
Erzsébet, aki elmondta, hogy sem édesanyja, sem két testvére nem él már. Az ünnepelt
ma is abban a lakásban él, ahova 1956-ban
költözött a család, a régi paksi postahivatal
épületében. Az egykori postamester azt is
elmondta, hogy gyermekként cserkész volt,
s annak egyik pontjához hűen egész életében ott segített, ahol csak tudott, ami nagy
boldogsággal töltötte el. Bár egyedül lakik,
gyakran vannak látogatói, és családtagjai,
valamint segítőik is körülveszik gondoskodással. Ahogy fogalmazott, mindent megkap, amire szüksége van.
Kohl Gyöngyi

Új utcabútorok
a gyógyászati központnál
Három asztal és hat pad biztosít
pihenési lehetőséget néhány hete
a gyógyászati központ területén,
az új utcabútorokat a körzet képviselője helyeztette ki. Magyarné
Nagy Edina képviselői keretéből
a Báthory utcába és a Táncsics
utca elejére is került új pad.
Minden esztendőben másfél millió forint áll az egyéni képviselők
rendelkezésére, hogy szépítsék
körzetüket vagy problémáit orvosolják. Magyarné Nagy Edina
fontosnak tartotta, hogy helyi
vállalkozók számára adjon munkát a kerete felhasználásakor,
így amikor dr. Bodnár Imre, az
intézet főigazgatója javasolta
a padok kihelyezését, azonnal
felkereste az önkormányzatot
és a DC Dunakom Plusz Kft.-t.
Segítségükkel paksi műhelyben
készültek el a tetszetős külsejű új
utcabútorok.
– Gondoltunk a betegekre és
hozzátartozóikra is, akik megpihenhetnek az asztaloknál, a körzet lakói mellett minden paksi

élvezheti, használhatja az új közösségi teret. Ezen kívül turisztikai szempontból is fontos, hogy
tovább szépült a gyógyászati
központ környezete, hiszen sokan járnak ide a kistérségből és
távolabbról is. Jó benyomást tesz
az ideérkezőkre a kellemes környezet – fogalmazott a képviselő,
aki az intézmény elé, a Táncsics
utca elejére és a Báthory utcába
is kihelyeztetett egy-egy padot.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A kettes körzet komfortosítását
jövőre a Templom téren szeretné
folytatni Magyarné Nagy Edina.
Új padok kihelyezéséről és egy
szökőkút állításának tervéről is
beszélgetett már a környéken
élőkkel, akik szeretik a nyugdíjasház előtti parkot, és szeretnék, ha
még több lehetőség lenne megpihenni a téren. Jövőre képviselői
keretéből ez a terv is megvalósul
– ígérte a képviselő.
Dallos Sz.

Járdát
javítanak
Felújítják a járdát a Dunaföldvári út egy szakaszán. A Kishalász
Bisztrótól a volt téglagyárig vezető szakasz felújítására az önkormányzat adott megbízást. – Egyre több fiatal költözik a téglagyári
lakásokba és egyre többen kerékpároznak errefelé. A járda felújításával a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés is biztonságosabb
lesz – mondta el Pupp Gábor. Az
önkormányzat beruházási csoportvezetője arról tájékoztatott,
hogy 320 méter hosszan újul
meg a járdaszakasz. A kivitelezési munkákat a Microcenter-Paks
Kft. szakemberei végzik. A tervek
szerint jövőre folytatódik a járda
korszerűsítése, hogy a Madocsára vezető töltés kerékpáron is
biztonságosan megközelíthető
legyen. Kisebb járda- és útjavítások idén ősszel lesznek még a
városban. A tervek szerint az időjárás függvényében aszfaltoznak
a Kossuth Lajos, a Kishegyi és a
Kápolna utcában, valamint betonnal javítják a burkolatot többek között a Sport utcában.
Paksi Hírnök, 2015. október 22. n 5

Fogadóóra

Girst Ádám
Problémákkal és fejlesztési ötletekkel is gyakorta megkeresik az
egyes körzetben élők képviselőjüket, Girst Ádámot, aki hetente
átlagosan nyolc-tíz telefonhívást
kap ilyen ügyben. A problémáknak utánajár, közvetít, és akkor is
visszajelez, ha nem tud segíteni.
– Sokan nehezen fogadják el,
hogy van, amikor nem lehet
azonnali megoldást találni, például a földrajzi adottságok miatt
a körzetben a csapadékvíz-elvezetés olyan állandó probléma, amit
csak nagyberuházásokkal lehet
orvosolni. Döntés, tervezés, közbeszereztetés, ha lehet, pályázati
forrás szükséges ehhez, hiszen
sok pénzbe kerül, és a város más
körzeteiben is vannak fejlesztési
tervek – mondja. A Haladás utcai
záportározó elkészültét követően
vízelvezető épült a Rókus kápolnánál és zajlik a Kömlődi utcai
tározó kivitelezése is. Ha elkészül, az útburkolat is megújul itt,
mivel nagyon rossz állapotban
van, folytatta a képviselő. A Jókai
utcánál egy 30 méteres betonjárda kialakítását is kezdeményezte
lakossági kérésre Girst Ádám, itt
is terveket kell készíteni és ki kell
választani a kivitelezőt. HoszFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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szadalmas a megvalósítás – tájékoztatott. Kiemelte, hogy mivel a
csapadékvíz partfalomlásveszélyt
is okoz sok helyütt, az önkormányzat folyamatosan keresi a
pályázati lehetőségeket a támfalépítés folytatásához. A képviselő
szeretné, ha több utca megújulna
a következő években a körzetben.
Az Anna utca és a Szentháromság tér rekonstrukciójának tervei
készen vannak, de ezek egyelőre
bizonytalan időre lekerültek a
napirendről – tudtuk meg. Ennek nem pénzügyi okai vannak,
hanem az, hogy minden kapacitás le van kötve. – Szeretnénk,
ha az atomerőmű-bővítés idejére
megerősödnének annyira a helyi
építési vállalkozók, hogy részesei
lehessenek a beruházásnak. Ezért
döntöttünk úgy, hogy idéntől az
útfelújításokat a DC Dunakom
Plusz Kft.-n keresztül rájuk bízzuk. A Hidegvölgy utca utolsó
szakaszának felújítása is szerepel
a körzet képviselőjének elképzelései között, és szeretné, ha minél
előbb megoldódna az útprobléma
a Pákolitz, illetve a Kilátó utcában.
Az egyes körzetben több új közösségi tér kialakítását segíti a
képviselő. A Bezerédj iskola Anna

utcai épületét már kiürítették
az új célra. Ahogy fogalmazott:
amellett, hogy így az iskolához
közelebb kerül az étkező, rendezvények helyszíne is lehetne a műemlék épület. Egy civil összefogás
telkek kialakítását kezdeményezte
a Prelátusnál. Terveik szerint –
mondja Girst Ádám – erre a területre parkot alakítanak majd ki,
új építési telkeket a Malomhegy
északi részén lehetne parcellázni.
Ehhez azonban elengedhetetlen a
lakótelepet a Malomheggyel öszszekötő út megépítése.
Új rendezvényhajó kerül a Duna-parti korzóhoz várhatóan a
következő szezonra – tájékoztatott Girst Ádám. A jelenlegi felújítása olyan sok pénzt emésztett volna fel, hogy inkább egy új
megépítéséről döntöttek, amely
alkalmas lesz hajók kikötésére,
fogadására és akár egy kávézó
is működhet rajta. A korzóra is
hatással lesz, ha vasúti átjáróval
készül el az új Duna-híd. A Paks
mellett húzódó vasúti szárnyvonal helye így kerékpárúttá
alakítható. Amellett, hogy az új
kerékpárútszakasz hozzájárulna a turizmus fejlődéséhez, a
dunakömlődiek számára meg-

könnyítené a bejutást Paksra
– emelte ki a képviselő, aki a
külső városrészek településrészi
önkormányzatának elnökeként
fontos céljának tekinti a településrészek további fejlesztését.
Frakcióülés napirendjén szerepelt már a körzet önkormányzati
tulajdonú, rossz állapotban lévő
épületeinek sorsa. Végleges döntés
nincs, de valószínűleg értékesíteni
kell a Deák Ferenc utcai rendelő
és a volt tüdőgondozó épületét,
valamint a Pongrácz-házat, csak
így biztosítható felújításuk – tudtuk meg. A főutca-rekonstrukció
harmadik üteme is a közeljövő
tervei között szerepel, ezzel párhuzamosan a Templom tér és a
Deák ház környezete is megszépül majd. Hogy melyik beruházás
mikor valósul meg, sok tényezőtől függ. Egy-egy sikeres pályázat
bármikor átalakíthatja a rangsort
és az atomerőmű-bővítés is jelentős pénzeket hozhat a városba.
Képviselői keretét az Erkel Ferenc
utcai játszótér fejlesztésére fordítja
a képviselő: a homokozó helyére
kötélből készült piramis és egy új
mászóka kerül majd a térre, reményei szerint még az ősszel.
Dallos Szilvia

Fogadóóra

Horváth Zoltán
Horváth Zoltán részönkormányzati képviselőként több mint tíz
éven át dolgozott a szakbizottságban, 2014 októbere óta a Jobbik
paksi csoportját képviseli a város
vezető testületében. – Sokkal több
és nehezebb feladat várt így rám.
Azért, hogy mindig felelős döntést hozhassak, napi szintűvé vált
a választókkal ápolt kapcsolatom.
Megállítanak az utcán, és mindig van, aki megkeres pártunk
piactéri irodájában tartott fogadóórámon – mondja. Több fiatal
érdeklődött már az önkormányzat lakásépítési, telekkialakítási
terveiről. – Van még mit tenni,
nagy az igény – fogalmazott, hozzátéve: a Jobbik feladatának tartja
a fiatalok elvándorlásának megállítását. Pakson jelentős alternatíva
számukra az atomerőmű és a tervezett bővítés, de ez nem mindenkinek jelent munkalehetőséget. A
helyi gazdaság több lábra állítása
új munkahelyeket teremthet, ez itt
tarthatja a fiatalokat. A lakásprobléma otthonteremtéssel, például
a bérlakásállomány növelésével
oldható meg.
– Pozitív a testület hozzáállása az
ellenzékhez, eddig ha bármilyen,
a várossal kapcsolatos ügyben

felvilágosítást, segítséget kértem,
kaptam is – folytatta Horváth Zoltán. Azt is hangsúlyozta, hogy bár
egyedül képviseli a Jobbik helyi
szervezetét a testületben, továbbra is csapatával dolgozik, és szeretnék bebizonyítani, alkalmasak
a képviseleti munkára, hogy a következő helyhatósági választásokon már nagy sikerrel indulhassanak. Nemcsak a körzeteket járják,
mint mondta, az intézményeket
is végiglátogatták, és meglepődve
tapasztalta, hogy bár sokat költ
az önkormányzat fenntartásukra,
több helyütt vannak problémák.
Véleménye szerint az épületek állagmegóvására kiemelt figyelmet
kell fordítani, és pótolni kell a hiányzó szakembereket, munkaerőt
minden intézményben.
Testületi ülésen javasolta Horváth
Zoltán a rovásírásos helységnévtábla kihelyezését Paks bevezető
útjaihoz. A grémium hozzájárult
az ötlet megvalósításához, elindult a tervezés és az engedélyeztetés. Legkorábban jövő tavasszal
kerülnek ki a táblák, első lépcsőben két helyre, városunk északi és
déli bevezető útjához.
Őstermelői piac kialakítását is
kezdeményezte a képviselő, segít-

séget biztosítva ezzel a helyi gazdáknak, így a vásárlók a külföldi
áru helyett helyi, magyar zöldség
és gyümölcs közül válogathatnának. – Az őstermelői piac a jelenlegi piactéren is működhetne,
amit szeretnék fedetté építtetni.
Ez az elképzelésünk is találkozik
a testület akaratával – tudtuk meg
a képviselőtől. Egy ifjúsági önkormányzat felállításának lehetőségét
is felvetették már, hogy a fiataloknak legyen rálátása a közéleti
munkára, amely a későbbiekben
úgyis a feladatuk lesz. – Az igényfelmérés elkezdődött, szeretnénk,
ha tevékeny ifjúsági önkormányzat működne Pakson – folytatta a
Jobbik terveiről szólva.
Horváth Zoltán a megyei közgyűlésben is képviseli szervezetét.
Véleménye szerint az atomerőmű-bővítést úgy kell végrehajtani, hogy Tolna megye fejlődése is
megvalósulhasson. Azt mondja,
bölcs tervezés indult el, reméli,
a végrehajtás is hasonlóan zajlik
majd. A gazdaságfejlesztés infrastruktúra-fejlesztéssel párhuzamosan történhet csak meg, és
az új Duna-híd, melynek egyik
kezdeményezője a Jobbik volt,
nagyban hozzájárul majd az

egész térség fejlődéséhez. Ahogy
a képviselő elmondta, nagyon
hasznosnak látja, hogy a lakosság
véleményét is kikérik Paks jövőképének kialakításakor. A jogi és
ügyrendi bizottság elnökeként
szinte minden, a képviselő-testület elé kerülő ügyet áttekint. – Ez
sok munkát jelent, de nagyon
sokat tanulok – fogalmazott a
képviselő, aki szerint az emberek
nagy része közömbös a politika
iránt, az országos döntések sokszor nem jutnak el a választókhoz. A Jobbik helyi szervezete
rendszeresen hirdet rajzpályázatokat és adománygyűjtő akcióikon is nagy az érdeklődés. Horváth Zoltán tapasztalatai szerint
sokan segítenek szívesen másokon. Legközelebb karácsony előtt
juttatnak el felajánlásokat nehéz
helyzetben lévő családoknak.
Képviselőként azt mondja, mindig szívügye marad a külső városrészek helyzete. Cseresznyésben
él családjával, így saját maga is tapasztalta, hogy mennyit fejlődtek,
szépültek a településrészek. Ezt
az is jól jelzi, hogy egyre többen
választják otthonukul Csámpát,
Gyapát, Biritót, Cseresznyést és
Dunakömlődöt.
-dal-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Negyvenéves alapkövet nyitottak fel
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Végleges helyére, üzemi területre került a paksi atomerőmű
alapköve, ami kalandos utat
követően a Tájékoztató és Látogatóközpontban volt mindeddig. Felnyitását és áthelyezését annak az ünnepségnek
a keretében végezték el, amelyet az alapkőletétel és a Paksi
Atomerőmű Vállalat alapításának negyvenedik évfordulója
alkalmából rendeztek.
– Paks az a hely, ahol az ország
villamosenergia-termelésének,
energetikájának a szíve dobog
– fogalmazott köszöntőjében
Aradszki András, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.
– Paks minden időszakban fontos szereplője a magyar gazdaságnak, nélkülözhetetlen az,
hogy ilyen mennyiségben és
ilyen biztonsággal termelnek itt
8 n Paksi Hírnök, 2015. október 22.

villamos energiát, és ez a jövőben
is meg fog maradni – szögezte le.
Szavai szerint Pakson összegyűlt
az alkotóerő, Paks a nyitottságot,
az aktivitást, a jövőbe mutatást, a
hagyományokon és az identitáson alapuló progressziót jelenti.
Kitért arra, hogy az évtizedekkel ezelőtti döntés sem volt vita
nélkül való, sokan megkérdőjelezték, de az elmúlt negyven év
igazolta a döntés helyességét.
Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatójának szavai
mindezt alátámasztották. Azt
mondta, az atomerőmű betölti azt a stratégiai szerepet, amit
neki szántak. – Tegnap éjfélig
425 ezer gigawattóra villamos
energiát termeltünk, minden
évben 40 százalék felett volt
a hazai termelésben képviselt
részarányunk, a fogyasztás több
mint egyharmadát mi adtuk,
mindezt úgy, hogy a legolcsób-

ban termelő hazai erőmű vagyunk – vázolta.
Az ünnepség keretében felnyitották a látogatóközpontban
található alapkövet, az abban
lévő eredeti urnát kiemelték –
s miután az erőmű-beruházás
egykori kormánybiztosa, Szabó
Benjamin magyarázatot fűzött
az abban találtakhoz – az üzemi területen véglegesen elhelyezték. Az eseményen a Paksi
Atomerőmű Vállalat első vezérigazgatója, Pónya József is megosztotta gondolatait és emlékeit
az egybegyűltekkel. – El sem
tudtam volna képzelni, hogy
ilyen nagy mű lesz és ilyen eredményes, amely ilyen nagy súllyal
szerepel majd az ország energiaellátásában. Ez most az egyedüli
bázis, amire lehet támaszkodni
– hangsúlyozta. Pónya József
nem titkolta, megható érzés számára, hogy tanúja lehet az alap-

kő felnyitásának négy évtizeddel
az elhelyezése után.
Azt, hogy Magyarországon
atomerőmű épüljön, egy 1966ban megszületett kormányközi
egyezményben döntötték el, a
paksi telephelyet 1967. február
16-án a Nehézipari Minisztérium Villamosenergia-ágazat
zsűrijén fogadták el. Az Atomerőmű-beruházás Titkárságát
1972 szeptemberében hozták
létre, illetve kinevezték az atomerőmű miniszteri biztosát Szabó Benjámin személyében. Az
építkezés 1974-ben kezdődött,
még ebben az évben elindult az
1. és 2. blokk építése is. A Paksi
Atomerőmű Vállalat 1976. január 1-jén kezdte meg működését.
A korabeli beszámolók szerint a
paksi atomerőmű eredeti alapkövét az I. számú reaktor kiásott
gödre mellé, egy külön aknába
helyezték el 40 évvel ezelőtt,
hatalmas érdeklődés és számos
magas rangú állami vezető, így
az akkori Minisztertanács elnökhelyettese részvételével. Az
októberi alapkőletételt megelőzően már folyamatosan zajlottak az építkezési munkálatok,
amelyekben négy századnyi
honvédségi erő is részt vett. Az
alapkövet – annak biztonsága
megóvása érdekében – hamarosan kiemelték a helyéről, innentől fogva azonban sorsa nem
nyomon követhető: csak 1992ben találtak rá egy raktárban,
egy ismeretlen tartalmú láda felnyitásakor. 1995-től az alapkő a
paksi atomerőmű idén húszéves
Tájékoztató és Látogatóközpontjában látható, a belefoglalt,
korabeli relikviákat tartalmazó
urna innen tért vissza eredeti
helyére.
Vida Tünde

Ők kapták a Céggyűrű kitüntetést
Húsz fővel gyarapodott ismét a
kitüntetett kiválóságok tábora: a
Csengey Dénes Kulturális Központban átadták a paksi atomerőmű Céggyűrű kitüntetését.
Az ünnepségen megemlékeztek
a cégalapítás negyvenedik évfordulójáról és elbúcsúztatták,
megajándékozták a nyugdíjba
vonuló kollégákat. Hamvas István vezérigazgató a négy évtizedre visszatekintve sorra vette
azokat a tényezőket, amelyek
sikerre vitték az erőművet. Mint
kiemelte, a beruházás korai fázisában megszületett a döntés
arról, hogy ki lesz az üzemeltető,
így érvényesültek azok a szempontok, amelyek később lehetővé tették a blokkok problémamentes működését. Az erőmű
tulajdonosa folyamatosan biztosította a pénzügyi hátteret, ami a
műszaki színvonal megtartását,
a hatékonyság és teljesítmény
növelését lehetővé tette. A tulajdonostól az erőmű vezetése

mindvégig lehetőséget kapott,
hogy dolgozóit kellőképpen
motiválja, ösztönözze a minőséget, biztonságot, hatékonyságot
szem előtt tartó munkára. Az
erőműépítésről született döntés
nemcsak egy létesítményt, hanem egy iparágat hozott létre
Magyarországon, létrejött egy
műszaki, tudományos, oktatói
háttér, ami sok segítséget nyújtott a szakmai munkában csakúgy, mint az, hogy kezdetektől
biztosított volt a független hatósági kontroll, ami szigorú követelményrendszer működtetésével inspirálta az atomerőművet.
A vezérigazgatói köszöntő után
szólították színpadra a kollégák
és a munkahelyi vezetők javaslata alapján kiválasztott húsz
dolgozót. Idén Balázs István
Pál, Bokor László, Bolla Lajos,
Csöndes József, Frast Gábor,
Galgóczy Sándor, Göttli József,
Györki Mihály László, Horváth László, Illés Rozália, Jakab

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tettek látogatást a WIN
tagjai. A Magyar Nukleáris Társaság nukleáris területen dolgozó
hölgyek alkotta szakcsoportja rendszeresen szervez hasonló szakmai utat, hogy a tagok bővíthessék ismereteiket. Tavaly két ilyen
is volt: az atomerőműben és a Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban jártak. A mostani alkalommal Fazekas
Károly üzemeltetésvezető és Eigner Tibor, a nukleárisfűtőanyagüzem vezetője kalauzolta a WIN tagjait és a hozzájuk csatlakozott
vendégeket.

Albert, Juhász Gábor, Koczka
Jánosné, Miholics János, Noszek
József, Straubinger József, Szabó
Györgyné, Szabó János, Takács
Imre Ferenc és Vargáné Kovács
Mária vehette át a rangos elismerést.
Miholics János Géderlakról került Paksra, 1983-ban friss diplomás mérnökként az üzembe
helyezésen dolgozott, 2001 óta
a villamos karbantartó osztály
vezetője. – Szeretek itt dolgozni, biztos munkahely, mind
anyagilag, mind erkölcsileg elismerik az embert. Meglepetés
volt a díjazás, kollégák javasolták, vezetőim támogatták, köszönöm nekik – fogalmazott.
Azt mondta, a legfontosabb vezérelvek számára, mint az erőmű dolgozóinak többségénél, a
biztonság és a lojalitás. Noszek
József hasonló elveket vall. Az
elismerés, mint lapunknak elmondta, azt a százfős szervezetet illeti, amelynek élén áll.

1986-ban lett az erőműves nagy
család tagja, húszéves üzemeltetési területen végzett munka
után, 2007-ben lett a biztonságirendszer-osztály
vezetője. A nyitott iroda elvet vallja.
– Nincs protokoll, nincs szabály, nyitott az irodám, nyugodtan jöhetnek a kollégák
bármilyen szakmai, emberi
problémával, igyekszem megoldást találni rá – mondta.
A Céggyűrűvel díjazottak méltatása után Hamvas Istvánhoz,
a társaság vezérigazgatójához
Bognár Péter humán igazgató is
csatlakozott, s ketten köszönték
meg a nyugdíjba vonulók munkáját.
A díjátadó estet Vidákovics Ármin versekkel, Farkas Gábor
Gábriel és zenekara hangulatos
koncerttel tette emlékezetessé.
A műsor végén dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató mondott köszöntőt.
-vt-

A társadalmi
tanácsról is szó esett
A paksi atomerőmű új blokkjaihoz kötődő környezetvédelmi eljárás keretében tartott
fórumokról és az azok nyomán
megszületett Paksi Társadalmi
Tanács megalakulásáról is szó
esett a GMF Luxemburgban
tartott éves rendes közgyűlésén
és szemináriumán. A TEIT-et
háromfős delegáció képviselte
a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok
Csoportja programján. Dr. Bálint József elnök, Gáncs István
társelnök, valamint Koch István
titkár mellett Dohóczki Csaba
GMF-alelnök és a Bátaapáti környékét képviselő TETT társulás
küldöttsége vett részt a programon. A közgyűlés végén a tagok
javaslatai alapján újraválasztották a GMF vezetőségét – köztük Dohóczky Csabát, aki 2004

óta látja el tisztségét. A jelenlegi
vezetőség további két évre szóló
mandátumot kapott.
A közgyűlést követően Jean
Claude Venchiarutti, az EU radioaktív hulladék kezeléséért és
leszerelésért felelős szervezetének tisztségviselője ismertette
tevékenységüket. Ezt követően a
GMF-szervezet tagtársulásainak
rövid beszámolója következett.
Dr. Bálint József elnök és Gáncs
István társelnök arról tájékoztattak, hogy a paksi atomerőmű
bővítése kapcsán folyamatos az
egyeztetés a Paks II. projektcéggel és az illetékes kormányzati
szervekkel. Fórumokat, közmeghallgatásokat tartottak, illetve
megalakult a Paksi Társadalmi
Tanács az atomerőmű körüli 41
település részvételével.
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Játszva tanulnak a mikrobákról
A Játékos tudomány oktatócsomagot hozták el Paksra harmadik
és negyedik osztályos diákoknak
a Csengey Dénes Kulturális Központban és a Városházán tartott
foglalkozásokra. Az e-Bug program keretében kidolgozott oktatócsomag a Mikrobamánia, a
Szupertüsszencs, a Rémisztő kezek, az Apró lények a konyhában
és a Tudatos antibiotikum-használat elnevezésű modulokkal,
játékos kísérletekkel vezeti be a
gyerekeket a mikrobák világába.
Pakson mind a négy általános
iskola e-Bug mintaintézmény,
részt vettek már a programban
megszervezett vetélkedőkön, a
helyi védőnők pedig két éve alkalmazzák az e-Bug programot
egészségfejlesztési tevékenységük
során.

Az e-Bug nem más, mint egy
internet alapú, játékos egészségfejlesztési oktatási eszköz,
amelynek segítségével a 6-10 és
a 11-15 éves gyermekek szórakoztató formában sajátíthatnak
el különböző, egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket.
Az e-Bug 2005-ben jött létre 18
ország közreműködésével, 2014re Magyarországgal együtt az EU
tagállamai közül 26 ország, valamint Szaúd-Arábia csatlakozott a
hálózathoz. A programban létrehozott oktatócsomag bemutatója
a Tolna Megyei Kormányhivatal
Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében,
a Paksi Gyógyászati Központ Védőnői Szolgálatának közreműködésével valósult meg.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Visszakapta pénzét Alattomos gázra
az átejtett vásárló figyelmeztetnek
Happy enddel végződött a történetem, írta meg olvasónk, aki
még szeptember végén számolt
be szerkesztőségünknek arról,
hogy érzése szerint átverés áldozata lett. Mint írta, éppen egy
gyors bevásárlásra indult, amikor a lakótelepi parkban megállította néhány, egyetemistaként
bemutatkozó fiatal azzal, hogy
parfümökkel kapcsolatos véleményét kérik. A kedélyes beszélgetésnek az lett a vége, hogy hat
üveg 50 ml-es parfümöt vásárolt
tőlük 15 ezer forintért. Utóbb
kutakodott egy kicsit az interneten s azzal szembesült, hogy
ezekhez a parfümökhöz másutt
300 forint + áfa darabáron hozzájuthatott volna.
Második levele tanúsága szerint
tovább folytatta a kutatást: egyrészt tájékozódott a fogyasztókat
megillető jogokról, másrészt rátalált a nyugtán szereplő cégre,
ahonnan azonban először sem
e-mailjére, sem telefonon nem
kapott választ. Végül többszöri
10 n Paksi Hírnök, 2015. október 22.

próbálkozás után legalább üzenetrögzítőre el tudta mondani,
hogy szeretne élni elállási jogával. A következő alkalommal
már sikerült egy ügyintézővel
beszélnie, majd maga az ügyvezető hívta fel, és egyeztették
a visszaküldés módját. Ehhez,
mint írja, nem kellett fenyegetőznie, elegendő volt ismernie a
jogait és határozottan közölnie a
céggel szándékát. A vásárlás után
16 nappal visszakapta a pénzét.
Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az
interneten megrendelt, illetve a
nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő
szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek
megvételétől elálljanak. A 2014.
június 13. után vásárolt áruk
esetében erre már 14 napig van
lehetőségük, hívta fel a figyelmet
olvasónk, aki reméli, azzal, hogy
megosztotta a történetét, másnak
már nem kell megfizetnie a tanulópénzt.
-gyöngy-

A fűtési szezon kezdetével megszaporodnak a szén-monoxidmérgezéses és kéménytüzes esetek. Ezek megelőzéséről tartott
tájékoztatót a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Tolna Megyei Tűzmegelőzési
Bizottság Pakson, az inkubátorházban. A veszélyforrásokról elsőként dr. Balázs Gábor katasztrófavédelmi igazgató beszélt.
– Fűtési technológiától függetlenül három tényező játszik
szerepet a szén-monoxid-mérgezések kialakulásánál: a készülékek nem megfelelő használata,
a szabálytalan kivitelezés és a
műszaki felülvizsgálatok vagy
ellenőrzések elmulasztása. A
mérgezések száma szerencsére
az országos átlaghoz hasonlóan
Tolna megyében is csökkenő
tendenciát mutat – fogalmazott
a tájékoztatón Balázs Gábor.
A szén-monoxid agresszív gáz,
mivel az oxigént kiszorítva háromszázszor jobban kötődik a
vér hemoglobinjához és alatto-

mos, mert színtelen, szagtalan
gázként egyrészt érzékszerveinkkel nem érzékelhető, másrészt a
mérgezésnek nincsenek tipikus
tünetei – erről már Benkő József
vezető mentőtiszt beszélt. Jellemzően húsz térfogatszázalék alatt
ugyanis még nem okoz tüneteket, e fölött viszont olyan jeleket
tapasztalhatunk – szédülés hányinger, rosszullét, fáradtság –, amik
könnyen összetéveszthetők más
betegségek tüneteivel. Negyven
százalék fölött már izomgyengeség jelentkezik, ami akadályozza
a menekülést, hatvan százalék
felett pedig elkerülhetetlenül
bekövetkezik a halál. Benkő József emlékeztetett, hogy az első
és legfontosabb teendő minden
esetben a szellőztetés.
A szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy nem érdemes
spórolni a szén-monoxid jelenlétét érzékelő készülékeken, hiszen
emberélet is múlhat azon, hogy
valóban jelzi-e a veszélyt az érzékelő.
-kg-

Civil kerekasztalt terveznek
Összefogást szorgalmazó civil
fórumot hívott össze Ferenci
Richárd, a Paksi Turizmusért
Egyesület elnöke. Hívószavára
– mint ő maga mondta, várakozásánál többen – több mint
tucatnyian gyűltek össze a Paksi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A téma ma igen népszerű, Paks II, és az abban rejlő
lehetőségek kiaknázása volt.
Ferenci Richárd szerint összefogásra van szükség, akár egy
civil szövetségre annak érdekében, hogy a civilek is labdába
rúgjanak. Kováts Balázs címzetes egyetemi docens, a projekt

előkészítésének egyik résztvevője arról beszélt, hogy minden
szervezetnek magának kell kreatívan, ötletesen felismernie a
lehetőségeket, de szükség lenne
egy központi adatbázisra, akár
egy irodára, ahol a térség kínálatát az érdeklődők megismerhetnék. Tudomása szerint Pakson
59, a Duna Összeköt térségben,
ami Paksot öleli körül, 271 civilszervezet működik.
Ferenci Richárd, a ma még informális Paksi Civil Kerekasztalhoz való csatlakozásra buzdítja
a helyi civilszervezeteket annak
érdekében, hogy erősebbé, szer-

Fejlesztik
a pályaudvart

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A paksi buszpályaudvarra átlagosan napi 250 busz érkezik,
piaci napokon és hétvégén ezernél is többen fordulnak meg itt.
A komplexumot folyamatosan
fejleszti a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., most a
járdasziget újul meg. Az épület
mellett található érkezési oldal
térkövezése a következő ütem
részét képezi csakúgy, mint az
útburkolat felújítása. A távolabbi
tervek között szerepel még elektronikus tájékoztatótáblák kihelyezése is az indulási állásoknál.

vezettebbé váljon a civil szektor.
Az összefogás gyakorlatát mutatta be Gólya Pál, a Békéscsabai
Civil Szövetség elnöke, aki azt
hangsúlyozta, hogy a civil szféra működése elsősorban nem
pénzkérdés. A sikerhez, akár a
gazdasági életben, profizmusra
van szükség. Az együttműködést, egymás munkájának, céljainak megismerését ő is hangsúlyozta.
A konferenciát követően mesedélutánra várták a gyerekeket,
később pedig zenés-táncos estet
tartottak.
Vida T.

Lückl Attila faragta a kopjafát, amit a Városháza mellett állított az önkormányzat és az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesülete. A kopjafa
a székelyek jelképe, összeköti Magyarországot és a határon túli magyarokat, de arra a hatvan főnyi erdélyire is emlékeztet, akik környékünkön
élnek. Az ünnepélyes avatót lapunk megjelenésének napján tartották.

A korrupció
ellen harcol
a Jobbik
Ne évülhessenek el a korrupciós
bűncselekmények – javasolja a
Jobbik Magyarországért Mozgalom törvényjavaslata, erről a
párt Tolna megyei elnöke tartott
sajtótájékoztatót Pakson. Bencze János szerint ha a Fideszkormány valódi harcot hirdetett
volna a korrupció ellen, akkor
természetes lenne, hogy egy
ilyen törvényjavaslatot megszavaznak, fogalmazott a Jobbik
megyei elnöke. Hozzátette, eddigi beadványaikat az 50%-os
fideszes többség egyszerűen
lesöpörte a tárgyalandó témák
köréből. A Jobbik számára ez azt
bizonyítja, hogy a jelenlegi kormány csak szóban hirdetett harcot a korrupció ellen. Egy másik
beadványt is készített a mozgalom, melynek lényege, hogy
minden információ szerepeljen
a közpénzek elköltéséről egy jól
követhető, nyilvános internetes
felületen. – Ezzel a két javaslattal
meg lehetne szüntetni Magyarországon a komplett korrupciót – fogalmazott Bencze János,
aki szerint a Paks II. beruházás
is szinte teljes titokban zajlik.
– A párbeszéd teljes hiánya Magyarországon az elmúlt 25 év
tapasztalatai után mindenhol a
korrupcióra utal – hangsúlyozta
a politikus.
Faller G.

Babra ment a játék
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Főzőverseny és többállomásos
vidám vetélkedő is színesítette
a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
családi napját, ahova diákjaikat, iskolába készülő óvodásokat és természetesen a szülőket
is várták. A középpontban a
bab állt, így a főzőverseny fő
alapanyaga ez volt, a vetélkedő
állomásain pedig többek között feldolgozták az Égig érő
paszuly című mesét. A rendezvény keretében egészségnapot

is tartottak, különböző salátákat készítettek, kóstoltak és a
sportolásra is lehetőség nyílott.
A megvalósítás része volt egy
pályázati projektnek, amire közel húszmillió forintot nyert az
iskola a Társadalmi Megújulás
Operatív Programban. A cél a
Balogh iskola, valamint tagintézménye, a tolnai Szent Mór
Katolikus Általános Iskola diákjainak fejlesztését és pedagógusaik szakmai fejlődését
elősegítő innovatív módszerek,

programok megvalósítása. A
tevékenységeket egymáshoz kapcsolódóan tervezték meg, megjelenik témaként a környezeti
nevelés, a mozgás, az egészségfejlesztés, az idegen nyelvek
tanításának fejlesztése, illetve
a tanártovábbképzések. Tartottak már közlekedési napokat,
kerékpáros tábort, sporttábort,
egészségnapokat és terveznek
még angol, illetve német nyelvi
vetélkedőt.
Kohl Gyöngyi
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Paksról is blogol Abbey

Abbey Tardiff a nyáron érkezett Paksra, az ASE kosárlabdacsapatát erősítő Troy Barnies
menyasszonya. A szabadúszó
internetes újságíró, több blog
szerkesztője, pár hete már paksi
élményeit is megosztja a világhálón.
– Azt kaptad eddig Magyarországtól, Pakstól amit vártál?
– Sokkal jobb, mint képzeltem.
Azt gondoltam, egész nap otthon fogunk ülni, nem tudunk
majd mit csinálni, ehhez képest
sokat kirándulunk, nagyon él-

vezem felfedezni ezt az országot, a várost.
– Milyen egy átlagos nap Pakson?
Ha Troy éppen edzésen van, akkor mivel foglakozol?
– Minden napom elég egyforma. A közös ébredést követően
Troy edzésre megy, ilyenkor én
is konditerembe indulok. Ezt
követően ebédet készítek, majd
írok, ugyanis szabadúszó online
újságíró vagyok. A fiúk délutáni
tréningje időpontjában pedig
itthon végzek különböző erősítő gyakorlatokat. Este megpróbálom megfőzni a világ legjobb
vacsoráját, ami nem mindig
sikerül, de becsülettel próbálkozom. A recepteket az internetről
nézem, este pedig együtt tévézünk, filmet nézünk.
– Milyennek ismerted meg a magyar embereket?
– Budapesten már háromszor
voltunk, gyönyörű város, nagyon szeretem. Paksot sem
ismerjük még teljesen, de a
környéket már felfedeztük.
Tetszik, hogy nagyon kedvesek
az emberek, viszont az furcsa,

hogy mindenki köszön mindenkinek: amikor az edzőteremben üdvözölnek, mindig
meglepődöm, aztán persze
azonnal visszaköszönök. Negatív tapasztalatom még nem
volt, úgy érzem, mintha máris része lennénk a közösségnek. Különösen azóta, hogy a
blogomat is innen írom, és sokan olvassák.
– Közös döntés volt-e a magyar
szerződés elfogadása?
– Ez Troy döntése volt, a karrierjébe nem szólok bele. Az
ajánlat az ügynökén keresztül érkezett hozzánk. Annyit tudtunk,
hogy az Atomerőmű Sportegyesület Magyarországon komoly
tradíciókkal rendelkező klub.
Sajnáljuk, hogy idén nem indult a Paks nemzetközi kupában, mert tavaly a Ventspils az
Európa Kupában is szerepelt (a
kontinens második legerősebb
sorozata – a szerk.), ennek ellenére a párom úgy gondolta,
hogy ebben a szezonban olyan
csapatba igazol, amely a bajnoki
címért küzd.

– Milyen gyakran olvashatunk
írást tőled a blogon?
– Hetente-kéthetente tervezek
egy-egy írást, de nem akarok
túl sűrűn jelentkezni. Ez attól
is függ, hogy történik-e olyan
fontos dolog az életemben, amit
érdemes veletek megosztanom.
Alapvetően a saját életünkről
írok, valamint profi kosárlabdázókról, akik közül kettő Európában játszik, és most már paksi
élményeimről is.
– Barátságok szövődtek már? A
kosaras családok összetartóak?
– A kosarasfeleségek nagyon
aranyosak, sokat vagyunk együtt.
Ha a fiúk vidéken játszanak, mi
is összejövünk, és egy jófajta bor
mellett beszélgetünk, de hazai
bajnoki után is együtt értékeljük a
mérkőzéseket. Will Tamás (szintén az ASE játékosa – a szerk.)
barátnője pedig a manikűrösöm.
– Mi az, ami tetszik Pakson, és mi
az, ami hiányzik?
– Egy mozi nagyon hiányzik. A
filmnézés az egyik kedvenc időtöltésem. Mi is egy amerikai kisvárosból jöttünk.
Ü

Bemutatkozik az új evangélikus lelkész
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jelentős eseményre került sor
október 10-én a Paksi Evangélikus Egyházközségben: Nepp
Éva személyében a gyülekezet
első női parókus lelkészét iktatták hivatalába. Bajáról hívta
meg a gyülekezet lelkipásztornak a városba, ahova, mondhatni, hazaérkezett.
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„Ne félj, csak higgy!” Ezt a Márk
evangéliumából való idézetet
választotta az ünnepi istentisztelet igehirdetési alapigéjéül
Nepp Éva evangélikus lelkész.
Elmondta, hogy az új feladat
korábban aggodalommal töltötte el, hiszen olyan nagynevű
lelkészek szolgáltak előtte, mint
Sólyom Károly vagy Szabó Vilmos, olyan férfiak, akik után
nőként nem könnyű a gyülekezet elé állni. A fellelt ige már
az első megoldandó feladathoz,
a parókia felújításához is erőt
adott neki, és megtapasztalta a
gyülekezet meleg fogadtatását,
bizalmát, így lassan elcsitultak
kétségei, s most már megnyugvással és bizakodással hirdeti
az igen gazdag múltú paksi lutheránus közösségben a megfeszített Krisztust. Mint mondja,

érezhetőek a népegyházi vonások a gyülekezetben, ami jó,
de szeretne valami újat is hozni
az életükbe, olyan alkalmakat,
amelyek a fiatalabb korosztályok számára is vonzóak.
A mindennapi lelkészi feladatokon túl ezek megvalósítása
jelenti számára a kihívást: elérni, megszólítani a bajainál majd’
háromszor népesebb, nyolcszáz
fős evangélikus közösség tagjait, megerősíteni velük, közöttük a lelki kapcsolatot. A váltás
egyébként nem volt egyszerű,
annak ellenére, hogy több szállal kötődik a városhoz: édesapja
paksi születésű, édesanyja pedig
györkönyi. Bár ő Budapesten
született és Dunaharasztin nőtt
fel, a nyári szünetekben sok időt
töltött Pakson apai nagymamájánál. Egy családi tragédia

erősítette meg abban, ami már
korábban ott motoszkált a lelkében, hogy Isten szolgálatába áll.
A tanulmányok után elérkezett
felszentelésének ideje, mégpedig
egy csodálatosan szép napsütéses októberi napon, 2001-ben.
Két évig az óbudai gyülekezetben volt beosztott lelkész, majd
Pilisre került helyettes lelkésznek, aztán Baján már parókus
lelkészként munkálkodott tizenegy éven át, míg meghívást
kapott a paksi gyülekezettől a
lelkészi szolgálatra, amit elfogadott. Bár nem ismeretlen neki a
város, most mégis egy másik, új
oldalával kell megismerkednie
lelkészi szolgálatából adódóan.
Reméli, hosszú távra rendezkedhet be és szolgálhat a szép
Duna-parti városban.
Kohl Gyöngyi

Ü A árucikkek ugyan mások,
mint otthon, de alapvetően
nagy különbség nincs a két település között, és az élet sem
sokban különbözik, ezért jól
kezelem az új helyzetet. Már
csak egy jó, angolul is beszélő
fodrász kellene.
– Honvágy?
– Nincs! Karácsonykor lesz némi
szünet a bajnokságban, de nem
megyünk haza Amerikába, hanem Európában maradunk és itt
töltjük az ünnepeket.
– Mit szólsz a Szolnok elleni
meccshez?
– Teljesen ledöbbentem attól a
mérkőzéstől. A végére elment a
hangom, kis híján belehaltam.
A közönség viselkedése nagyon
tetszik, ők a legfantasztikusabb
szurkolók, akiket valaha láttam. Párom korábbi állomáshelyén, a lettországi Ventspilsben
a drukkerek néha egyet-kettőt
tapsoltak a meccseken, de enynyire nem éltek együtt a játékkal, mint itt. Ott furcsán néztek
rám, hogy miért sikítozom, de
Pakson nyugodtan beleélhetem
magamat a mérkőzésbe, ezt nagyon élvezem.
Faller Gábor

Kérdező
biztosok járják
a várost

Agricum néven megnyitott
a termelői termékek boltja!
• helyi előállítású élelmiszerek
• termelői különlegességek
• céges ajándékcsomagok
• paksi ajándéktárgyak, szuvenírek
Paks, Szent István tér 6.

www.facebook.com/Agricum
termelői termékek boltja

Ékes ősz címmel nyitották meg Spengler Katalin és Tereza Worowska ékszerkiállítását a Csengey Dénes
Kulturális Központ könyvtárának galériáján, a X. Országos Könyvtári Napok programsorozatban. Az alkotók munkáit Gutai Júlia ajánlotta a közönség figyelmébe, a tárlatot november 4-ig lehet megtekinteni a
könyvtár nyitvatartási idejében. A könyvtári programsorozatban a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban többek közt kiállítás nyílt Könyvtárosok más szerepben címmel, Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz
László szerző pedig irodalmi pódiumot tartott. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök.

Bárkihez bekopogtathatnak október 10. és november 30. között
a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Kft. kérdezői. Az adatgyűjtés fókuszában a
lakásviszonyok állnak, így ezzel
kapcsolatos kérdéseket tesznek
fel. Fontos, hogy a válaszadás
önkéntes, illetve hogy a kérdezők
igazolvánnyal és megbízólevéllel
rendelkeznek. A véletlenszerűen kiválasztott címeken felvett
adatokat bizalmasan kezelik, és
azok csak összesítetten kerülnek nyilvánosságra. A lakosság
munkanapokon 8.00 és 16.30
között a 06-80/200 766 telefonszámon illetve a mibenelunk@
ksh.hu e-mail címen kaphat további információt, az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon
találnak tájékoztatást.

Véleményét
kérik
a rendeletről
Új helyi rendelet készül a vásárokról és a piacokról, amihez a
lakosság véleményét, észrevételeit várják. A korábbit mindenképpen módosítani kellett volna, hogy megfeleljen az aktuális
jogszabályoknak, ám a kisebb
változtatások helyett másikat
alkot a képviselő-testület, amelyben új elemek is megjelennek. A
város honlapján olvasható rendelettervezettel kapcsolatos észrevételeket október 30-ig lehet
eljuttatni az önkormányzathoz
a 75/500-512-es telefonszámon,
telefaxon a 75/519-082-es számon, e-mailben a heva@paks.hu
címen vagy személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda 8-15.30; péntek 8-12 óráig)
a Polgármesteri Hivatal 232-es
számú irodájában.
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Ismét paksi színpadon Appelshoffer János
Fotó: Paletta/TelePaks Kistérségi Televízió

„Bár emlékezete maradjon meg…”
címmel a Honvéd Együttes jelenlegi és egykori tagjainak előadását láthatja a közönség a Csengey
Dénes Kulturális Központban
október 29-én. A táncelőadás
nemcsak azért érdemes a figyelemre, mert a Honvéd – ma
Magyar Nemzeti Táncegyüttes –
az ország legnagyobb létszámú,
széles repertoárú virtuóz együttese, hanem azért is, mert tizenkét év szünet után újra Pakson

lép színpadra Appelshoffer János. A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyú-díjas táncművész koreográfusként
is jegyzi a darabot. Janó 1988ban, ötévesen kezdett táncolni
a Tűzvirágban, 2001-ben került
a Táncművészeti Főiskolára, s
ezzel együtt a Honvéd tánckarába. A darab, amivel visszatér,
különleges, bensőséges, azt meséli el, hogy milyen fájdalmas,
ha valakinek le kell mondania

élete álmáról, ha fel kell adnia
hivatását. Drámaian érvényes
ez a táncoskarrierre az aktív
évek rövidsége, a fizikai korlátok
okán. Attól még inkább konkrét
és hiteles a játék, hogy a főszereplő mindezt már a saját bőrén
érezheti, hiszen a Honvéd ma
már „nyugdíjas” táncosa alakítja a főhőst. Neki nincs szüksége
színészi átérzésre, hogy tudja,
mennyire mélyen hat az ember
lelkére a félretettség érzése.

Appelshoffer János koreográfiáihoz Novák Péter írt briliáns szöveget édesapja, Novák Ferenc
Tata (Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas és
Erkel Ferenc-díjas koreográfus, rendező) visszaemlékezései
alapján. A darab annyira magával ragadó, hogy a közönség
hol együtt sír, hol együtt kacag a
művészekkel.
A táncprodukciót, amely kissé kilóg a koreográfus utóbbi
munkáinak sorából, hiszen jobbára gyermekdarabokat készít,
Budapesten és otthonában, Dunaföldváron is láthatta már a közönség. A mostani paksi bemutatónak „a soha vissza nem térő
alkalom” érzését az adja, hogy
időközben Appelshoffer János,
eleget téve a felkérésnek, fontos
feladatot vállalt a Táncművészeti
Főiskola néptánc tanszékén, így
kicsit róla is szól a „Bár emlékezete maradjon meg…”
A táncművészet és az irodalom
közös érzelmi hullámvasútja
október 29-én az Erkel-bérlet
első előadásaként várja a paksi
közönséget.
Vida Tünde

Nemcsak készíti a frizurákat, hanem fotózza is Franyuk József. A paksi mesterfodrász a természetességre törekszik munkájában, ezért nem használ
mesterséges anyagokat és kizárólag a modell hajával dolgozik. Egy hajkozmetikai világcég szerződött partnereként járt az olaszországi Jesolóban,
ahol bemutatta 22 darabból álló fotósorozatát. A paksi közönség a Puttonyos Fesztiválon láthatta a hajszobrász képeit, melyeket legközelebb Budapesten mutat be egy az olaszországihoz hasonló partnertalálkozón, adta hírül a paks.hu.
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Jó napot, mi újság?

Kolbert Mátyás
Amikor ide került, még macskaköves volt az úttest a főutcán,
ám azóta sokat fejlődött és igazán
szép, élhető várossá vált Paks,
mondja Kolbert Mátyás, aki több
mint egy évtizedet szolgált a helyi plébánián. A Pakson töltött
14 évéből a Szentlélek-templom
építése volt számára a legemlékezetesebb – mondja a katolikus
esperes. Ahogy mesélte, az atomerőmű építésével egyre növekvő
településen óhatatlanul felmerült
az igény, hogy a lakótelep közelében is legyen egy istentiszteleti
hely. Az egyik elképzelés szerint
egy házat vettek volna meg és
alakítottak volna át, a másik szerint – amit nem tartott elfogadhatónak – két lakótelepi lakást.
Előbbire engedélyt kaptak az Állami Egyházügyi Hivataltól, de
Kolbert Mátyás csak ragaszkodott ahhoz, hogy ahogy mondja,
szeretne tornyot, s végül a hivatal
beleegyezett a házvásárlás helyett
egy új templom megépítésébe. A
város főépítésze Makovecz Imre
volt, aki munkához is látott, ám
az elkészült terv nem nyerte el
sem a helyi közösség, sem a pécsi püspökség tetszését, így egy
áttervezést követően rajzolódott
ki a Szentlélek-templom végleges
képe. Kolbert Mátyás többeket
megkeresett támogatásért. Már
nem emlékszik, milyen apropó-

ból volt Németh Miklós akkori
miniszterelnök Pakson, de arra
igen, hogy megszólította, gondolván, mi rossz történhet, legfeljebb nemet mond a kérésére.
Tanácsára, hogy keresse meg az
atomerőmű vezetését támogatásért elmondta, hogy már túl van
egy sikertelen próbálkozáson.
Aztán Németh Miklós javaslatára
levelet írt a Miniszterelnöki Hivatalnak, s nagyjából tíz nappal
annak feladása után 5 millió forintot kaptak a templomépítésére
az erőműtől, sőt még erőgépeket
is a rendelkezésükre bocsátottak,
ami hatalmas segítség volt. Az
alapkövet 1988 pünkösdjén dr.
Cserháti József püspök helyezte
el. Az atomerőmű mellett a pécsi püspökség, külföldi segélyszervezetek és egyházmegyék, az
Állami Egyházügyi Hivatal, a regensburgi érsek, a paksi hívek és
más magyar közösségek is az ügy
mellé álltak, a telket ingyen rendelkezésre bocsátotta a településvezetés és még 4 millió forintot
is adtak, sokan pedig önzetlenül,
két kezük munkájával segítettek. 1990 pünkösd vasárnapján
Mayer Mihály megyéspüspök
felszentelte az új templomot,
amelynek Passauból érkezett, 258
kg-os harangja pontban 16 óra
55 perckor szólalt meg többezres
tömeg előtt. Az új templom a ’80-

as évek végén kuriózum volt, s
mint épület ma is az, mondja az
esperes. Az építkezés nem volt
számára konfliktusmentes időszak, így amikor lehetősége adódott helyet cserélni a németkéri
plébánossal, megtette, így került
1991-ben jelenlegi szolgálati helyére. Mint mondja, itt is nagyon
jól érzi magát, kiváló közösséget pásztorolhat, és nagyon jó a
kapcsolata a településvezetéssel,
mindig mindenben számíthat az
önkormányzatra. Hozzátette, az
ő korában már nem is bírná ellátni maradéktalanul a szolgálatot
egy nagyobb egyházközségben.
Azért kapcsolata a várossal nem
szűnt meg végérvényesen. A
közelmúltban például a Paks és
Reichertshofen közötti testvérvárosi szerződés megújító aláírását
megelőző szentmisén is találkozhattak vele a hívek a dunakömlődi
templomban, ami nem véletlen: a
partnerség létrejöttében, megerősítésében neki is része volt.
A bátaszéki születésű esperes a
Pannonhalmán töltött gimnáziumi és a győri főiskolai éveitől,
valamint egy rövid Baranya megyei szolgálattól eltekintve egész
eddigi életét Tolna megyében töltötte. 1960 nyarán szentelték fel,
első szolgálati helye Tolnán volt.
Papi életének legszebb évei, több
mint egy évtized Szekszárdhoz

köti, de emlékezetesek számára az ezt megelőző decsi évek is,
ahonnan a környékbe is járt. Út
nem volt, a sárközi sárban pedig
csak gyalogszerrel, lovas kocsival
vagy lóháton lehetett közlekedni.
Ő utóbbit tette, amihez az éppen
alakulóban lévő termelőszövetkezettől kapott lovat, ám amikor
megkérték, hogy segítsen a vidéket járva tagokat toborozni, nemet mondott – attól kezdve nem
adtak neki többé hátast. Azért
nem maradt paripa nélkül, a helyi állatorvos kölcsönadta neki
a sajátját. Áldásnak tartja, hogy
segíthet az embereknek, osztozhat velük örömükben vagy éppen
vigasztalást nyújthat nekik bánatukban. Csak az egyedüllét nehéz.
Végső búcsút kellett már vennie
szüleitől, sógorától és húgától is.
Terveiről szólva csak annyit mondott nevetve, hogy a mondás úgy
tartja: ember tervez, Isten végez,
hát nem is tervez. Azért szeretné,
ha a németkéri plébániahivatal
felújítása után a templomé is elkészülne – talán tavasszal kezdődhet a munka. A katolikus egyház
előírása szerint 75 évesen benyújtotta lemondását, amit elfogadtak
a püspökségen, de egyben arra
kérték, hogy további intézkedésig
lássa el a lelkipásztori szolgálatot
Németkéren. Ennek már négy
éve, ő pedig szolgál.
Kohl Gy.
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Bravúros győzelem után
sima vereség
A férfi kosárlabda-bajnokság
harmadik fordulójában rangadót játszott az ASE: a Szolnoki
Olaj KK-t fogadta a Gesztenyés
úti csarnokban.
A bajnoki rajt jól sikerült mind
a két csapatnak, az ASE a Kaposvárt és a Pécset verte, míg a
Szolnok a Jászberény és a Sopron ellen hagyta el győztesen a
játékteret. Mindkét oldalon bevethető volt az összes játékos,
csak az volt a kérdés a mecscset a görögországi Eurocupmérkőzés főpróbájának tekintő Tisza-partiaknál, hogy hat
légiósuk közül ki marad ki. (A
magyar bajnokságban egy mérkőzésre maximum öt külföldi
játékos nevezhető.) A feldobás
előtt az Atomerőmű gyúróját,
Hermann Jánost, alias Dongót
köszöntötték abból az alkalomból, hogy 25 éve segíti a csapat
munkáját.
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Repülőrajtot vett az Olaj, az ASE
pedig bent maradt az öltözőben,
0-7-nél Schmidt Béla időt kért.
Nem használtak azonban a tanácsok, a hazai kísérletek sorra
kimaradtak, a vendégek pedig
szorgalmasan termelték a pontokat, az ötödik percben már
0-16-ot mutatott az eredményjelző. A nyolcadik percig kellett
várni az első piros-kék találatra,
Barnies kétpontosa törte meg a
gólcsendet, de addigra a Szolnok már 21 találatig jutott.
A második negyedben már éledezett a paksi csapat, és kezdte
ledolgozni a hátrányát. Sikerült
tízen belülre kerülni, de a negyed végén Vojvoda hét pontjával ismét jelentős előnyt szerzett
az Olaj KK.
A nagyszünet után feljavult a hazaiak védekezése, a támadásokból
sikerült pontokat szerezni és így
fokozatosan csökkenteni a két

csapat közti különbséget. Ahogy
kapaszkodott fel az ASE, úgy lett
egyre izgalmasabb a mérkőzés, és
egyre jobb a hangulat.
Az utolsó negyedre többen is
összekapták magukat a paksi
játékosok közül, és a feljavult
Dunn vezérletével utolérték a
szolnokiakat, akik először még
egy időkérés után gyorsan viszszavették a vezetést. Nem késett
azonban sokáig a hazai válasz,
Medve révén újra egyenlő lett
az állás. Az utolsó támadásra 23
másodperccel a játékidő vége
előtt az Olajnak volt lehetősége,
de jól védekezett az ASE, 70-70
lett a vége, következett a hoszszabbítás.
A ráadás első percei nem indultak jól paksi szempontból,
az addig nem sokat mutató
Wittmann két triplát is beszórt,
9 ponttal húzott el a Szolnok.
Eilingsfeld, Kovács és Barnies

révén azonban ismét volt hazai válasz, a kilencből csak egy
pont előny maradt. Jött azonban
ismét Vojvoda, majd az utolsó másodpercekben büntetők,
1,7 másodperccel a vége előtt
3 ponttal ment a vendégcsapat,
amikor Medve Máté egy távoli
kosárral egyenlített. A Szolnok
videóbírót kért, de a felvételek alapján is triplának ítélték a
sporik, jöhetett az újabb öt perc.
Felváltva estek a találatok, egyik
fél sem tudott ellépni, a vendégeknél Green volt a pontfelelős,
míg hazai oldalon Eilingsfeld,
Medve és Dunn is tett be a közösbe. Az utolsó percnek szolnoki előnynél vágtak neki a
csapatok, de ezúttal sem született
döntés, Rakocevic zsákolása után
újra egyenlő lett az állás, a vendégek pedig nem tudtak pontot
szerezni a hátralévő másodpercekben.
Ü

Ü A harmadik ötperces ráadásra már erősen megfogyatkoztak
a csapatok, Milosevic Gregory
és Keller a vendégeknél, Kovács,
majd Dunn a hazaiaknál szedett
össze öt személyi hibát. Nagyon
elfáradtak a játékosok mind a
két oldalon, de a hazaiak óriásit
küzdve bedarálták a vendégeket.
Tóth Ádám pontjaival ellépett
az ASE, Barnies is csatlakozott hozzá, így a 42 pontig jutó
Vojvoda már nem tudta visszahozni a meccsbe csapatát.
Hatalmas küzdelemben, megérdemelten győzött az ASE, mert
nem adták fel és az utolsó másodpercig küzdöttek. Ritkán van
része ilyen izgalmas, fordulatos,
látványos összecsapásban játékosnak, szurkolónak egyaránt.
ASE–Szolnoki Olaj KK: 118-107.
A negyedik fordulóban Szombathelyen lépett pályára az
ASE, a három győztes meccs
után bízva a jó folytatásban, de
a várakozásokkal ellentétben a
paksi csapat messze elmaradt a
Szolnok ellen mutatott játéktól.
Az első negyedben még sikerült
tartani a lépést a hazaiakkal, sőt
a második felvonás közepén a
vezetést is átvették Schmidt Béla
tanítványai, de a lényegesen motiváltabb Falco a félidő végére
újra a maga javára fordította a
mérkőzést.
A nagyszünet után fokozatosan
elhúzott a Szombathely, az utolsó negyedben pedig már tetszés
szerint szerezték a pontokat a
széteső paksi csapat ellen. Csak
Kovács Ákos és Tóth Ádám játéka dicsérhető, többen viszont
mélyen tudásuk alatt játszottak,
meg sem közelítették az egy
héttel korábban nyújtott teljesítményt. Falco KC Szombathely–
ASE: 81-61.
Az ötödik fordulóban október
24-én a Szeged látogat a Gesztenyés útra.
(joko)

Cirjenics célja
az olimpiai részvétel
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Négy hónapnyi rossz sorozatot sikerült megszakítania Cirjenics Miklósnak, az ASE 100 kg-os
dzsúdósának, aki a glasgow-i European Open viadalt az ötödik helyen zárta.
– Milyennek ítéled meg a glasgow-i versenyt?
– A holland srác ellen mindent megtettem, de
fordítani tudott, a harmadik helyért pedig volt egy
rossz összekapaszkodásom, amiből eldobott a brit
versenyző. A pontokat tekintve a döntő nagyon
kellett volna, de a harmadik hely közelebb volt,
kár érte, hogy nem jött össze.
– Mennyire erős a súlycsoportod?
– Most nagyon sűrű a 100 kg, sok függ attól, hogyan kel fel az ember, milyen sorsolást kap, de
igazából a jó forma számít. Utoljára úgy igazából
februárban Szófiában és májusban Zágrábban
mentem jól. Azóta is voltak jó meccseim, vertem
el egész jó ellenfeleket, de utána nem tudtam tovább menetelni a legjobb négy közé vagy a döntőig.
– Hol állsz most a világranglistán?
– A harmincadik elején vagyok, ami azért nem jó
hely, mert a versenyek sorsolásán az első vagy a
második meccsemen rögtön egy kiemelttel kerülök össze az első tízből. Utoljára Üzbegisztánban
a GP-n kaptam jó sorsolást, kiemelt voltam, de
sérülten mentem ki. Előtte a budapesti keretedzésen belekönyököltek a számba, kilazultak a fogaim, így nem tudtam élni a lehetőséggel. Azóta is

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

járok a szájsebészetre. Amúgy több versenyen is,
ha sikerült megvernem egy top 10-es versenyzőt,
az utána következő ellenfél is már a középmezőnyből kerül ki, erős ellenfél, és ott már minden
nüanszokon múlik. Már nagyon zavar ez a pechszéria, remélem előbb-utóbb vége lesz.
– Az European Openen végre sikerült jól szerepelned. Hány pontot hozott a konyhára?
– Az EO-n általában kiemelt vagyok, de ezek a
versenyek csak egyszeres szorzójúak. Mondjuk
négy meccset vívtam, szereztem 20 pontot, de
ha egy Grand Prix-n a 64-ből bejutok a 32 közé,
azért már 24 pont jár. Ennek ellenére mégis jobb
érzés, hogy ott vagyok a véghajrában, mintha
csak a 16-ig jutok. Amióta az ASE és a szövetség menedzsel, elég sok versenyre jutottam el a
két év alatt, de még nem sikerült az élmezőnnyel
felvennem a ritmust és huzamosabb ideig jó teljesítményt nyújtanom.
– Jövőre olimpia, már nem sok van vissza a kvalifikációból. Mennyi pont kellene a biztos kijutáshoz?
– A kvalifikációs listáról direktben az első 22 helyezett jut ki. Kontinensenként 2-2 szabadkártyát
osztanak ki, így alakul ki a 32 fős mezőny. Én jelenleg a 20-as sor végén vagyok, a májusig tartó
versenyeken még szeretnék három jó eredményt
elérni, legalább 60 pontot szerezni és direktben
kijutni.
– Most, hogy Bor Barna sérült, kivel tudsz Pakson
edzeni?
– Ohát Zalánnal, aki 90 kg-os, vele igazán jól tudok edzeni, jobban lemodellezi a 100 kg-t. Barna
vastagabb, máshogy esik, más a fogása, Zalánnal
könnyebb a technikát csiszolni, Barnával viszont
keményen lehet küzdeni.
– Még bő két hónap van vissza az idei versenyszezonból. Hova utaztok még a tervek szerint?
– Október végén Abu-Dhabiba Grand Slamre,
ami ötszörös szorzós, majd Csoknyai Lacival egy
kínai Grand Slamre megyünk. Barna lába még
nem 100%-os, ezért ő nem jön. Utána lehet, hogy
a tokiói GS-re is megyünk, de ez még bizonytalan, a pénztől, meg attól is függ, hogyan fogok
pontokkal állni. Az év végén lesz még egy verseny Koreában is, de ami biztos, az az első kettő.
Kovács József

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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Teremgondokkal küzd a PKSE
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Elkezdték a bajnoki küzdelmeket
a kézilabda férfi és női felnőtt,
valamint az utánpótláscsapatok
is, pár forduló után a Paksi Kézilabda Sportegyesület szakosztályvezetőjét, Oldal Ottót kérdeztük a
tervekről és az elvárásokról.
– Kezdjük a női csapattal, itt mi a
cél?
– A 2015-16-os Tolna megyei
női kézilabda-bajnokság mezőnyét nyolc csapat alkotja, az NB
II-es játékosokat is szerepeltető
gárdákat leszámítva a mezőny
kiegyensúlyozott. A lebonyolítási
rendszerben először az alapszakasz, majd alsó-felsőházi rájátszás következik. A PKSE célja a
felsőházba kerülés. Csapatunk
játékoskerete szűk, de a megfontolt építkezés hívei vagyunk. 2015
őszén komoly erősítés érkezett
klubunkhoz egy fiatal, élvonalbeli
múlttal is rendelkező irányító-átlövő játékos, Kaszás Ivett személyében. Kevés edzéslehetőségünk
miatt a nőiutánpótlás-nevelés
idén még nem kerülhetett napirendre, középtávú terveinkben
azonban fontos szerepet kaphat.

– A különböző utánpótláscsapatok más-más erősségű sorozatokban, bajnokságokban szerepelnek.
– Utánpótláscsapataink az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan két országos és két megyei
szintű versenysorozatban érdekeltek. Minden korcsoportban
megfelelő a létszámunk, folyamatos az utánpótlásunk, lefedi a teljes 1998-2004 közötti korosztályt.
Az országos gyermekbajnokságban szereplő csapatunk átlagéletkora 13 év, sok a kezdő, jövőre várhatunk tőlük komolyabb
eredményeket. A cél, hogy minél
több magas hőfokú mérkőzést
játsszanak, rutint szerezzenek.
Az országos serdülőbajnokság E
csoportjában kilenc csapat szerepel. Nem jól sikerült a felkészülésünk és most sem zökkenőmentes a munka, gondot okoz a
teremhiány és motivációs problémák is vannak. A csoportunk
nagyon erős, az ország legerősebb csapataival is mérkőzünk,
ennek ellenére ettől a gárdától
előzetesen sokkal többet vártunk, célunk a tisztes helytállás.

Az országos versenyrendszerben
edződő csapatainknak a megyei
bajnokságokban több sikerélménye is volt az elmúlt években és ez
várhatóan idén sem lesz másképp.
A Tolna megyei serdülőbajnokságban cél a 2014/15-ben megszerzett bajnoki cím megvédése, a
Bács-Kiskun megyei serdülőbajnokságban pedig a bajnoki cím.
– A felnőtt férficsapatnak mekkora lökést adott Misael Iglesias
Povea mint játékos-edző? Mennyi
pluszt jelent egy nemzetközi szinten is bizonyított játékos beállása?
– A felnőtt férfiak a tízcsapatos
Bács-Kiskun megyei bajnokságban indultak, a mezőnyből négy
csapat kiemelkedik, a többiek
hasonló játékerőt képviselnek.
Misa jelenléte és profi szemlélete teljesen új impulzusokat adott
a csapatnak és természetesen
az együttes játékereje is nőtt. A
megnövekedett elvárások és magasabb szintű minőségi edzésmunka miatt viszont többen lemorzsolódtak. Úgy tűnik, először
a fejekben kell rendet rakni, majd
az eddigieknél is sokkal komo-

TEMETKEZÉS

lyabb fizikai felkészítés következik. A zömében 1998-2001-es
születésű fiatalokra épülő majdani felnőtt keret kialakítása még
néhány évet igénybe vesz, de nem
vagyunk türelmetlenek. 2020-ra
tervezzük az áttörést. A jelenlegi,
elég vegyes korösszetételű gárdát
a középmezőnybe várjuk.
– Az induláshoz képest jelentősen
bővült a játékosállomány. A működéshez biztosítottak a feltételek?
– Igen, az egyesület többcsapatos működéséhez vannak
és lesznek támogatók. A Paksi
KSE 2011-es megalakulása óta
minden pénzügyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
Országos versenyrendszerben
szereplő utánpótláscsapataink
működése eddig biztosított volt
a 2012 óta sikeres sportfejlesztési programjaink révén, a
látványcsapatsport-támogatások
rendszerén keresztül, tao-ból.
Paks város önkormányzata, az
ESZI és az atomerőmű is segíti
munkánkat. Felnőttcsapataink
szűkös támogatói hátterét mindenképpen bővíteni kívánjuk,
ez az előrelépés és a minőségi
munka alapfeltétele. Sportvezetőink évek óta társadalmi
munkában dolgoznak, ezen az
állapoton is változtatni kell. Új
támogatási formákat, lehetőségeket keresünk, szeretettel
fogadjuk, várjuk a szponzorokat, érdeklődőket. Az egyesület egyik legégetőbb gondja a
teremhiány, emiatt korlátozott
az edzési lehetőségünk. A késő
esti, felnőtt edzéseket utánpótlás korú, köztük szekszárdi
játékosaink nem tudják látogatni. Nagy szükségünk lenne
minimum heti két alkalommal
délután öt órától 2-2 óra időtartamban szabványméretű teremre Pakson.
(joko)

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Búcsú
a Magyar
Kupától

Pakson edzett Vajda Kristóf. A 21 éves autista fiatalember a nyáron úgy határozott, végigjárja hazánk
csapatait, de nemcsak civilként látogat el a klubokhoz, hanem szerelést és stoplist is húz. Kiri, hiszen
mindenki így ismeri, legutóbb egy tréning erejéig az OTP Bank Ligában szereplő Paksi FC vendége volt.
Az izzasztó edzést követően közös fotózás következett, majd Kristóf egy, a játékosok szignójával ellátott
mezt is átvehetett a futballistáktól. Ő maga is készült meglepetéssel: mivel Csertői Aurél a közelmúltban
ünnepelte születés- és névnapját, ebből az alkalomból Vajda Kristóf a korábbi állomáshelyei címereit
nyújtotta át a Paksi FC vezetőedzőjének. Fotó: Paksi FC.

Míg az OTP Bank Ligában egygólos győzelmet aratott az Újpest ellen a Paksi FC labdarúgócsapata,
addig a Magyar Kupából kiesett.
Az NB I. tabelláján harmadik helyen álló zöld-fehérek az NB IIIban játszó Tiszaújvárostól elszenvedett 4:3-as vereséggel búcsúztak
a sorozattól.
További hír a klub háza tájáról,
hogy Bajner Bálint személyében
támadót igazoltak. A 25 éves
futballista korábban a brit, az
olasz és a német bajnokságban
is kipróbálta magát. Bajner szerződése hosszú távra szól. – Szeretnék olyan teljesítményt nyújtani, amivel felhívom magamra
a figyelmet először az NB I-ben,
majd pedig a későbbiekben ismét
szeretnék egy külföldi szerződést
– fogalmazott a paksifc.hu oldalnak a játékos.

SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paksi kirendeltségénél

Nyissa meg lakossági és/vagy vállalkozói számláját 2015. december 31-ig,
és az alábbi kedvezményeket kínáljuk Önnek:
•

0 Ft minden új lakossági és
vállalkozói számla esetében (2016. április elsejétől a hatályos számlavezetési

2016. március 31-ig a havi számlavezetési díj
Hirdetmény szerinti díjat számítjuk fel).

•

a számlához igényelt egy darab (lakossági Maestro vagy MC Standard illetve vállalkozói számlák
esetében a MC Electronic Business)
a számláján!

bankkártya első éves díját jóváírjuk

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek.
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nagy lencseakció
egyfókuszú
szemüveglencsék

-30%
-50%
progresszív
szemüveglencsék
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Az akciós ajánlat komplett szemüveg (keret + egy pár szemüveglencse) megrendelése esetén érvényes. A 30%-os és 50%-os szemüveglencse
kedvezmény maximális értéke 40 000 Ft, mely 1 pár szemüveglencsére vehető igénybe. Az akció időtartama: 2015. szeptember 14. – október 28.
További akciós feltételek az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon.

