Zuschlag János szeretné kollégáival „felébreszteni” a várost, olyan csatornákat
megnyitni lakói számára, amelyek segítenek, hogy több, elsősorban helyben
19. oldal

fontos információhoz jussanak.
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AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIK! ÚJ BETÉTEKRE EBKM 3%

FELVÉTELKOR KÖLTSÉGMENTES!
Elérhetőségek:
7030 Paks, Villany utca 4.
Tel.: 75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

TAKARÉKSZELVÉNYBEN történő 90 napos lekötés esetén
Az akciós betét további feltételeiről
érdeklődjön fiókjainkban. Az akció visszavonásig érvényes!

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

Ajánlást
várnak
Javaslatokat várnak a Paks Kultúrájáért kitüntetés díjazottjára.
A képviselő-testület a díjat a város kulturális életében dolgozó
azon személyek elismerésére
alapította, akik a település kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi
elismertségéért maradandót alkottak. A 2016-ban kitüntetendő
személyére november 23-ig lehet
javaslatot benyújtani írásban, indoklással együtt dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz.

Helyettes
államtitkár
lett Kozmann
György
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága helyettes államtitkára
lett Kozmann György világ- és
Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes kenus, a Fidesz
korábbi polgármesterjelöltje. Kinevezése után valószínűleg más
veszi át listán megszerzett helyét
a paksi képviselő-testületben.

Ingyenes Wifi-hálózat
a város számos pontján
Szabadon lehet internetezni a város frekventált
pontjain, rendezvény- és közösségi terein az önkormányzat jóvoltából. Az ingyenes, vezeték nélküli szolgáltatást a GovernSoft Kft. építette ki és
üzemelteti, illetve fejleszti tovább. Az anyagi hátteret az önkormányzat biztosítja.
A FreeWifiPaks november végétől tizenhárom
helyszínen érhető el, egyes pontjain, például a polgármesteri hivatal előtti téren, már most rá lehet
csatlakozni. Emellett a Duna-parti gesztenyesoron,
a Sárgödör téren, az Erzsébet Nagy Szálloda előtt,
illetve a Csengey Dénes Kulturális Központ előtti
területen lehet szabadon kapcsolódni a világhálóra. A kiválasztott pontok között van az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium, a Paksi Vak Botytyán Gimnázium, valamint a PSE-pálya és az ASEsportcsarnok környéke. Ugyancsak lehet netezni az
autóbusz-pályaudvar környékén, a Paksi Gyógyászati Központnál, a Barátság úti rendelőintézetnél
és buszmegállóban, illetve az ürgemezei strandnál
és pihenőparkban. Zuschlag János, a GovernSoft
Kft. ügyvezetője azt mondta, azért „hálózzák be a
várost”, mert ma már az internet a mindennapi élet

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Chen stílusú
Tai ji Quan Kung fu

AZ ÉN TÖRTÉNETEM… TALÁN AZ ÖNÉ IS?
Paksi Chen stílusú Tai Ji Quan SE
HARC és MŰVÉSZET – Erőnlét és Egészség

Érvényes vagyonőri
igazolvánnyal rendelkező
vagyonőröket keresünk
paksi telephelyre.
Tel.: 70/605-9660.

része. Otthon, a munkahelyen gyorsan lehet információhoz jutni, ha arra vagyunk kíváncsiak, mikor
indul vagy érkezik a busz, mit adnak a moziban,
mikor rendel az orvos. Azoknak, akik a városban
járnak-kelnek, legyenek helybeliek vagy vendégek,
immár az önkormányzat lehetővé teszi, hogy akár
az utcán böngészhessenek az interneten. A csatlakozáskor megjelenő oldalon aktuális, a legfontosabbnak tartott városi információk jelennek meg,
tájékoztatott Zuschlag János.
Vida T.

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

„A férjemmel és az unokákkal
gyakran jártunk sétálni. Idővel
egyre nehezebben értettem meg
őket a zajos utcán, és sokszor
a fejükhöz is vágtam, hogy
motyognak. Eltávolodtunk egymástól, mert már nem tudtam
részt venni a beszélgetésekben.
megválÖrülök, hogy ez mára megvál
tozott.”

V. Marika, 67 éves

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
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Ha magára vagy
szeretteire ismer,
látogasson el
hallásvizsgálónkba!

AJÁNDÉKOZZA
A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

7030 Paks,
Táncsics M. u.
13. I. emelet
Bejelentkezés:
06-30/234-2572

AJÁNDÉK BÖGRE a téli estékre*
* Az akció a készlet erejéig, maximum december 11-ig tart. Az ajándék
feltétele a díjmentes hallásszűrésen való részvétel és
a hirdetés felmutatása.

„A kopjafával azt üzenjük, hogy bárhol is éljenek honfitársaink a mai Magyarország határain kívül, szüksége van rájuk a nemzetnek,
szüksége van rájuk a hazának. Együtt. És külön-külön is” – fogalmazott Süli János polgármester a Városháza előtt felállított kopjafa ünnepélyes avatásán október 23. előestéjén. A téren található emlékművekre utalva hozzátette: „A kopjafa a helyével is üzen: Deák bölcsessége, ’56
elszántsága és tisztasága segít tudtára adni a világnak, hogy mi, magyarok, paksiak – mindannyian – kortól és nemzethatároktól függetlenül, együtt gondoljuk a múltat, a jelent, a jövőt”. A kopjafa székely jelkép, összeköti Magyarországot és a határon túli magyarokat, de arra a
hatvanfőnyi erdélyire is emlékeztet, akik környékünkön élnek. Lückl Attila fafaragó alkotásának avatásán kézdivásárhelyi diákok, valamint
Gazdag-Fejes Margit és a Szaggató zenekar működött közre. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal.

A közösségi együttélés szabályairól
2016. január 1-jétől lép életbe az új helyi rendelet, amely a
közösségi együttélésről szól. A
képviselő-testület októberi ülésén fogadta el a szabályozást,
amellyel reményeik szerint a jövőben elkerülhetőek lesznek az
esetleges szomszédviták, illetve
visszaszorul a közterületi károkozás, például a fák kitörése,
az utcabútorok megrongálása.

A rendelet megalkotására a törvény lehetőséget ad, ám ezzel
eddig nem sok önkormányzat
élt, mondta el dr. Blazsek Balázs.
Paks címzetes főjegyzője arról
is tájékoztatott, hogy több területet felölelően megfogalmazza
a rendelet azokat az eseteket,
amikor valaki vét a közösségi
együttélés szabályai ellen, ami
egyébként járhat figyelmezte-
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téssel vagy 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, de akár
közigazgatási bírságot is kiszabhatnak, ami viszont már több
száz ezer forintos tétel is lehet.
A szabályozásban megjelenik
az állattartás, a hirdetmények,
plakátok elhelyezése, a közterületek rendje, a köztisztaság
fenntartása, a piactartás, a társasházi együttélés, a város jelké-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

peinek használata, a védett helyi
értékek, valamint a zöldterület,
zöldfelület védelme. Nem cél a
pénzbüntetés, az önkormányzat bízik a rendelet visszatartó
erejében. A hatályba lépéskor
lesz egy türelmi időszak, hogy a
lakosság megismerje, megszokja
az új szabályozást, amely a város
honlapján olvasható.
Kohl Gyöngyi

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.
Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
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1956 az emberi méltóság legszebb példája
Fotó: Babai István/Paksi Polgárm. H.

Hagyományosan a Fehérvári úti temetőben kezdődött
az október 23-i városi ünnepi
programsorozat, ahol Czuczor
Antal sírjánál emlékező beszédet mondott dr. Hanol János,
közreműködött Bonda Boglár
kézdivásárhelyi diák. Lenkey
István református lelkész igét
hirdetett a kopjafáknál, majd
Tuba János nemzetőr parancsnok sírjánál is elhelyezték az
emlékezés virágait. A programsorozat az ’56-os emlékműnél, a
városháza előtti téren folytatódott, ahol Süli János, Paks polgármestere idézte fel az 59 évvel
ezelőtti eseményeket. – 1956
az utolsó olyan történelmi esemény volt nemzetünk életében,
amely örök érvényű példákkal szolgált az önzetlenségre,
kitartásra és példamutatásra.
Amikor az emberek nem mér-
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legeltek, hanem őszinte akarattal, az eszük, szívük parancsára
cselekedtek, azt tették, amit a
haza, az önbecsülésük megkövetelt – mondta. Kiemelte, hogy
nem elég csupán történelmi
emléket állítani, emlékképeket
feleleveníteni, hanem felül kell
vizsgálni a történelmi események, megemlékezések tanulságát, elgondolkodni, hogy az
egykori események ismeretében
mit kell tenni azért, hogy méltók legyünk történelmünkhöz,
kiküszöböljük elhibázott lépéseinket, s melyek a leghatékonyabb eszközök, cselekedetek
a nemzet életének megújítására. – Meg kell tanulnunk az új
helyzeteket felfogni, a lényeget,
az értéket meglátni és egységes, fegyelmezett, jó szándékú
akarattal alkalmazni. Meg kell
tanulnunk, hogy nincs értelme
idegen koreszmék után futni,
azokat éltetni és a magunk képére formálni. Meg kell tanulnunk, hogy nem elég embernek
lennünk, emberségesnek is kell

lennünk. Meg kell tanulnunk,
jól kell értelmeznünk nemzeti
történelmünket, a nemzeti sorstragédiákban bővelkedő huszadik századot – hangsúlyozta.
Záró gondolataiban rámutatott,
hogy 1956 az emberi méltóság
legszebb történelmi példája, kiállni mellette azt jelenti, hogy
a hitelesség, őszinteség, a reménység mellett állunk ki.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
programsorozat este a Csengey
Dénes Kulturális Központ színháztermében zárult, ahol Bagdy
László önkormányzati képviselő, tanácsnok mondott ünnepi
köszöntőt. Személyes élményein
keresztül idézte fel az október
23-i eseményeket: gimnazistaként egyetemisták hívó szavára
csatlakozott társaival a felvonulókhoz.
– Hálát adok a Jóistennek, hogy
az ’56-os forradalom első, magasztos lépéseinél ott lehettem
– mondta. A Parlamenttől haza-

Kézdivásárhelyen fáklyás felvonulást rendeztek 1956 emlékére, ahol Tell Edit, Paks alpolgármestere mondott beszédet. – Tartsanak meg minket hitünkben és akarásunkban
1956 hősei. Mutassunk példát egymásnak, a gyerekeinknek.
Mutassuk meg a hétköznapok és az ünnepek értelmét. Legyen
kitartásunk, türelmünk egymáshoz – és mindenekelőtt a
gyerekekhez, a fiatalokhoz. Tanítsuk meg őket a közös nyelven
megismert példaképek vállalásához. Tanítsuk meg őket az állhatatosságra, az őszinteségre, a helyes választására. Az ’56-os
tiszta, csendes indulatokra, a tisztesség és az igazság melletti
kiállásra – hangsúlyozta Tell Edit.

vitt az útja s – ahogy fogalmazott
– aztán féltő szülei szobafogságon tartották, de 16 éves korára
már olyan eseményeket élt meg
családjával, hogy tudta, mi a
zsarnokságból fakadó félelem,
az önkény, a terror, látta, amikor
az ávósok hajnalban feldúlták
otthonukat, s elhurcolt édesapjáról hónapokig nem tudtak
semmit. Gondolatai zárásaként
kiemelte: a hősök útján, a magyar nép tehetségéből és hitéből
fakadóan mindig eljutottunk
oda, ahonnan a múlt minden
lépése értelmet nyert és ahonnan a folytatást is megláthattuk.
–Halljuk hát meg a hősök szavát!
Tiszteljük meg őket azzal, hogy
elfogadjuk üzenetüket: egységesség, testvériség, szeretet. Mindezekre városunk polgárainak és
egész nemzetünknek ma is igen
nagy szüksége van.
Az esten ezután átadták a Pro
Urbe Emlékérmet és a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány
elismeréseit. Az ünnepi műsorban közreműködtek kézdivásárhelyi diákok és a PistiEst
zenekar, illetve bemutatták az
Örökségünk című dalhoz készített klipet. A rendezvénysorozat
végén Barnabás István alpolgármester mondott pohárköszöntőt, aki egyrészt a testvérvárosokban élőkre emelte poharát,
másrészt azokra a civilekre, akik
jó helyen, jó időben hallatták
hangjukat a Paksot érintő támogatásmegvonások miatt.
-kgy-

Az idei év Pro Urbe-díjasai
A Pro Urbe Emlékérem azoknak adományozható, akiknek tevékenysége a város gazdasági,
kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő
jelentőségűnek bizonyult. A kitüntetést hagyományosan az október 23-i városi ünnepi esten
adják át. 2015-ben Klézl Teréziának, dr. Szekér
Gyulának és dr. Csók Sándornak ítélte oda a képviselő-testület a rangos elismerést.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A város szépítése, rendezése nem egyéni teljesítmény csupán, ez a díj minden érte dolgozó munkájának megbecsülését is jelenti – mondta Klézl
Terézia, Paks főkertésze a Pro Urbe Emlékérem
átvétele után. A díjazott az egykori budapesti
Kertészeti Egyetemen táj- és kertépítész diplomát
szerzett. Ezután visszatért szülővárosába, Szekszárdra, ahol először gyakornokként, majd tervezőként dolgozott a Tolna Megyei Tanácsi Tervező
Vállalatnál. Munkája révén már azokban az években több szállal kötődött Pakshoz, ő tervezte többek között a polgármesteri hivatal előtti parkot és
az atomerőmű parkjainak egy részét, így amikor
a tervezővállalat megszűnt, élt az éppen kínálkozó lehetőséggel és Paksra jött dolgozni. Eddigi,
több mint húszévnyi tevékenysége során alakult
ki a város zöldfelületeinek mai arculata, munkáját dicsérik többek között a megújult játszóterek,
lakótelepi tömbbelsők, az ürgemezei parkerdő és
az is, hogy Paks 2001-ben megkapta a Virágos
Magyarországért verseny első helyezését, majd a
nemzetközi megmérettetésen az ezüstdiplomát.
Dr. Szekér Gyula vegyészmérnökként szerzett
egyetemi végzettséget. 1971 és 1975 között nehézipari miniszterként, 1975 és 1980 között pedig
már miniszterelnök-helyettesként állt kapcsolatban az atomerőmű-beruházással. Jelentős szerepe volt abban, hogy az ország gazdasági vezetése
Paks esetében eltérjen attól a gyakorlattól, hogy
a nagyberuházások kivitelezői, építői részére csupán ideiglenes szálláshelyek épültek. Paks fejlesztése ugyan nem szerepelt a megyei tervek között,
mégis végleges városrész épült minden szükséges
kiszolgáló létesítménnyel együtt. A szerkezetében
és nagyságában a jelenlegi városképet is jelentő-

sen meghatározó lakótelep megépülése, valamint
a település várossá válása az ő határozott kiállásának is köszönhető. Az elismerést fia, ifj. Szekér
Gyula vette át, s mondott köszönetet a díjért.
Mint mondta, édesapja sok nagy beruházás megalkotásában vállalt aktív szerepet, de ezek közül
is kiemelkedik az atomerőmű, aminek, ahogy
elhangzott, nagy szerepe volt abban, hogy Paks
várossá válhatott.
Dr. Csók Sándor szülész-nőgyógyász főorvos
33 évesen kapott megbízást a paksi szülőotthon
vezetésére. A gólyafészkes házban évente 550600 szülést vezetett le, s ma alig akad olyan család Pakson, melyben ne született volna valaki a
doktor úr keze alatt. 1979-ben egy megyei döntés értelmében az intézmény megszűnt, ő pedig
szakorvosként folytatta pályafutását. Több mint
negyven évet töltött a pályán, ma a nyugdíjasok
aktív életét éli. A közösség népszerű tagja, szívesen vállal közszereplést, legyen szó akár a festészet világáról, akár színpadi fellépésről. A Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör 2007-ben Lussoniumdíjjal köszönte meg munkáját. Az ünnepi esten
átvehette a város Pro Urbe Emlékérmét. A díj
átvételekor azt mondta, hálás, hogy érdemesnek
tartották a magas kitüntetésre, és köszöni azt a
sok szeretetet, amit a paksiaktól kapott.
Kohl Gyöngyi
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Segítség
a fűtési
szezonra
Hiába sütött a nap az elmúlt időszakban, már elkelt a fűtés, és az
igazi hidegek még előttünk állnak. Sokaknak nehézséget okoz a
fűtés költségeit biztosítani, amin
két módon tud enyhíteni a paksi
önkormányzat. Az egyik lehetőség a rendkívüli települési támogatás. Badics Istvánné, a szociális
osztály vezetője elmondta, hogy
ez a segítség minden naptári évben három alkalommal vehető
igénybe, és a fűtési szezonban az
utalvány helyett tűzifát lehet kérni, amit az önkormányzat a DC
Dunakom Plusz Kft.-től vásárol
meg. Jó hír, hogy mivel idén ezt a
korábbinál olcsóbban teheti meg,
ugyanakkora keretből nagyobb
mennyiséget kapnak a rászorulók, amit ingyen házhoz is szállítanak. A kérelmek elbírálásánál
a jövedelmet veszik figyelembe,
illetve azt, hány fős a család. Segítség lehet a fűtés költségeihez
a települési lakásfenntartási támogatás is, ami év közben bármikor igényelhető, a jogosultságot egy évre állapítják meg a
szociális osztályon. Rendszeres
havi ellátásról van szó, amelynek
legkisebb összege kétezer forint,
és közvetlenül a szolgáltatóhoz
utalják, hogy melyikhez, azt a kérelmező meghatározhatja. A két
támogatás nem zárja ki egymást,
tehát ha valaki megfelel a jogosultság feltételeinek, akár mindkettőt megkaphatja.
-gyöngyAz „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik adójuk 1%át céljai elérése érdekében ajánlották fel. A 2013-as szja 1%ának összege 288.126 Ft volt,
melyet az Asztma-Allergia Klub
gyógyüdülésére fordítottunk.
Bízunk abban, hogy az elkövetkező években is támogatják
tevékenységünket, köszönettel:
Az Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai
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Fogadóóra

Kovács Sándor
Sokan úgy gondolják, Paks gazdag város, itt kell, hogy jusson
mindenre. Nem látják, milyen
körültekintően kell gazdálkodnia
a városvezetésnek – mondja Kovács Sándor. A Paksi Lokálpatrióták Egyesületének önkormányzati képviselője szerint városunk
a hasonló méretű településekhez
képest rendezettés szép, látszik,
hogy itt működik az atomerőmű,
és reméli, hogy a tervezett bővítés
során még sokkal élhetőbbé válik.
Kovács Sándor szerint Paks újabb
aranykorát hozhatja el az atomerőmű bővítése. Az intézmények
nagy részét, a sportlétesítményeket az előző projekt alatt építették, színvonalas működésükhöz
mindig hozzájárult az atomerőmű. Ez most megismétlődhet, és
ma már okosabban használhatjuk fel a bővítés kapcsán érkező
forrásokat – mondja a képviselő,
aki szerint tervezetten kell munkahelyeket teremteni. Meg kell
oldani például a női munkaerő
foglalkoztatását, ami régi, súlyos
probléma Pakson. Fontos erősíteni a helyi vállalkozókat, nemcsak
munkát és tőkét, hanem információs hátteret is biztosítva nekik. A
helyi vállalkozók akkor képesek
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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nagyobb feladatokat is elvégezni,
ha mind a szakemberállomány,
mind a géppark rendelkezésre áll,
ha kell, konzorciumban, hangsúlyozta Kovács Sándor. Hozzátette,
a mostani városvezetés vállalkozásbarát, Süli János polgármester
tudja, mire és hogyan kell készülniük a helyi vállalkozóknak
a bővítés kapcsán. Az in house
szerződésekkel – melyek révén
helyi vállalkozók dolgoznak az
utcafelújításokon – referenciát és
tapasztalatot szerezhetnek a paksi
cégek, s így könnyebben kapnak
majd munkát az erőmű-építkezés
során. Ha ez sikerül, a beruházás
befejezésével tőkeerős, munkahelyeket biztosító cégekké válnak.
– Így megvalósulhat a gazdaság
több lábra állítása, amit több éve
sürgetek – emelte ki a képviselő,
aki szerint az ipari parkon is látszik a fejlődés. A nagyobb gyártócégek még hiányoznak ugyan, de
az erőmű-beruházásnak köszönhetően talán hamarosan megérkeznek, nagyban növelve a park
ázsióját.
Kovács Sándor úgy fogalmazott,
Paksot még mindig csak az atomerőműről, a sportolóiról vagy a
halászléről ismerik. Szerinte, bár

nem a látványosságok városában
élünk, de lehetőségeink vannak.
Saját pincészetükben évi 7-8 ezer
ember fordul meg, kétharmaduk
vidéki, őket jó programokkal itt
lehetne tartani két-három napra.
Ehhez közös gondolkodásra van
szükség az atomerőmű, a város és
a helyi vállalkozók bevonásával.
A munka az elmúlt egy évben elkezdődött. – Hiszek a paksi turizmusban. Fesztiváljainkon 2-3 ezer
ember szórakozik, nagy részük
paksi fiatal. Olyan programokat
kell számukra szervezni, ami nekik szól, amiért érdemes itthon
tölteni a hétvégét. A helyi borkultúra fellendítésének is jót tettek a
rendezvények, ezt felismerték a
Sárgödör téri gazdák. Elindult egy
pozitív folyamat, amit az önkormányzat is támogat – tette hozzá
a képviselő. Már csak az alsó és
felső tér burkolására lenne szükség, hogy még színvonalasabbak
lehessenek a fesztiválok, minden
mást biztosít a Sárgödör tér különleges hangulata.
Kovács Sándor már a negyedik
ciklusában a testület tagja. Azt
mondja, soha nem tekintette magát ellenzékinek. – Lokálpatriótaként mindenkor a város érdekeit

helyeztük előtérbe, ezért mi nem
lehettünk ellenzékben, bár előfordult, hogy ellenzékbe kergettek
minket. Amikor három képviselőnk dolgozott a testületben, hatékonyabban dolgozhattunk a településünkért, most kicsit magamra
maradtam a grémiumban, hiszen
egyedül képviselem a szervezetet.
Mióta 2002-ben megalapítottuk a
Paksi Lokálpatrióták Egyesületét,
tisztességesen dolgoztunk, mindig kiálltunk koalíciós vállalásaink mellett, de 2014-ben Pakson
Süli János nevével bárki képviselő
lehetett volna, így nekünk nem
teremhetett babér. Szerettük volna, ha a városért tenni akaró képviselő-jelöltjeink több feladatot,
bizottsági helyeket kapnak. Nem
így történt. Ennek ellenére a lokálpatrióták által megfogalmazott
ötletek és célok termékeny talajra
találnak a testületben. Az előző
ciklusban ez nem így volt – fogalmazott Kovács Sándor. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy
a külső városrészeket, melyek sorsát mindig szívügyének tekintette,
szintén fel kell készíteni az erőmű
bővítésére, hogy ők is nyertesei lehessenek a projektnek.
Dallos Szilvia

Fogadóóra

Magyarné Nagy Edina
A kettes a területileg legnagyobb
választókörzet Pakson, ahol több
mint féltucat önkormányzati intézmény működik. Valamennyit
végiglátogatta megválasztása után
Magyarné Nagy Edina, aki fogadóórát ugyan nem tart, de naponta többször csörög munkaügyben
a telefonja. Ha személyes találkozót kérnek, rendelkezésre áll, ha
arra van igény, lakossági fórumon
tájékoztat. – A műszaki osztály
munkatársaival gyakran járok a
körzet felújítás alatt álló négy utcájában, és probléma esetén próbálunk azonnal segíteni. Így volt
ez az Eötvös utcai pinceomlásnál
is, ahol azóta megtörtént a helyreállítás – fogalmazott a képviselő.
Minden alkalommal hangsúlyozta: a határidőcsúszások oka,
hogy várniuk kellett a közművek
föld alá helyezésén dolgozó szakcégekre. A Duna utca felújítása a
növénytelepítés befejezése után
november 15-én hivatalosan is lezárul, ekkor adják át a Hattyú utcát is. Az Eötvös és a Vörösmarty
utca december 2-re készül el.
Magyarné Nagy Edina pedagógusként mindig fontos feladatának tekintette a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását,

ezért a roma tanoda elindítását
és működtetését is segítette, és
a roma integrációs központban
is vállal feladatot. Tervei között
szerepel a szülők iskolája indítása, ahol életvezetési tanácsokkal
segíthetik a roma felnőtteket.
Szociális ügyekben is gyakran
keresik a paksiak a képviselőt,
az idősek otthonából is érkeztek
hozzá jelzések. – A tavalyi átszervezés miatt nagyon nagy lett
a működtető intézmény, véleményem szerint önálló, helyben
dolgozó vezetőre van szükség.
Keressük az igazgatót, október
végéig vártuk a pályázatokat,
decemberben kinevezzük az új
vezetőt – mondta.
Nyáron érkezett jelzés, hogy a
hajléktalanok mosakodásra használják a lakótelepi szökőkutat.
– Sikerült megtalálni a legmegfelelőbb megoldást: átmenetileg
kinyitotta kapuit a krízisközpont
a Tolnai úton, és folyamatban
van egy ház megvásárlása, amely
végleges megoldást nyújthat a hajléktalanok ellátására – mondta el.
Magyarné Nagy Edina képviselői
kerete nagy részét idén a gyógyászati központ környezetének
szépítésére fordította. – Dr. Bod-

nár Imre főorvos keresett meg,
hogy új utcabútorokat szeretne a
központ területére. A körzetben
emellett az intézet elé, a Báthory
és a Táncsics Mihály utcába kerültek padok a keretemből – tájékoztatott a képviselő, aki lakossági
kérésre keresi a megoldást a Táncsics utcai járda melletti közvilágítás kiépítésére.
A Jámbor Pál utcában élők
egyirányúsíttatnák utcájukat,
mivel a nagy forgalom miatt
repedeznek a házfalak. A képviselő azt ígérte, jövőre felülvizsgálják a város közlekedési rendjét és,
ha lehet, eleget tesznek a kérésnek,
addig pedig sebesség- és súlykorlátozást léptetnek életbe.
A városháza sorsa terveik szerint
az önkormányzati ciklus végéig
megoldódik. – Véleményem szerint új épületre van szükség a város frekventált helyén, ahol adott
a lehetőség egy közösségi tér kialakítására is. Megkönnyítheti a
dolgunkat, ha elindul az erőműbővítés, hiszen jelentős forrásokat
nyerhetünk intézményrendszerünk bővítésére, korszerűsítésére
és az infrastruktúra fejlesztésére.
A képviselő a humánpolitikai, valamint a közbiztonsági, ifjúsági,

sport- és esélyegyenlőségi bizottság, illetve a külső városrészek
településrészi önkormányatának
tagja. Minden ügyben a bizottsági üléseken születik döntés, így a
testületben már nincsenek viták.
– A pályázatok elbírálásánál azt
tartjuk szem előtt, hogy minél
több paksi civilszervezet kaphasson támogatást lehetőleg olyan
programra, ahol sok gyermek fordul meg. Azt vallom, minden feladatra a megfelelő embereket kell
megtalálni, akkor működhetnek
csak jól a dolgok – fogalmazott
Magyarné Nagy Edina, hozzátéve: a helyi turizmust megfelelő
emberre bízták, a Szent István téren nyílott turisztikai információs
pontban Czink Dóra személyében felkészült szakember dolgozik, akinek a Paksi Társadalmi Tanács 41 településének turisztikai
népszerűsítése is feladata.
A kettes körzet képviselője
szeretné, ha a Kossuth, a Keskeny és a Halász utca felújítása
megvalósulna a ciklus végéig,
és azt is elmondta, hogy a Váci
utcai tömbbelső-rekonstrukció
harmadik üteme nem indul el
idén, 2016-ban viszont biztosan elkészül, ígérte.
-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

Fókuszban a munkavédelem
A munkavédelem, a biztonságos munkavégzést segítő eszközök, kreatív megoldások
legújabbjait sorakoztatták fel a kiállítók a
paksi atomerőmű látogatóközpontjában a
Munkavédelmi Napon. Ugyanitt seregnyi
hasznos információt tartalmazó előadás követte egymást azzal a céllal, hogy az erőműben dolgozók – legyenek akár az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akár más, beszállítóként
ott dolgozó cégek alkalmazottjai – olyan új
ismeretek birtokába jussanak, amelyek a
munkabiztonság javítását szolgálják.
– A munkavégzés során szigorú szabályok
írják elő a megfelelő viselkedést. Azért hív-

tuk életre a rendezvényt, hogy ezeket mi is
megismerjük és megértsük – húzta alá Szabó
Béla, az erőmű munkavédelmi bizottságának
elnöke. A szervezet 2005-ben hívta életre az
Együtt az egészségért és munkabiztonságért
programját annak érdekében, hogy a dolgozók tájékoztatásával csökkentse a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések
számát. – Ez a munkaadó és munkavállalók
közös érdeke – húzta alá.
Volent Gábor biztonsági igazgató ezzel
egyetértve kiemelte, hogy a munkavédelem elsősorban a munkáltató felelőssége,
ezért az atomerőmű erre nagy figyelmet

Paksra tart
a mozgó
kiállítás

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében indította útjára óvodai múzeumpedagógiai foglalkozássorozatát az Atomenergetikai
Múzeum. Enyedi Bernadett múzeumvezető
azt mondta, szívesen látogatják őket az
óvodáskorú gyerekek, élvezik a számukra
új világot, a hatalmas tereket. A múzeum
munkatársai úgy gondolják, hogy ezeknek a
gyerekeknek teljesen természetessé válik az
atomerőmű léte, közelsége. Ebben a félévben
kilenc, a következőben tíz csoportot fogadnak
majd. Az első foglalkozáson a Vörösmarty
utcai óvodások vettek részt, de hívták, várták
az óvodapedagógusokat más intézményekből
is. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Immár a Duna jobb partján fogadja látogatóit az MVM Paks II. tájékoztató kamionja,
amely négy hónap alatt végigjárja a Paks II.
beruházásban érintett 41 települést. Lapunk
megjelenésének napján éppen Gerjenben
állomásozik a mozgó kiállítás, majd Fadd és
Bogyiszló után egy hétig Szekszárdon tartózkodik. Paksra december 14-én érkezik
a kamion, melynek feladata mobil látogatóközpontként megismertetni Magyarország
lakosságával az atomenergiát, annak fontosságát, biztonságos és környezetkímélő
felhasználását, a hazai energiatermelésben
betöltött kiemelt szerepét. Az interaktív elemekben bővelkedő mozgó kiállítás 2009 óta
járja az ország különböző településeit, fesztiváljait, rendezvényeit, hogy minél többen
megismerkedhessenek az atomenergiával,
2015 júniusától pedig megújult külsővel és
friss tartalmakkal várja az érdeklődőket.
A Bennünk az energia! interaktív kamion
mindennap 8–12 és 13–17 óra között látogatható.

fordít. – Nemcsak a jogszabályban előírt
követelményeket biztosítjuk, hanem azon
túl is, megtalálva a gyenge pontokat, a biztonságot javító lehetőségeket – tájékoztatott.
Hozzáfűzte, hogy ha megvannak a műszaki
feltételek, világos szabályok, még mindig ott
van az emberi tényező, ezért a kockázatok
minimalizálása érdekében fontos a dolgozók rendszeres tájékoztatása. A biztonsági
igazgató arról is beszámolt, hogy a munkabalesetek száma évről évre csökken, súlyos
munkahelyi baleset pedig sok-sok éve nem
történt már a paksi atomerőműben.
Vida T.
Nagyszabású rendezvényekkel emlékezett meg az orosz atomenergetikai ipar
fennállásának 70. évfordulójáról, írta meg az
atomenergiainfo.hu. Az ágazat 70 éves jubileuma alkalmából 14 ország 30 szakemberét,
köztük a paksi atomerőmű létesítésében és
működtetésében jelentős érdemeket szerzett
magyarokat is kitüntettek. Az orosz atomenergetika 70 éves jubileumi emlékérmét
adományozta a Kremlben Szergej Kirijenko,
a Roszatom vezérigazgatója Bakács Istvánnak, az MVM Rt. korábbi vezérigazgatójának, dr. Szabó Józsefnek, a paksi atomerőmű
volt vezérigazgatójának és Vavrik Antalnak,
az MVM ERBE nyugalmazott vezérigazgatójának.Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A 25 éve alakult testület tagjai találkoztak
Huszonöt év kellően szép és
kerek évforduló ahhoz, hogy
megemlékezzünk arról, amikor
Paks első demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselő-testülete 1990. október 25én megalakult – ezzel indokolta
Bor Imre egykori polgármester,
hogy kezdeményezte az újbóli találkozást. Kérdésünkre azt
mondta, saját munkáját illetően
nem készített számvetést, de a
képviselő-testület munkájáról
markáns véleménye van. Azt
mondta, a mostanit még nem
illik megítélni, de annak a hat
testületnek, amelyik már befejezte a munkáját, egészen biztosan
például szolgálhat a ’90-94 között
regnáló grémium. S hogy miért?
Az akkori polgármester szavai
szerint sem személyi ambíciók,
sem pártpolitikai törekvések,
sem gazdasági érdekek nem befolyásolták a képviselőket a négy
év során hozott döntésekben.
– Nagyon hálás vagyok nekik
egyrészt azért, hogy 27 évesen
megválasztottak polgármesterré, másrészt azért, hogy az alatt
a négy év alatt úgy végezhettem
a munkámat, hogy ilyen alapon
soha nem ért a testület tagjaitól
befolyás – fogalmazott. A legjelentősebb eredménynek azt nevezte, amikor ’94 elején – választási évben – az átmeneti tároló
építésének megakadályozására
indult állampolgári mozgalmat

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

helyretette a városvezetés az ő
javaslatait elfogadva, majd kiadta
a hozzájárulást az építéshez. Szerinte enélkül elképzelhetetlen lett
volna az elmúlt 25 év biztonságos
és nyugodt atomerőművi működése. Mint visszaemlékezett,
voltak kisebb horderejű „első
ciklusos csínytevések”, mint például a Prelátus megvásárlása az
állami gazdaságtól. Bor Imre azt
mondta, szerette azt a képviselő-testületet, mert sok tehetséges
emberrel dolgozhatott együtt, de
nem hiányzik neki egy cseppet
sem a közélet.
Barnabás István, a város mostani alpolgármestere, úgy tűnik
jobban „megfertőződött”. Azt
mondta, szívesen vállalja fel a

Fénykép a Paksi Hírnök 1990. november 13-i számának címlapján

döntéseket, bízik abban, hogy
hasznára tudott, tud lenni a közösségnek. Az első ciklus után
hosszabb szünet következett,
2002 óta tagja ismét a képviselő-testületnek. – Senki nem
tudta pontosan, mire vállalkozik
– mondta az első etapról. Elmesélte, hogy képesek voltak órákat
vitázni olyan, a város életében jelentéktelennek számító kérdésen,
mint például a Bezerédj iskola elromlott kazánjának cseréje. Hozzátette, egy sor ma is érvényben
lévő döntést hoztak, amelyek kiállták az idők próbáját.
Dr. Rónaky József szerint két okból is felemelő, hogy tagja lehetett
a város elsőként megválasztott
vezetésének. Megtisztelő volt,

hogy megválasztották, illetve
rendkívül érdekes feladat volt valami újat kitalálni a tanácsrendszer helyett. – Itt, Pakson az első
testület nagyon keményen azon
dolgozott, hogy időtálló önkormányzati rendszer épüljön ki,
néhány megoldásunkat tanították az államigazgatási főiskolán
– jegyezte meg. Példaként a szervezeti és működési szabályzatot
említette, ami Szalai Dobos István munkája volt, illetve a szociális ellátórendszert. – Akkoriban
teljesen amatőr volt mindenki.
Nekem eszembe sem jutott soha,
hogy politikai szerepet vállaljak –
emlékezett vissza. Mint elárulta,
soha nem merte remélni, hogy
megéri az előző rendszer bukását,
de, ha már ez megtörtént, legalább egy keveset hozzátehetett.
– Talán sikerült, hiszen, amikor
kilenc év múlva távoztam, Pro
Urbe-díjat kaptam, amire nagyon
büszke vagyok – mondta.
A paksi képviselő-testület megválasztott tagjai 1990-ben: dr.
Gálos István, Kőváry László,
dr. Hajdók Károly, Loparits Pál,
Király Gyula, Herczeg József,
Barnabás István, Faragó Péter,
Hajdú János, László Imre, Hanol
István, Horányi György, dr. Széchenyi Attila, dr. Vábró László,
Komáromi János, Szalai Dobos
István, Brebovszky János, Jákli
Péter és dr. Rónaky József.
Vida Tünde
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Sokak szemébe csalt
könnyet az Örökségünk
A városi ünnepség zárásaként,
október 23-án láthatta először
a közönség az Örökségünk
videóklipet. Telt ház volt a Csengey Dénes Kulturális Központban, ahol a műsort ezúttal kézdivásárhelyi gyerekek adták. Ezt
követően előbb a klipet vetítették,
majd a PistiEst zenekar, kiegészülve ötven, Erdélyben élő magyar
kisdiákkal, élőben is bemutatta a
dalt. Vastaps fogadta az előadást,
s az alkotók – mind a zenekar tagjai, mind a kisfilm készítői – rengeteg gratulációt kaptak.
– Nagyon is emlékszem arra a
huszadik határon túli középiskolások táborára, amikor a dal született, hiszen ez volt az első olyan
tábor, amit én vittem végig. Ez
azért okozott izgalmat, mert nem
bejárós, hanem ottalvós tábor
volt, ráadásul határon túl élő magyar fiatalokkal. A refrén már a
legelején megszületett, méghozzá nagyon könnyen – emlékezett

vissza lapunk kérésére Gyulai
István, a dal szerzője, a Csengey
központ munkatársa. Azt mondta, tudta, hogy ez itt nem állhat
meg, kell hozzá két versszakot,
összekötő szöveget írni. A program végére ez is összeállt, s amikor a táborzárón előadta, már az
is hatalmas élmény volt, de nem
gondolta volna, hogy ez a dalszöveg két éven belül ilyen utat jár
be, így életre kel.
– Egy februári nap délutánján,
amikor Vida Tünde felhívott,
hogy forgassunk egy klipet, akkor sem gondoltam ilyen nagyszabású dologra, arra, hogy ez
nem marad a D: meghajtón, hanem úgy kel életre, hogy határon
túli gyerekek ajkáról szól majd a
refrén. – Ugyanazt érezzük, miközben az Örökségünk sorait
énekeljük, s ugyanazt gondoljuk:
ha a nyelvet megőrizzük, megőrizhetjük a magyarságunkat
itthon és szerte a világban – foly-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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tatta. Elárulta, hogy a bemutatón,
miközben a közönség a klipet
látta, ők pedig a zenekarral és az
ötvenfős kézdivásárhelyi kórussal
arra vártak, hogy szétnyíljon a
függöny, azon izgult, hogy el ne
pityeredjen. – A hét elején, majd
a bemutató előtt újra megnéztem
a kisfilmet, amit már harmincszor láttam és újra bizsergett a
fejem búbja, a gerincem. Arra
gondoltam, ha ez a klip, ez a dal
rám még mindig így hat, hogyan
hat majd azokra, akik először nézik meg – árulta el. Azt mondta,
az elkészült anyag nagyon jól alátámasztotta, amit mondani szeretett volna a dallal. – Azzal, hogy
utána ezt élőben, a kórussal még
egyszer eljátszottuk, olyan élményt tudtunk nyújtani a közönségnek, hogy sokan törölgették a
szemüket, ezért azt hiszem, elértük a célunkat, sőt tudtunkon kívül túl is teljesítettük – összegzett.
Egyebek között ezzel, a huszadik

határon túli magyar középiskolások táborában született dallal
nyerte meg 2014-ben a PistiEst
zenekar (Gyulai István, Ulbert
Andrea, Borzavári Róza, AgárdiKovács Attila, Horváth Balázs,
Nagy Márton Géza) a Paksi Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz
Fesztivált. Akkor határozta el a
paksi sajtó három, filmezéssel
évek óta foglalkozó munkatársa:
Vida Tünde, Babai István és Kövi
Gergő azt, hogy klipet készít
hozzá úgy, hogy a dal refrénjét
Paks magyar ajkú testvértelepülésein élő gyerekek előadásában
veszik fel, mert úgy gondolták,
hogy az üzenetét ez szimbolizálja
legjobban. A klipben viski, kézdivásárhelyi és galántai gyerekek
énekelnek, összesen körülbelül
háromszázan.
A forgatást megörökítő werkfotókból kiállítás is nyílt a Csengey Dénes Kulturális Központ
emeleti kiállítótermében. -md-

A tehetséget díjazták
Az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló
eredményt elérő diákok és a velük foglalkozó
felnőttek tevékenységének elismerése, illetve
ösztönzésük a további sikerekre és eredményekre – ez a célja az önkormányzat és az
atomerőmű által létrehozott Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítványnak. 2015-ben tizenhárom elismerést adott át Dávid József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Kovács
Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója és Süli János polgármester. A pályázók száma ennek több mint
kétszerese volt, ám az előző esztendőben szigorította a kuratórium a feltételrendszert, így
a korábbiakhoz képest jóval komolyabb teljesítménnyel lehetett csak a díjazottak közé kerülni. Az alapítók nem titkolt szándéka ezzel
a díj rangjának emelése, ahogy azzal is, hogy

rendre az élmezőnyben végez. Eddigi eredményei alapján vehetett részt idén a Budapesten megrendezett világbajnokságon.
Szintén az ESZI 13. évfolyamos diákja Salihu
Gentiana, ő idegen nyelvű titkár szakon tanul.
Előbb tagja, majd elnökhelyettese, végül elnöke lett a diákönkormányzatnak. Az iskolaújság szerkesztőjeként, majd diákfőszerkesztőjeként is tevékenykedett. Szép eredményeket
ért el országos szakmai megméretéseken.
Soós Tamás is ESZI-s diák, informatikát tanul és fizikus szeretne lenni. Idén tanárával
együtt tartott előadást Kecskeméten, a Modern módszerek az informatika, matematika
és fizika oktatásában” konferencián, s meghívást kaptak a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ifjúsági ankétjára. Idén a Mikola
Sándor Országos Fizikaversenyen első helyezést ért el.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

változatlanul október 23-án, de már nem önálló gálán, hanem a városi ünnepségen adják
át az elismeréseket.
Elsőként a középfokú tanulmányok kategória
díjazottjait szólították színpadra. Klenk Botond a Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákja,
akinek egyik kedvenc tantárgya a matematika, s ezen a területen kiváló versenyeredményeket ér el. Emellett a Pro Artis művészeti
iskolában csellózni tanul és az Atomerőmű
Sportegyesület kajak-kenu szakosztályának
eredményes versenyzője.
Szlanyinka Dóra az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium ügyviteli szakmacsoportjának 13. évfolyamos diákja. Tanulmányi
eredménye kiváló, rendszeresen részt vesz
országos szövegszerkesztő-versenyeken, s

Sport kategóriában hat elismerést adtak át.
Ujváry Dénes a vitorlázás mellett kötelezte
el magát s kitartása meghozza gyümölcsét.
Eredménylistáján többek között országos és
nemzetközi első, illetve nemzetközi harmadik helyezés is szerepel.
A következő színpadra szólított egy négyfős csapat volt, tagjai már az általános iskola
első osztályától edzettek ritmikus gimnasztika sportágban, a II. Rákóczi iskolában. A
formáció első átütő sikere egy diákolimpiai
ezüstérem volt. A kötélcsapat tagjai: Nagy
Dóra Katalin, Rózsa Kata, Ohmacht Vanda,
Rauth Adrienn.
Vajda Bence Ferenc hétéves kora óta kajakozik. Az idei év kiemelkedő számára, az öszszes országos versenyen dobogós helyezést

ért el. Teljesítményével kiérdemelte korosztályában az Év legjobb kajakosa címet, és bekerült a 2016-os serdülő válogatott keretbe.
Jelenleg nyolcadikos a Paksi Bezerédj Általános Iskolában.
A folytatásban ismét egy csapat állt a színpadon, mégpedig a Deákcsajok elnevezésű formáció, tagjai floorball sportágban érdemelték
ki az alapítvány díját. Idén a diákolimpia-sorozatban, illetve az országos bajnokságban
korosztályukban összesen két első, egy második és egy harmadik helyezéssel büszkélkedhetnek. A formáció tagjai: Deres Luca, Fritz
Dorka, Hanol Krisztina, Krasznai Anna, Kovács Zorka, Lengyel Márta, Trapp Enikő.
Pupp Noémi hétéves korától kajakozik. 2009ben magyar bajnokságot nyert, 2013-ban az
olimpiai reménységek versenyén győzelemmel zárt, egy évvel később pedig sajátjánál
eggyel magasabb korcsoportban 2. helyezést
ért el a maraton világbajnokságon, párosban.
Idén két versenyszámban is Európa-bajnok
lett egyéniben. A Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákja, kiemelkedő sportteljesítménye
mellett jól is tanul.
Szintén kajakos kiválóság Fritz Anett, aki
2004-ben szállt először vízre. 2013-ban kijutott az olimpiai reménységek versenyére, ahol
párosban 2. helyezést ért el, majd 2014-ben
ezt az eredményt egyéniben megismételte.
Idén a maraton magyar bajnoki címével kiérdemelte a maraton Európa-bajnoki részvételt,
ahol párosban 3. helyezett lett, szeptemberben
pedig a maraton világbajnokságon első. Anett
végzős a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban.
A sport után más vizekre eveztek a díjkiosztón, zene kategóriában hívták színpadra Kolki
Ákost, akinek a gitár a hangszere, s tehetsége
korán megmutatkozott. A szekszárdi regionális gitárversenyen kezdő létére a második
korcsoportban második helyezést szerzett, a
XIII. országos gitárversenyen megosztott első
helyezéssel jutalmazta játékát a zsűri.
Orsós Bence Balázsról az alapítvány kurátora, Prosek Zoltán többek között azt mondta,
hogy hosszú ideje követi kibontakozását, tehetségét, s kívánja, hogy a felvételihez való felkészüléséhez legyen ereje, kitartása. Bence az
ESZI 12. évfolyamos diákja, a Képzőművészeti Egyetemre készül tervező grafikus szakra.
Tehetséggondozó munkájának elismeréséül
Hermesz Anita ritmikusgimnasztika-edző
vehetett át díjat, akinek tanítványai számos
versenyen, kupán, bajnokságon szerepelnek
sikeresen. Az elmúlt tanévben három formáció is dobogóra állhatott a diákolimpia
országos döntőjén.
Kohl Gy.
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Az egykori zsinagóga emlékezete
230 éves az egykori zsinagóga
épülete, amely 1968 óta a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtárnak ad otthont. Ebből az al-

kalomból hívták előadást tartani
Toronyi Zsuzsannát a helytörténeti klub soros találkozójára.
A Magyar Zsidó Múzeum és

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Levéltár igazgatója olyan képeket, történeti forrásokat hozott,
amelyek megmutatják, milyen
volt az épület eredetileg. Elmondta, hogy érkezésekor bejárta a helyet azt figyelve, hogy
mennyi maradt meg eredeti
formájából, de azt tapasztalta,
hogy azt már csak nyomokban
őrzi. Mai funkcióját tekintve
nem egyedülálló, hiszen több
helyen működik könyvtár az
egykori zsinagógában, korát tekintve viszont figyelemre méltó
az építmény, sőt azok sorában,
amelyeket a 1940-50-es évekig
folyamatosan használtak, matuzsálemnek számít.
Paksra egyébként az első zsidó
családok Morvaországból érkeztek 1720-ban és másfél évtizeddel később már szervezett
közösségben éltek, 1848-ban
816-an voltak. Az ortodox hitközség 1870-ben kettészakadt, s
ekkor alakult a status quo ante. A

vármegye második legnagyobb
hitközségében az 1880-as évektől egyre erősödött elvándorlásuk, s a lélekszám fokozatosan
csökkent. 1944-ben három hitközség működött a településen,
az ortodox, a status quo ante és a
neológ. A német hatalomátvétel
idején 951 zsidó lakos élt Pakson. A Villany utcai zsinagóga
mögötti iskola területén és házakban felállított gettóból 1082
embert vagoníroztak be július
7-én és Auschwitzba vitték őket.
Pakson 1947-ben újra működő
ortodox hitközség volt, amelynek 1949-ben 122 tagja volt.
1956-ban a zsidó közösség jelentős része elhagyta az országot.
Az előadó azt is elmondta, hogy
Pakson héber nyelvű nyomda is
volt, amely közel negyven évig
működött. Az előadás mellett
kültéri vetítéssel is készültek a
szervezők az estre.
-gyöngy-

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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Negyedszázados
a paksi szakképző iskola

Nincs napirenden a telkek
felvásárlása

Az I. István Szakképző Iskola
minden korszakában igyekezett megfelelni a kihívásoknak. Alapelvként fogadtuk
el, hogy az iskola akkor jár el
helyesen, ha állandóan kreatív gondolkodásra késztet és
nyitott mindenre, ami a tanulók fejlődését segíti. A kitűnő
tanulók mögött mindig kitűnő
tanárok is állnak, akik lelkiismeretesen nevelik és gondozzák a tehetségeket – mondta
Czetthoffer Gyuláné igazgató
az intézmény fennállásnak 25.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen. A köszöntő
előtt a diákok adtak műsort,
majd Dévényi Zoltán gyakorlatioktatás-vezető a középiskola
történetét elevenítette fel, aztán
szakmai konferencia következett. Süli János polgármester az
atomerőmű bővítésének az oktatásban megjelenő hatásairól,
Ábrahám Norbert a Szekszárdi
Szakképzési Centrum főigazgatója az atomerőmű szakemberutánpótlásának biztosításával
kapcsolatos terveikről adott
összefoglalást, valamint a kormány oktatási koncepciójának

Nincs érdemi előrelépés a szérűskerti telekadásvételekkel kapcsolatban, amire a Fehérvári úti
stadion fejlesztése miatt kerülhet
sor. A földek értékbecslése még
2014 végén megtörtént, a sporttelep fejlesztése azonban még mindig tervezési fázisban van. Az Országgyűlés korábban úgy döntött,
hogy a 2015-ös költségvetéséből
800 millió forintot fordít a paksi
labdarúgó-stadion építésére. A
nyáron a város önkormányzata
további 600 millió forintot szavazott meg a projekthez. Az első
hírek arról szóltak, hogy az építkezés érinti majd a stadion mögött található szérűskerti területet
is, ahol a tervek szerint edzőpályák létesülnének. 2014 decemberében a paksi önkormányzat
megbízására az Invesztációs 2000
Kft. szakemberei fel is mérték az
érintett telkeket, ám a tulajdonosok azóta semmilyen információt
nem kaptak. A megkérdezettek
továbbra is művelik a telkük végében lévő konyhakertjüket, szőlőjüket.
A stadionépítési projekttel kapcsolatban Paks város címzetes
főjegyzőjét, dr. Blazsek Balázst
is megkerestük, aki kérdésünkre
elmondta, nem kisajátítás történik majd, hanem adásvételi
szerződést terveznek kötni az
érintettekkel. A Paksi FC, az önkormányzat és az állam között
már megszületett az elvi megállapodás. A hivatalos bejelentéssel
pedig arra várnak, hogy eldőljön,
kiemelt beruházássá nyilvánítják-e a projektet, ami lényegesen
felgyorsítaná a tervezési, engedélyezési és kivitelezési folyamatokat. A címzetes főjegyző hozzátette, a jelenlegi egyeztetések csak
a stadionépítésről zajlanak, az
edzőpálya kialakítása még nincs
napirenden. A telektulajdonosok
így nyugodtan végezhetik őszi,
téli munkáikat földjeiken, amint
lesz előrelépés a kiskertekkel kapcsolatban, a hivatal munkatársai
megkeresik az érintetteket. -efgé-
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térségi megvalósulásáról beszélt. Tóth László szakképzési
osztályvezető témája az erőműbővítésre való kamarai felkészülés volt, valamint a duális
képzés erősítése és a tanműhelyi koncepciók, Ulbert Sándor
pedig az iskola és az általa elnökölt Paksi Iparos és Vállalkozói Kör együttműködéséről, a
kölcsönösen előnyös feltételek
biztosításáról tartott előadást.
A konferenciát kerekasztal-beszélgetéssel zárták. A jubileum
alkalmából rendezett, négy napot felölelő programsorozatban
beiskolázási nyílt napot is tartottak, ahol a nyolcadik osztályos diákok megismerhették az
oktatási intézményt, képzési kínálatát, illetve szakmai tanórákon is részt vehettek. Az iskolában projektnapot is rendeztek,
amelynek állomásain I. István
korát idézték fel a diákok, majd
az október 23-i megemlékezéssel zárták a jubileumi napokat.
A paksi I. István Szakképző Iskola 1990-ben indult 661. Számú Szakmunkásképző Iskola
néven a Kossuth utcában, a volt
evangélikus iskola épületében,

négy szakmában 127 diákkal és
5 tanárral. Hamarosan kinőtték
a helyet, s az önkormányzat segítségével a harmadik tanévet
már Biritón nyitották meg. A
harmadik tanévre 122 diák iratkozott be az iskolába, amelynek tanulólétszáma ekkor 373
volt. 1998-tól megkezdődött
a szakképzés mai napig tartó
megújítása, s bőven hoztak változásokat a 2000-es évek is az
intézmény életében, például felvették I. István nevét. 2001-től
esti tagozaton technikusképzést
indítottak, 2004-től szakközépiskolai képzést is hirdetnek.
2013-ban a KLIKK Szekszárdi
Tankerületéhez kerültek, 2015
nyarától pedig a megalakult
Szekszárdi Szakképzési Centrum tagiskolájaként működnek.
A 25 év alatt 1932 diák végzett
náluk, sikeres képesítő vizsgát
23 szakmában 1763-an tettek,
s eddig 169 diák érettségizett
az intézményben. A tantestület
jelenleg 31 főt számlál, s összesen 104-en vettek részt a diákok
képzésében, amihez számos helyi cég biztosít gyakorlati helyet.
Kohl Gy.
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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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Ingatlanvagyonértékelés, ingatlanközvetítés

Pakson az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2-es, 3 szoba, nappali,
konyhás, 45 m2-es melléképület, 1000 m2es telken, eladó. Irányár: 22,5 M Ft.

Paks központjában hosszútávra másfél szobás lakás kiadó. 65000 Ft/hó. 3 havi kaució
szükséges.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos
társasházban 58 m2-es összkomfortos udvartéri lakás, 765 m2-es kerttel, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 15,8 M Ft.

Paks, Kossuth Lajos utca udvartéri 1 és félszobás, galériás lakás, garázzsal hosszútávra kiadó. 80000 Ft/hó.

Pakson a Jámbor Pál utcában 130 m2-es,
összkomfortos családi ház, kis udvarral,
tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.

Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, földszinti
2 szobás, 52 m2-es, erkély nélküli, középső
lakás eladó. Irányár: 14 M Ft.

Paks csendes, hangulatos részén, a József Attila utcában 4 szoba összkomfortos, családi
ház, 544 m2 telekterületen, 122 m2 hasznos
alapterülettel, nagy terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses
megoldással eladó. Irányár 27,5 M Ft.

Pakson, a Rákóczi utcában egyedi fűtésű
családi ház eladó. 3 szoba (egy szoba a
teraszról nyílik), konyha, fürdőszoba, előszoba, fedett terasz. Irányár: 12.000.000 Ft
Pakson, a Kurcsatov út hátsó sorában IV.
emeleti 2 szobás, erkélyes, 50 m2-es, hőszigetelt lakás eladó. Irányár: 12,8 M Ft
Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz és villanyfűtéses családi ház garázzsal, szőlővel, pincével
eladó, 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig
beszámítunk. Irányár: 22,3 M Ft.

230 négyzetméteren készül új, térkő burkolatú járda és lépcsősor
az egykori Sánc étterem mellett. A megsüllyedt, balesetveszélyessé vált,
több mint 30 éves járda átépítésére a Zo-Bau Kft. kapott megbízást
az épület tulajdonosától, a paksi Áfésztól. A burkolat felbontása után
kicserélték a megrepedt szennyvízvezetéket és a burkolat süllyedését valószínűleg okozó megrongálódott csapadékvíz-elvezető csöveket, majd
elkezdődött a térkövezés. A kivitelezés a héten lezárul.
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Pakson, a Dorogi út és a 6-os főút közötti
részen 2754 m2-es zártkert szőlővel, gyümölcsössel, lakókocsival, víz- villany ellátással eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu
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A régimódi
történetmesélés híve
Nem engedjük magunkat kizökkenteni jól megszokott, ismert
komfortzónánkból, szó sem lehet
róla, hogy bármi is elsodorjon
bennünket egy olyan területre,
ami felette áll eddigi tapasztalatainknak. Ez alól nem csupán a
többség, Batancs Zoltán főhősei
sem kivételek: a vidéki nagyszülőkhöz utazó családdal azonban
megfordul a világ, amikor eltűnik a kislányuk. Az írói álnevén
csak David Aldoniként ismert
szerző két év után második regényével rukkolt elő. Első regénye,
A negyvenhetes járat még 2013ban, Kultúrpont című internetes
rovatunkban is bemutatkozott,
most megjelent írását, A naplót
a korábbihoz hasonlóan az Underground Kiadó gondozza. A
negyvenhetes járat csak látszólag
született korábban Zoltán tollából. A szerző elárulta, A napló
első változata, egy nyolcoldalas
novella sokáig pihent a fiókban,
mire többszöri átdolgozás után
elnyerte végső formáját. A regény
műfaja nem is lehetne más, mint
thriller, hiszen Zoltán a fikciós
műfaj rajongója, azoké a régimódi történeteké, amelyeknek van
eleje, közepe, vége, több szálon
futó cselekménye és eredeti sztorija, amelyeknek hátborzongató
részletei és kreatív fordulatai magával ragadják az olvasót. A fiatal
villanyszerelő termékeny szerző,
már új novelláskötetén dolgozik,
de azt mondja, a befutott nevek
mellett egy ismeretlen, újonc írónak nincs könnyű dolga a piacon.
Bár jelent már meg novellája digitalizált formában is, azt vallja,
a valódi könyv mit sem veszített
régi varázsából. A fiatal írókat,
költőket felkaroló Underground
Kiadó támogatásával Zoltán azt
reméli, kerülve a műfaj bevett
kliséit elnyeri a hagyományos
horror rajongóinak figyelmét és
első regényéhez hasonlóan ezt is
sikerrel mutathatja be a paksi közönségnek.
Matus Dóra

Fotó:Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Hisznek az önkéntességben
Hatalmas tervekkel fogott hozzá
a munkához a Veled is törődünk
Paks Egyesület új vezetése, élén
Kávási Brigittával, egy évvel ezelőtt. Az addig jobbára alvó egyesület egyre többet hallat magáról,
pedig, mint az elnök mondja,
még vívnak a bürokráciával is,
illetve azzal hogy nincs komoly
múltjuk, eredményük, ami bizony
egy-egy nagyobb pályázatnál
hátrányt jelent. – Ezer terv, ezer
elgondolás van, de abba az irányba megyünk, amit a lehetőségek
engednek – vázolja Kávási Brigitta. Ez elsősorban arra a nagy,
szociális érzékenyítő programra
vonatkozik, amelyet tartalmilag
jónak értékelt a bírálóbizottság,
de a forrásból már nem maradt
pénz a támogatására. – Nem adjuk fel – teszi hozzá rögtön Brigitta, aki nem titkolja, kényszeresen
buzgó, cselekvő a jóért. Terveikre
visszatérve azt mondja, nagyon
sokrétű céljaik vannak. Az alap a
közösség, az emberek felé fordulás az élet minden területén. Ebbe
beletartozik a készségfejlesztés,
közösségteremtés, segítés, szociális érzékenyítés. A legnagyobb
álom a hospice szellemiség, tevékenység meghonosítása, elindítása, amihez még, ahogy fogalmaz,
őrült nagy köröket kell futni. Az
egyesület elnöke azt mondja, több
részletes programmal elkészültek,
s keresik hozzá a forrást.
Terveznek fiatalon özvegyen maradt nőknek előadással, pszichológiai háttérrel, önismerettel gazdagított alkalomsorozatot, mert
azt látják, hogy kell a segítség a
gyászfeldolgozásban. Továbbá sok
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nő küzd a babavárás során problémával például sorozatos vetélés
vagy meddőség miatt, nekik is támogatást nyújtanának.
Miután Kávási Brigitta nem hisz a
véletlenekben, úgy gondolja, ez a
tevékenység a számára kijelölt út.
Ezt támasztja alá az is, hogy tavaly
novemberben egy tanulmányúton járt Manchesterben, ahol a
civilszervezetek és a szociális ellátórendszer működését vizsgálhatták. A hasznos tapasztalati tanulás
után érkezett a lehetőség az egyesület újjáélesztésére. Az azóta eltelt egy évben a csapat tagjai nem
veszítették el a tenni akarásukat,
lendületüket és – ugyan a nagy
pályázatuk nem nyert – értek
el eredményeket. Legtöbb ezek
közül az emberek segítő szándékából jött létre, mert akármilyen
ötletükről beszélnek, az emberek
befogadóak, támogatóak, sokan
álltak melléjük. Minap a Bezerédj
iskolában újraélesztési programot
tartottak, amihez első szóra két
zsák labdát adott egy játékbolt,
hasonlóképpen tesz szert egy tervező grafikus jóvoltából logóra is
az egyesület. Amikor a szociális
érzékenyítő program kapcsán
az iskolákat keresték meg, hogy
befogadják-e azt, hiszen – mint
mindent – a segítés szándékának
felébresztését is gyerekkorban kell
kezdeni, minden intézmény partnerséget ajánlott.
– Eddig hihetetlen módon reagáltak az emberek, úgy látjuk,
megfogta őket a tevékenységünk.
És éppen ez a cél, hogy felébreszszük az igényt arra, hogy segíteni
akarjanak – vázolja Kávási Bri-

gitta kiemelve: az önkéntesség
szervezett működtetését szeretnék felvállalni. Pakson a jelek
szerint – mint mondja – az emberek többsége jómódban él, de
nem az egymás felé fordulás az
általánosan jellemző, hanem az
értékválság. Az egyesület azt szeretné, ha minden ember igényévé válna, hogy segítsen. Ha ideje,
tudása van, azzal, ha pénze, azzal.
Igazolt tény, hogy az önkéntes segítség visszahat, segít az önkép,
az értékrend helyreállításában.
A konkrét feladatokhoz visszatérve a Veled is törődünk Paks
Egyesület vezetője örömmel újságolta el, hogy az önkormányzat
támogatásával a fogyatékosok
világnapja alkalmából a korábbiaknál jelentősebb városi programot rendezhetnek. Előzetesen
hozzáteszi, ők nem fogyatékkal,
hanem valamilyen nehezítettséggel élőkről beszélnek, akik
most ezen a programon együtt
lesznek majd az épekkel, hiszen
pont ez a cél, hogy ne elszigetelten, hanem integráltan éljenek.
A program kapcsán meghirdetett rajzpályázatra nagyon szép,
elgondolkodtató munkák érkeztek arról, hogy a paksi gyerekek,
merthogy nekik szólt a felhívás,
hogyan tudják elképzelni az
együttélést azokkal, akik velük
ellentétben fogyatékkal, nehezítettséggel élnek. Az ünnepség
december 2-án 16 órakor lesz a
Csengey Dénes Kulturális Központban, ahol az érdeklődők az
alkotásokat is megtekinthetik
kiállítás keretében.
Vida Tünde

Erős kötelékek kötnek össze
Szerencsésen hazaérkeztek a
gyerekek és két kísérőjük Kézdivásárhelyre, miután emlékezetes napokat töltöttek Pakson.
Idén ötvenen vendégeskedtek
családoknál, s követték szinte árnyékként paksi társukat. A kapcsolat a két város között éppen
huszonöt évvel ezelőtt jött létre
Mezősi Árpád kezdeményezésére. Az ötletgazda természetesen
most is ott volt a paksi gyerekek
és szülők között, amikor a Csengey Dénes Kulturális Központ
parkolójában búcsúztak a vendégektől. Wolf Renáta bátyjával és
szüleivel együtt Antal Blankától
búcsúzkodott azzal az ígérettel,
hogy lesz folytatás. Tavaly, amikor a paksiakat várták, s választani kellett, kit fogad, Rena neve
volt a legszimpatikusabb Blankának, így arra bökött rá. – Mindig
szerettem volna elmenni, megnézni – indokolta Rena, hogy
miért utazott Kézdivásárhelyre.
Egymásnak adva a szót mesélték, hogy hol, mivel töltötték az
időt. – Nagyon szuper volt, mindenki nagyon kedves, egy csomó
helyen jártunk, a legjobb az volt,
hogy lovagoltunk is – zárta Blanka lelkesen hozzátéve: – Ha jövőre jön Rena, én fogadom! – Renáta édesanyja, Herger Andrea
azt mondta, miután lánya számára fontos ez a kapcsolat, természetes, hogy ők támogatják.
Dr. Kovács Antaléknál is hasonló
a helyzet. Mint mesélte, a döntésben nem vett részt, ezt felesége,
Ági intézte. Lányuk, Léda osztályában tavaly volt egy erdélyi
kislány, Léda akkor eldöntötte,
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

hogy ő is szeretne valakit vendégül látni, és olyan eltökélt volt,
hogy a szülők ebben támogatták,
bár sokan óva intették őket, hogy
három gyerek mellett ez komoly
vállalás. – Biztos voltam benne,
hogy ebből mindenki profitálni fog. Én sportolóként sokat
jártam Erdélybe, vannak ott barátaim. Nekem is fontos az a zarándoklat, amikor az ember néha
elmegy, megtisztul, rendeződik
az értékrendszere. Na, mi most
ebből kaptunk ízelítőt úgy, hogy
házhoz jött – fogalmazott Anti.
Mosolyogva hozzátette: nagyon
nagy a barátság, az elutazással
biztosan nem szakad meg.
Az utolsó ölelések, istenhozzádok
után kigördült a busz a parkolóból, és jó alkalom nyílt Mezősi
Árpáddal az összegzésre. Elöljáróban elárulta, vegyes érzések töltik el ilyenkor, hiszen a búcsúzás
szomorúságát átszövi az elmúlt
negyedszázad emlékei, eredményei felett érzett öröm. Amikor
1990-ben útjára indította a kapcsolatot, nem hitte, hogy ilyen
kiterjedté válik. A kezdete az úttörőmozgalomig nyúlik vissza,
amelynek keretében korábban lehetőség nyílt Nyugat-Európában
táborozni, de például Romániában nem. – Amikor ott is megjött a szabadság szele, egyből arra
gondoltunk, hogy velük is lehet
kapcsolatunk, hiszen ez a legjobb,
nincs nyelvi akadály, a mieink
vannak ott is, csak néhány száz
kilométerre tőlünk – mondta.
Olyan várost keresett, mint Paks.
Kézdivásárhely pedig nagyságra,
iskolarendszerre is megfelelt en-

nek a kritériumnak. – 1990-ben
úgy jöttek az első gyerekcsoportok, hogy azt sem tudták, ki
vagyok, mi vagyok, csak telefonon beszéltünk – idézte fel. Eleinte csak szünidőben érkeztek,
de Mezősi Árpád azt gondolta,
ne csak a Balatont, a strandot, a
nyaralást ismerjék meg, hanem a
hétköznapi életet is, ezért szorgalmazta a cserediák-kapcsolatot. A
paksi szülők, bár örömmel fogadtak erdélyi gyerekeket, sajátjaikat
eleinte a kinti viszonyok miatt
nem szívesen engedték. Erre végül 1994-ben került sor. Akkor
viszont nagyon jó élményekkel
tértek haza, hiszen maguk tapasztalták, hogy Kézdivásárhelyen
mindenki magyar, mindenhol
magyar feliratok vannak, magyarul beszélnek. 2000-ig évi két
találkozás volt a cserediákprogramban, azóta egy-egy, viszont
számos más területet is bevontak. ’97-től a Kisokos Kisdobos
tantárgyi vetélkedőre kaptak
meghívást a kézdivásárhelyi kisiskolások, s a viskiek, galántaiak
is, majd a Ki mit tud?-ra. Mezősi
Árpád azon töprengve, hogy mi
köti még össze a határokkal elválasztott magyarokat, kitalálta
a Regélő mesemondóversenyt a
közös mesekincsre alapozva. S
az évek során szinte elburjánzott
a kapcsolat, egymásra találtak a
rendőrök, a tűzoltók, a könyvtár,
a múzeum, a sajtó munkatársai.
A cserediákprogramban gyerekek
százai vettek részt, a családjaik között – mint Mezősi Árpád mondja – olyan erős kötelék jött létre,
amit nem lehet elvágni.
-vt-

A legsikeresebb
alapítványi
szakközépiskola
Egyedüli Tolna megyei iskolaként
került a Nők Lapja Iskolaválasztó
kiadványának legsikeresebb intézményeket rangsoroló iskolái
közé az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. Az atomerőmű bázisiskoláját az alapítványi
és magániskolák szakközépiskolái között első, az ország közel 500
szakközépiskolája mezőnyében
az előkelő harmadik helyre sorolta a „150 legsikeresebb középiskola” című kiadvány. A listák a
2013/14-es tanév adatai alapján
készültek. Nem előzmények nélküli az ESZI kimagasló eredménye, hiszen a „HVG 100 legjobb
gimnázium és szakközépiskola
2014” című kiadványában az
ország legjobb középiskoláinak
ranglistáján az előkelő 16. helyet
szerezte meg az ESZI, az alapítványi iskolák rangsorában a 6.
helyen végzett.
– A két rangsor szempontrendszere nem fedi egymást teljesen.
Mindezek mellett mindkét eredményre nagyon büszkék vagyunk
mindannyian – reagált a hírre
az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mittler István.
Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető pedig azt hangsúlyozta,
hogy a rangsor több szempont
együttes figyelembevételével,
többváltozós statisztikai eljárások
segítségével készült. Figyelembe
vették, hogy egy iskola mennyire
népszerű, mennyire tudja megtartani diákjait és hogyan járul
hozzá a tanulók iskola utáni sikeres karrierjéhez. Tehát a beiskolázási adatoktól a kompetenciamérés eredményein, valamint a
hiányzások számán át az érettségi
eredményekig megannyi adatot
figyelembe vettek. Végül a gimnáziumokat, szakközépiskolákat
külön csoportba sorolva, illetve
fenntartók szerint elkülönítve
készítették el a komplex rangsort.
-tünde-
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Labdarúgó, nem celeb
Sokat hallani mostanában a
Madocsai Messiről. Úgy vált
sztárrá a hajdan a Paksi FC-ben
szárnyait bontogató játékos,
hogy mindeközben maradt az,
aki: Böde Dani Madocsáról.
Lehet rajta címeres válogatott
szerelés, vagy a Madocsa SE
trénereként a piros-fehér mez,
egyvalami számít: focizni, mégpedig jól.
Úgy szól a fáma, hogy annak
idején a kuglibábokat állítgatta
a madocsai kocsmában, s az ott
kapott pénzből vett új futballcipőt. Ma elég egy telefon a világ első számú sportszergyártó
cégének, és mint szponzorált
játékos válogathat a csukák között. Mostanság a Fradi hírnevét öregbíti és neve sokat forog
a válogatottbeli szereplés kapcsán. A pályán ontja a gólokat –
még fél pár cipőben is betalál –,
pályán kívül pedig szókimondó
nyilatkozatai találnak be. (Legutóbb az Eb-re készülő magyar
válogatott kapcsán kérdezték
tőle, izgul-e, hogy bekerült a
keretbe. Izguljon, aki berakott
– kommentálta a felvetést.) A
reflektorfény azonban csak a
stadionok világáig tart, a hétköznapokban Böde Dániel egy
kétgyermekes családapa, aki,
amint ideje engedi, kocsiba ül,
és szűkebb hazája felé veszi az
irányt. – Itt „a Böde Dani” va-

gyok, és nem „A Böde Dani” –
vázolja. Nem állítják meg közös
fotóért – az otthon háborítatlan
nyugalma vár rá. Hiába hívták
neves rádiós és televíziós showműsorokba. – Focista vagyok,
nem celeb – válaszolja a távolmaradást firtató kérdésre. A
rajongás is hozzátartozik a focihoz, nincs vele gondja, annak
viszont nem örül, ha a csapból is ő folyik. A helyes arányt
kellene megtalálni, mondja, s
azzal is tisztában van, hogy a
túláradó lelkesedés könnyedén átcsaphat az ellenkezőjébe,
amint „nem rúg két egyeneset
a labdába”.
A 13-as mezzel szerencsét csináló Danira egy diákolimpia
alkalmából figyeltek fel a Paksi
FC szakemberei, ahol 11 évesen igazolt játékos lett. Sokat
köszönhet Paksnak, azt meséli,
ha nem ilyen csapattársai vannak, lehet, soha nem lesz belőle
profi játékos. Bár már az óvodában is a piros pöttyöst nyúzta, és
később is a labdarúgás lebegett
a szeme előtt, mégis volt egy
megbicsaklás a pályafutásában.
Dunaújvárosban műszaki szakközépiskolát végzett, és közben
a helyi klubhoz járt edzeni. Illetve nem járt, mert nem találta
helyét az ottani közegben. Majdnem tévútra jutott, de azok a
bizonyos vigyázó paksi szemek
rajta maradtak, így történhetett,

Fotó: Koszticsák Szilárd/ MTI Fotó
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hogy Karszt József technikai
vezető és Péter Norbert nevelőedző rábeszélésére ismét a foci
lett az első az életében.
Tagja lehetett a történetének
legnagyobb sikerét elérő, a magyar bajnokságban ezüstéremig
menetelő Paksi FC csapatának.
Dani neve szép lassan a figyelem
középpontjába került, és óhatatlanul elérkezett az idő, hogy új
csapatra leljen: a Ferencváros
lett a befutó. Miképp élte meg,
hogy vidéki gyerekként egy patinás klubhoz került? – A labda
ugyanúgy gömbölyű volt – foglalta össze a beilleszkedést. Egy
biztos: nem lett pesti srác, s
ugyan már nem csak az edzésre talál el lakásától, de nem veti
bele magát az ottani életbe, s az
sem ritka, hogy meccs után már
itthoni környezetben ünnepli a
gólokat.
Nemhiába csatár, a játékban
a győzelem élteti. Utál kikapni még társasjátékban is, ám
az élet egyéb területén nem
a támadó posztját tölti be, az
például nem tüzeli fel, ha megelőzik az autópályán. (S, hogy
mennyire így van: nemrégiben
vehette át a közlekedésbiztonsági verseny nyerteseként az
Arany Pedál-díjat.) Kisgyerekként még Ferrariról álmodozott, ma már ez nem motiválja.
Nem költ feleslegesen, gondol
a foci utáni évekre is, és bizony

emlékszik még azokra az időkre, mikor buszra várt hajnalonként, és nem csak egy Ferrari
volt elérhetetlen…
Most azonban még jó pár aktív
év áll előtte. A napokban töltötte
be a 29-et, ősszel ismét szerződést hosszabbított a Fradival, és
bár sok mindent megnyert már,
nem volt még magyar bajnok és
gólkirály. Motiváció tehát van
bőven, és akkor a Madocsa SEről – amelynek Dani az edzője
– még nem is beszéltünk. Jobban izgul, mint a saját meccsén,
mert itt nem mehet pályára,
hogy fordítson az álláson. Kiküldheti viszont egykori paksi
játékostársát, hiszen Éger Lászlóval szoros barátságot ápol, és
még arra is rávette, hogy aktív
pályafutása után a Madocsában
rúgja a bőrt.
Egy másik pályatárssal is öszszefutnak mostanság: a dunakömlődi Fiola Attila meze is
ott lógott legutóbb a válogatott
öltözőjében. November 12-én
kiderül, hogy 1972 után lesz-e
magyar csapat az Eb-n. Tapasztalat egyébként van a pótselejtezőn
ellenfél norvégokkal. Még a Paksi
FC színeiben 1:1-et játszottak a
norvég Tromsö-vel itthon, kint
pedig emlékezetes 3:0-ra nyertek az Európa-liga-meccs során.
Most is aláírna egy ilyen eredményt.
Dávid Ildikó

Fotó:Paksi Hírnök/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Zuschlag János
Polgári szolgálatosként került közel az informatikához Zuschlag
János: masírozás és gyakorlatozás helyett a paksi polgármesteri
hivatal gépeit tartotta karban.
1999-ben, a szolgálat végeztével
felkérést kapott a géppark üzemeltetésére. Abból, hogy ma a
paksi önkormányzat számára
szerver-, géppark-, hálózat- és
szoftverüzemeltetést végez, bizonyára helyesen vonjuk le azt a
következtetést, hogy elégedettek
a munkájával. Mosolyogva jegyzi meg, sokan hiszik azt, hogy
mindezt ő egyedül végzi, ami
azért nem így van: vállalkozásában, a GovernSoft Kft.-nél ma
már tizenöten dolgoznak. Kollégái – mint mondja – egytől egyig
az informatika és az ahhoz kapcsolódó folyamatos tanulás iránt
elhivatott, jó szakemberek, akiknek a szakszerű munkavégzésen
túl a felhasználóbarát megoldásokra való törekvés is belső
igényük. Úgy hírlik, Jánosnak
jó érzéke van megtalálni azokat, akik nagy munkabírásúak,
segítőkészek, ráadásul maguk is
mindig újításon törik a fejüket.
– Azt hiszem, kijelenthetem, a
siker titka az, hogy a kollégák-

tól mindennap jön egy jó ötlet
– mondja.
Országszerte több mint háromszáz céggel, önkormányzattal
állnak üzleti kapcsolatban mint
szoftverfejlesztő, -üzemeltető.
Partnereik száma az utóbbi két
évben megduplázódott. Szerteágazó saját fejlesztésű szoftverkínálatuk: az elektronikus
étkezésnyilvántartótól az integrált gazdálkodási rendszerig,
sok mindennel foglalkoznak.
Napjainkban Paks vonatkozásában egyebek között a FreeWifiPaks rendszer beüzemelésén
dolgoznak. Az új rendszer a város
tizenhárom pontján biztosít ingyenes internetezési lehetőséget
az önkormányzat megrendelésére. A cég társadalmi szerepvállalása sem elhanyagolható: egy sor
civilszervezet számára készítettek
már honlapot támogatás gyanánt,
többek közt az evangélikus gyülekezetnek és a borbarátoknak.
János azt mondja, nehéz megmagyarázni, miért, de fontosnak
érzi, hogy segítsen. Úgy gondolja,
ha munkájukkal támogatnak jónak ítélt ügyeket, kezdeményezéseket, nagyobb segítség, mint ha
pénzt adnának. Az, ha vállalják

egy-egy honlap elkészítését vagy
besegítenek egy-egy nagyobb
rendezvény lebonyolításába, egymás tevékenységének kölcsönös
megismerésére is lehetőséget ad,
bár ezek a felajánlások általában
személyes kapcsolaton alapulnak.
Az evangélikus egyháznál például presbiterként vállal szerepet, a
Paksi FC mérkőzéseinek online
közvetítése mögött pedig az áll,
hogy János nagyon szereti a focit, maga is játszik hetente régi,
erőműves kollégáival. Hobbijait
nem váltogatja, legfeljebb újabbak felé is fordul a figyelme: a
zene középiskolás kora óta fontos
része az életének, igaz, csak hallgatja, hangszeren nem játszik, illetve lemezeket gyűjt. No és régi
rádiókat. A kedvenc darab 1952ből való, Sólyom Károlyé volt. A
lelkész ajándékozta neki, amikor
elkerült Paksról. A rádiókat – van
vagy harminc – a nagypapa nemrégiben felújított présházában
állította ki János, aki egyébként
igazi paksi, hiszen itt is született, s nőtt fel, sőt tanulmányait
is Pakson végezte az érettségivel
bezárólag. Az ESZI diákja volt,
erősáramú gép- és készülékszerelő szakmát szerzett. Az atom-

erőmű villamos üzemviteli osztályán helyezkedett el, és villamos
berendezések
üzemeltetésével
foglalkozott. Három műszakos
munkarend mellett előbb informatika szakon diplomázott, majd
elvégezte a pénzügyi és számviteli
főiskolát is. Ezek után érezte úgy,
hogy eljött a váltás ideje: 2008-tól
az addig mellékállásban űzött informatikai vállalkozás első helyre
lépett előre.
Felesége, Edina angoltanár, nyelviskolát működtet. Lányuk 15
esztendős lesz januárban, de már
a harmadik tanévet kezdte Budapesten. A táncművészeti főiskolára jár balett szakra. Szülei nehéz
szívvel engedték el, de látván,
hogy jó helyen van, jól érzi magát,
csökkent az aggodalmuk.
A terveit firtató kérdésre János
a munkájához kanyarodik viszsza, ami bizonyára nem véletlen,
mert – miként kollégái mondják
– napi 10-12 órát dolgozik, s arról
beszél, hogy szeretnék kollégáival „felébreszteni” a várost, olyan
csatornákat megnyitni lakói számára, amelyek segítenek, hogy
több, elsősorban helyben fontos
információhoz jussanak.
Vida Tünde
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Sport

Újabb nagy lépés Rio felé
Tovább tart a jó széria, újabb
nagy versenyen állhatott fel a
dobogóra Csoknyai László, az
ASE cselgáncsozója. Az AbuDzabiban megrendezett Grand
Slam-viadalon 81 kilogrammban folytatódott a magyar versenyfutás az olimpiai repülőjegyért, amelyben egyre jobban
áll Csoknyai László Krizsán
Szabolccsal szemben. Az Atomerőmű SE londoni olimpikonja
először a gaboni Kibiaki ellen
győzött ipponnal, majd a németek kiemeltjét, az Eb-bronzérmes Sven Marescht verte. A
harmadik fordulóban az iráni
Szaid Molla ellen aranyponttal
intéssel győzött, a negyeddöntőben azonban az U23-as Európabajnok bolgár Ivanov ipponnal
győzött Laci ellen. A vigaszágon
megint egy bravúros győzelem
következett, a kanadai olimpiai bronzérmes, világbajnoki
ezüst- és bronzérmes nagyágyút, Antione Valois-Fortier-t
búcsúztatta ipponnal. A bronzmérkőzésen az a brazil Penalber
volt az ellenfele, aki a harmadik

Fotó: IJF Media Gabriela Sabau & Marina Mayorova

fordulóban Laci legnagyobb
hazai riválisát, Krizsán Szabolcsot állította meg. A brazil versenyzőt szabálytalanság miatt a
harmadik percben – Csoknyaielőnynél – leléptették, ami azt

Ezüstérmes
helyen
a Paksi FC
4:2-re győzött, s ezzel sorozatban a negyedik
sikerét aratta a Paksi FC OTP Bank Ligában
szereplő labdarúgócsapata a 14. fordulóban
a Puskás Akadémia FC ellen. A Fehérvári
úti stadionban Papp Kristóf kétszer, valamint Hahn János volt eredményes, továbbá
egy felcsúti öngól is segítette a hazai diadalt.
A Paksi FC 25 ponttal jelenleg ezüstérmes
helyen található.
A zöld-fehérek a következő fordulóban –
mivel az A-válogatott Európa-bajnoki pótselejtezői miatt három hét szünet következik
– csak november 21-én lépnek pályára.
-efgé20 n Paksi Hírnök, 2015. november 6.

eredményezte, hogy Laci kétszáz
kvalifikációs ponttal lett gazdagabb. Ezzel a Judo World Toursorozatban egy hónapon belül a
harmadik érmét szerezte a paksi
versenyző, ami azt is jelenti, hogy

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

a dzsúdós jelentősen növelni
tudta az előnyét hazai üldözőivel,
Krizsán Szabolccsal és Ungvári
Attilával szemben.Pupp Réka és
Cirjenics Miklós helyezetlenül
zárta a viadalt.
-joko-

Újabb nagy skalpot gyűjtött be az ASE
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Több esemény is történt az elmúlt hetekben az
ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának háza
táján a szombathelyi vereség óta. A vasi kiruccanást követően újabb két hazai összecsapásra került sor, először a Szegedet fogadták
Kovács Ákosék. A mérkőzésről annyi jót lehet
írni, hogy sikerült hozni a kötelezőt, megszerezte az ASE a győzelemet. Ismét sérült volt
Rakocevic, így a palánk alatt Tóth Ádám és
Eilingsfeld János kettősének kellett szinte az

egész meccsen helytállni. Szabó Zsolt teljesítménye annyira nem nyűgözte le Schmidt
Bélát, hogy a vezetőedző az első félidő után az
öltözőben hagyta játékosát, a második félidőben már nem ülhetett a kispadon. A légiósok
teljesítménye sem volt egetrengető, a győzelem a több éve együtt játszó magyar játékosok küzdeni tudásának volt köszönhető. A
vendégek mindent megtettek a győzelemért,
és az utolsó pillanatokig partiban voltak, de
az utolsó percben a jobb koncentráció, és egy
kis szerencse is a paksi csapat javára döntött.
ASE–Naturtex-SZTE-Szedeák: 69-63.
A mérkőzés utáni kedden szűkszavú közlemény jelent meg a klub honlapján, miszerint
az ASE és Szabó Zsolt közös megegyezéssel
felbontották a korábbi válogatott játékos
2017 nyaráig szóló szerződését. (Lapzártánk
után érkezett: Szabó Svédországba igazolt.)
A következő, 6. fordulóban a listavezető Körmend látogatott a Gesztenyés útra.
Schmidt Béla ősz hajszálait tovább gyarapította, hogy Rakocevic térdproblémái
nem javultak, és a Szeged elleni meccset
szinte végigjátszó, kisebb sérüléssel bajlódó Eilingsfeld alig edzett a rangadó előtti
napokban, ezért Will Tamás került a kezdőbe négyes poszton. Szerencsére mindezt
a pályán nem lehetett érzékelni, hatalmas
akarással vetették magukat a küzdelembe a
piros-kék játékosok. Jól sikerültek a távoli
dobások is, egy 11-0-ás széria után időt is
kértek a vendégek. Ekkor még sikerült visz-

szakapaszkodniuk, de a csapat tartása nem
ingott meg.
A második negyedben aztán fokozatosan
növelte előnyét az ASE, Kovács Ákos, Tóth
Ádám és Eilingsfeld küzdött óriásit, 14 pontos előnyt szerezve. Időkérésekkel próbálkozott a Körmend, de most nem sikerült
felzárkózniuk, a furcsa bírói ítéletek ellenére
12 pont megmaradt az előnyből a 20. perc
végére. A nagyszünet után is robogott tovább
az Atom, nagyon kemény küzdelem volt a
pályán, Tóth Ádám tarthatatlan volt a palánk alatt, Barnies, Dunn és Robinson pedig
újra azt a teljesítményt nyújtotta, amit elvár
tőlük a szakvezetés. A hazai előny 18 pontra
hízott, amikor ismét kezdtek furcsa bírói ítéletek születni, többször voltak tanácstalanok
a sporik, és néha csak a videó segített. A sok
zavaró közjáték ellenére a negyed végére még
10 pont megmaradt a 18-ból.
Óriási energiákat mozgósítva az utolsó negyedben sikerült padlóra küldeni az ellenfelet.
Küzdöttek a paksi játékosok, nem ismertek
elveszett labdát – az újdonsült apuka, Medve
Máté sokszor röplabdásokat megszégyenítve
vetődött a labda után –, és nem engedték levegőhöz jutni az egyre fáradó ellenfelet. A Körmend bő négy perc után talált be először, de
addigra már húsz pont fölé nőtt a hazai előny.
A végén már cifrázták is a paksi játékosok, a
sorsukba beletörődött vendégek pedig nem
tudtak komoly ellenállást kifejteni. ASE–Egis
Körmend: 98-71.
Kovács József

Kezdődik a sakk csapatbajnokság
Megkezdődött a 2015/16-os
sakk csapatbajnokság. Az NB
I-es csapat ugyan csak november 7-én kezdi a szereplést, de
a tavalyi előkelő második helyezést megismételné, kis szerencsével akár túlszárnyalná
az élvonalbeli egylet. – Célunk
ismét csak a dobogó, a Nagykanizsa lesz megint az aranyéremért zajló küzdelemben

a riválisunk – fogalmazott az
idénynyitón Gosztola István.
Az Atomerőmű SE sakk szakosztályának elnöke hozzátette:
– Tavaly veretlenül lettünk másodikak, mindössze egy döntetlenünk volt. Sajnos, a sakkban
nem ez számít, hanem a pontarány, ebben kell javulnunk.
Összpontosításban és felkészülésben is többet várok a csapat-

tól. Nagyobb arányú győzelmeket kell aratnunk.
Az ASE NB I/B-ben szereplő második számú csapata az
MTK Budapest csapatát fogadta az első fordulóban és nem
várt vereséget szenvedett. A piros-kékek közül egyedül Lizák
diadalmaskodott, Balázs, Györkös, Molnár, Dankházi, Dudás,
Németh és Benedeczky remi-

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

zett, míg Kaczúr, Szente-Varga, Tóth és Berta kikapott. A
második csapat tavaly szintén
érmes pozícióban, a harmadik
helyen zárt, így idén is a dobogó a cél. Berta Tibor elmondta,
szereplésük ebben a szezonban
is függ az NB I-es gárdától, de
az elsődleges feladat továbbra is
az utánpótlás-nevelés.
Faller Gábor

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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Ökölvívás: átadták a stafétát
Több változás is történt a Paksi SE ökölvívóinak háza táján,
edző és sportolók is elhagyták
a klubot különböző okok miatt, de már bontogatja szárnyait az új generáció. Az elmúlt
hónapok eseményeiről Kajtár
László vezetőedzőt kérdeztük.
– Ki akasztotta szögre a kesztyűt
vagy keresi máshol a boldogulást? Mekkora a változás a szakosztály életében?
– Elég nagy változások történtek nálunk. Utánpótlásnevelők
vagyunk, és tudjuk, hogy
mindig eljön az idő, amikor a
gyermek végez az iskolában és
munkahelyet keres. Ez most hamarabb jött, mint számítottunk
rá: olyanok távoztak, akik eddig
hozták az érmeket a magyar
bajnokságokról, válogatottak
voltak, ők fogták a kalapjukat
és távoztak. Legnagyobb fájdalmam Horváth Patrik. Próbáltunk munkát szerezni neki,
de a magánélete is közbeszólt,
úgy tudom már el is költözött
Pápára. Libor Sanyi, Kovács
Sanyika válogatott volt, nem
tudnak munka mellett edzésre
járni. Egyik edzőnk, Szakály
Sanyi már évek óta hosszabb-

rövidebb időre kijárt külföldre
dolgozni. Most jutott el odáig,
hogy nem jött vissza.
– Az utódok megvannak már?
– Szerencsére vannak, akik átveszik a stafétabotot, páran már
bontogatják a szárnyaikat. A Zsiga gyerekek, Zsolt, Józsi és Márk
és Csonka Tibi már most hozza
az eredményeket. Tavasszal az
utánpótlásolimpián Márk és Tibi
is az ötödik helyen végzett. Nagyon sok, 16 verseny volt már az
idén, és még nincs vége. Ez azt jelenti, hogy alkalmanként háromszor is szorítóba lépnek a srácok,
ez elég tetemes mérkőzésszám.
Összeszámoltam, októberig már
elértük azt az arany-, ezüst- és
bronzmennyiséget, amennyit tavaly egész évben gyűjtöttünk. A
serdülő magyar bajnokságban
Csonka Tibi az első, Zsiga Márk
az ötödik helyen végzett, a junior magyar bajnokságban Zsiga
Zsolt bronzérmes lett, Zsiga Józsi
a későbbi győztestől kapott ki,
de utána kizártak egy versenyzőt, így lehet, hogy Józsi utólag
megkapja a bronzot. Egyébként
Csonkát meghívta Balzsay Károly szövetségi kapitány az oroszországi Eb-re készülő keretbe
Tatára, de az indulás előtti héten

többen lebetegedtek, köztük Tibi
is, így sajnos lemaradt az Európabajnokságról.
– Milyen versenyek lesznek még
idén?
– Az ifjúsági magyar bajnokságot Nagykanizsán rendezik, 49
kg-ban lép kötelek közé Kalocsai
Bence, Kalocsai Zoli „Kacsa” fia.
Még nem rendelkezik nagy rutinnal, de akár az édesapjának,
neki is nagyon nagy az ütőereje,
bízom benne. December elején
lesz a felnőtt magyar bajnokság,
Benkő Norbi (80 kg) és Tolnai
Attila (91 kg) képviseli majd a
PSE-t. Ha rögtön az elején nem
akadnak össze valamelyik kiemelttel, akkor a dobogóra is
esélyesnek tartom őket.
– Hányan járnak edzésre?
– A létszám az úgynevezett
hobbistákkal együtt eléri a közel ötvenet, versenyen 22-en
indultak, van, aki a koránál fogva még nem igazolt versenyző.
Felvettük a kapcsolatot az ESZIből Nagy Gáborral, aki segített
toborozni, de a gimnáziumból is
járnak hozzánk. Feltűnően sok a
lány, öten-hatan járnak le edzeni. Egyikük rendkívüli fizikai
adottságokkal rendelkezik, sokszor mondom a fiúknak, hogy

Tájfutás

Teniszhírek

Az országos csapatbajnokság és az országos
pontbegyűjtő csapatbajnokság versenyeivel
lezárult az idei tájfutó ob-szezon. A bajnoki
pontversenyben a Paksi SE 6 bajnoki pontot
gyűjtött és ezzel a 27. helyen végzett az országos táblázatban. Az utolsó, Lillafüreden megrendezett kétnapos viadalon a Bükki Nemzeti
Park festői környezetében versenyezhettek a
tájfutók, itt az ifi lánycsapat és a 14 éves lányok
csapata egyaránt 1-1 bajnoki pontot gyűjtött.

Ötödik, utolsó helyen végzett a Paksi Sportegyesület OB III-ban szereplő teniszcsapata az idei szezonban. Nyolc mérkőzéséből
mindössze kettőt nyert meg a zöld-fehér gárda. – Tizenkét éve vagyok a csapat kapitánya,
az idei volt, sajnos, a leggyengébb szereplésünk – mondta el Barta Attila, hozzátéve:
– Az okok között említhetem, hogy meghatározó játékosunk, Dávid Antal külföldre távozott és edzőként dolgozik, valamint

TEMETKEZÉS

megtapasztalhattuk azt is, hogy a páros játékunk miatt több mérkőzést is elveszítettünk.
Arra viszont büszkék vagyunk, hogy ebben a
szezonban nem volt vendégjátékosunk, mindenki saját nevelésű a csapatban, ami ritka az
országban. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban
a csapatvezető hozzátette, a páros játékot gyakorolni kell, és a tehetséges 14-15 éves teniszezőket minél hamarabb, egy-két éven belül
be kell építeni az együttesbe.
Faller Gábor

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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figyeljék, mekkora dinamikával
és ütőerővel zsákol. Voltak évek,
amikor szinte csak az ipari iskolából jöttek hozzánk, most
már középiskolából és gimnáziumból kerül ki a garnitúra fele.
A Bezerédj általános iskolából
sokszor hozzuk fel autóval a sajátos nevelési igényű gyerekeket,
bemutatót tartunk, nálunk levezethetik a felesleges energiáikat.
– A gyerek egyre több, egy edzővel viszont kevesebb van.
– Jelenleg ketten vagyunk Feil
Ádi bácsival, de már van két
feltörekvő fiatal, Haaz Laci és
Benkő Norbi, akik szeretnének
a fiatalokkal foglalkozni. Haaz
nálunk bokszolt amatőrként és
profiként is, most végzett egyetemet. Benkő még bokszol, de
már nem akar sokáig versenyezni. Norbi az ESZI-ben végzett
technikusként, most felsőfokú
iskolába jár, és mellette Lacival
járnak edzőképzésre.
– Már egy ideje tervezik az edzőterem átalakítását. Hogy áll az ügy?
– Sokat nem tudok, valószínű,
hogy lebontják a termet és újat
építenek helyette. Az, hogy addig hol edzünk, még kérdéses,
ennél többet én sem tudok.
(joko)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Paks, Táncsics u. 4. sz. alatti kirendeltségére

Értékpapír és devizaszámla ügyintéző
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

Szakmai követelmény:
•
Legalább középfokú szakirányú végzettség
•
Értékpapír ügyintézői szakvizsga
•
Valutapénztáros és valuta ügyintézői képesítés előnyt jelent
•
Legalább alapfokú nyelvvizsga előnyt jelent
•
Számítógépes ismeret
Ajánlatunk:
•
kihívást jelentő feladatok
•
színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
•
bérezés megegyezés szerint
Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet7020. Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában,
illetve apostmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail címen.
Bővebb információt a 75/310-409-es telefonon adunk.
Jelentkezési határidő: 2015. november 15.
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BANKVÁLTÁS
KÖNNYEDÉN?
MOST LEHETSÉGES!

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
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Lens Optika

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

