Elégedett a saját életével, ezért teheti azt, amit szeret: adhat – mondja
Molnár Imréné Ancika, a Segítő Kéz kitüntetés idei díjazottja.
15. oldal
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Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Megáldották az újborokat
11. oldal

Víz alatti tornák:
Aquaerobic
Kondicionáló vízi torna
Nyugdíjas vízi torna
Száraz tornák:
Kismama torna
Csontritkulásos betegek számára gyógytorna
Szív-érrendszeri torna
Gerinc torna
Tartásjavító gyógytorna (6-18 éves korig)
Női intim torna
Pilates

A hűvösebb időben
is várja Önt
a 36 °C-os
gyógymedence!

Masszázsok:
Méregtelenítő masszázs
Fiatalító masszázs
Vitalizáló masszázs
Relax masszázs
Fogyasztó masszázs
Cellulitis, narancsbőr kezelés
Talpmasszázs
Nyirokmasszázs

Paksi Gyógyászati Központ
Mozgásterápiás Részleg
Nyitva tartás: H–P: 8–20, SZ, V: 9–20 óra
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/830-830
Fax: 75/519-447
www.paksigyogyfurdo.hu

Aromaterápiás fürdők:
Immunerősítő fürdő
Relax fürdő
Kényeztető fürdő
Algapakolás
(öregedést késleltető, bőrmegújító)
Ultrahangos zsírbontás

Esélyegyenlőségi fórum alakult
A fogyatékkal élők, az idősek, a
romák és a mélyszegénységben
élők, a gyermekek és a nők helyi problémáival foglalkozik a
Paksi Esélyegyenlőségi Fórum.
A szervezet megtartotta alakuló
ülését, a Városháza nagytermébe várták a csatlakozókat: civilszervezetek, intézmények képviselőit, illetve a segíteni akaró
magánszemélyeket.

port működik, amelyek a fogyatékkal élők, az idősek, a romák
és a mélyszegénységben élők, a

gyermekek, valamint a nők kifejezetten helyi problémáit tárják
fel, illetve lehetőség szerint ja-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármester Hivatal

A 2013-ban megalkotott és idén
felülvizsgált helyi esélyegyenlőségi program részeként esélyegyenlőségi fórumot alakított a
paksi önkormányzat. – Célunk
a szervezet létrehozásával, hogy
minden civilt az esélyegyenlőségi programban szereplő öt veszélyeztetett csoport érdekében
bevonjunk a munkába – tájékoztatott Benedeczki-Pach Orsolya esélyegyenlőségi referens.
A szervezetben öt munkacso2 n Paksi Hírnök, 2015. november 20.

vaslatot tesznek megoldásukra.
A csoportok munkáját az önkormányzat egy-egy szakembere
segíti. Süli János polgármester
szerint, bár az esélyegyenlőség
nem mindenütt teljes, de lévén
Paks jó lehetőségekkel rendelkező város, a hátrányos helyzetben
élőknek más hasonló településeknél jobb feltételeket biztosít.
A fórum munkájával a helyzet
még tovább javul – tette hozzá.
Közel negyven civilszervezet,
intézmény és magánszemély írta
alá csatlakozási szándékát a fórum alakuló ülésén, de továbbra
is várják a segítőket. A munkával
és a szervezettel kapcsolatos bővebb információt BenedeczkiPach Orsolya esélyegyenlőségi
referenstől lehet kérni a 75/500555-ös telefonszámon vagy
e-mailben a pach.orsi@paks.hu
címen.
-dal-

Híd: kiírták
a tendert
a tervezésre

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Helyzetbe hozzák
a helyi vállalkozásokat
Nem jelent különleges alkalmat
a találkozás, hiszen mindennapos – derült ki Süli János szavaiból a paksi vállalkozókkal történt összejövetel alkalmával. A
polgármester a Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör klubestjén számolt be a város eredményeiről,
terveiről. Ezt megelőzően lapunknak arról beszélt, hogy az
önkormányzat olyan rendszert
alakított, amely lehetőséget ad
a helybeli vállalkozások szerepvállalására az önkormányzati
munkákban. A szolgáltatásokat
– például a rendezvények szervezését, a szoftverüzemeltetést,
a vendéglátást – már eddig is
helybeliektől rendelték, s immár a beruházások terén is
találtak megoldást: az önkormányzat saját cégein keresztül
vonja be a paksi vállalkozásokat, így munkához, bevételhez
juttatja őket. Az így elvégzett

munka értéke idén több száz
millió forintra rúgott.
Süli János arra számít, hogy miután túl vannak a kezdeti nehézségeken, ez még gördülékenyebben
működik majd. Most még akadtak csúszások és későbbre halasztott munkák, amelyeket jövőre
már késlekedés nélkül tudnak
kezdeni, így az engedélyes tervvel rendelkező utcafelújításokat a
Váci, az Ady, a Kinizsi utcában. De
ezenfelül is van terv bőven – derült ki a városvezető előadásából
–, a stadionnál pályakialakítással
kezdődik a munka, szeretnének
a polgármesteri hivatal épületével is kezdeni valamit, folytatni
az iskolák, utak rendbetételét, a
Deák-ház környékének szépítését, a tömbbelsők felújítását.
– Próbálunk több bevételhez
jutni, az adót szigorúan beszedni, hogy a fejlesztésekhez biztos
anyagi hátteret teremtsünk –
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húzta alá Süli János. Kitért arra
is, hogy napirenden van az ipari
park fejlesztése, területet már vásároltak, bíznak abban, hogy rövidesen pályázati források is lesznek az iparterület fejlesztésére.
Ulbert Sándor, az iparoskör elnöke szerint a városvezetés korábban is törekedett arra, hogy paksi
vállalkozók bevonásával végeztesse el a városi munkákat, de
idén még könnyebben juthattak
szerephez. – Ha ez a tendencia
folytatódik, elégedettek lehetünk
– tette hozzá. Arról is beszélt,
hogy reméli, az erőműépítés pozitívan érinti a várost és a helyi
vállalkozókat. A Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör rövidesen születésnapját ünnepli. Ezt – miként
kiemelte – úgy teszi, ahogy eddig is, megajándékozva a várost
egy programmal, ahol átadják a
Lussonium-díjat. Az ünnepség
december 12-én lesz.
Vida T.

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

Kiírta a tendert a Kalocsa és Paks
térségében tervezett új Dunahídra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. Mint az
MTI megírta, a Közbeszerzési
Értesítőben jelent meg a Kalocsa
és Paks térségében tervezett új
Duna-híd, az M60-as gyorsforgalmi út Pécs és Barcs (országhatár) közötti szakasza, valamint
az Esztergom és az M1-es autópálya közötti közúti kapcsolat
megvalósítási, műszaki terveire
kiírt közbeszerzési tender.
A Kalocsa és Paks térségében
tervezett új Duna-hídra – valamint a kapcsolódó közlekedési
infrastruktúra fejlesztésére – kiírt
megvalósítási tender keretében
el kell készíteni a Natura 2000
hatásbecslési dokumentációt,
a környezetvédelmi hatástanulmányt, valamint az engedélyezési- és a tendertervet is. A
hídszerkezet hossza 1060 méter.
A falszerkezet teljes szélessége
17,15 méter az ártéri hídnál és
23,08 méter a mederhídnál. A
támaszok száma 12 darab, a legnagyobb nyílás pedig 220 méter.
Ahogy az a Közbeszerzési Értesítőből kiderül, a kiírás tartalmazza a Paks–Gerjen összekötő utat
és a hidat az útrendszerbe kapcsoló „B3” és „B4” jelű nyomvonalváltozatokat is, az ajánlattételi
határidő december 17.
-vt-

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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Karácsonyi
ajándék a
nyugdíjasoknak
Karácsonyi ajándékkal szeretne
kedveskedni a városban élő nyugdíjasoknak az önkormányzat: november 30-ig várják azoknak a
helyi nyugdíjasoknak a jelentkezését, akiknek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75 ezer forintot, egyedül élők esetén a 100 ezer forintot.
A tájékoztatót minden háztartásba eljuttatják, az azon szereplő
adatlap kitöltésével, a jövedelemigazolások csatolásával lehet kérni
az ajándékot. Az adatlapokat le
lehet adni a polgármesteri hivatalban, az idősek otthonában, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál, az Idősek és Fogyatékosok Klubjában, valamint a
külső városrészek ügyfélszolgálati
irodájában. A csomagokat decemberben szállítják házhoz.

Szakmatúra

Megkezdődött a Hattyú utca műszaki átadása. A májusban
elindított felújítás során megvalósult az ivóvízvezeték rekonstrukciója,
a házi bekötések cseréje, a légkábelek föld alá kerültek és térkővel burkolták az utat, illetve a járdákat. A DC Dunakom Plusz Kft. kivitelezésében elkészült beruházás értéke több mint nettó 135 millió forint, amit
az önkormányzat költségvetéséből biztosított. Fotó: Molnár Gyula/Paksi
Hírnök

A járás 15 iskolájából több mint
hatszáz általános iskolás diák ismerkedett a szakmákkal a Szakmatúra elnevezésű program
idei kétnapos rendezvényén. A
látogatókat fogadó 11 cégnél és
intézménynél többek között az
építőipari munkákkal, az ápolók,
a szociális gondozók, a felszolgálók, a hegesztők, a lakatosok és a
pékek tevékenységével ismerkedhettek a diákok, újdonságként a
katasztrófavédelem és a rendőrség dolgozóinak munkájába is bepillanthattak. Összesen 13 szakterületről kaptak tájékoztatást a
hetedik és nyolcadik osztályosok,
tájékoztatott dr. Csizmadia Erika,
a Paksi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályának vezetője. Az
első szakmatúra 2008-ban szerveződött egyedülálló paksi kezdeményezésként. A pályaválasztást
segítendő a programban a gyerekekhez szüleik is csatlakozhattak.
Dallos Sz.

Kivilágítják az erdei futópályát
Javában folyik a közvilágítás kiépítése az ürgemezei futópálya
körül. Lakossági kezdeményezésre döntött az önkormányzat a
beruházásról, sokan használják
ugyanis az erdei pályát, de mivel
a város szélén van és távol esik a
lakott területektől, sötétedés után
csak megvilágítva használható
biztonságosan, tájékoztatott Bana
János. A körzet képviselője azt is
elmondta, hogy a kábelek föld

alá fektetése megtörtént, és amint
megérkeznek a megrendelt költségtakarékos, ledes világítótestek,
felállítják az oszlopokat is. A szerződés szerint még idén működni
fog a rendszer. A 29 milliós beruházást a város finanszírozza,
a DC Dunakom Plusz Kft. végzi
a munkákat, alvállalkozóként a
Pavill Kft. szakemberei dolgoznak. A kivitelezés nem akadályozza a futópálya használatát.
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A szállodahajók közönségét célozzák meg
Régi álma Paksnak, hogy a folyami nagy
szállodahajók megálljanak városunknál, hiszen a Paksnál hetente-kéthetente elhaladó
hajókon 150-200 külföldi turista utazik. A
terv megvalósítása elkezdődött: 2016-ban
létrejönnek ennek feltételei: programcsomagok készültek, és decemberben budapesti konferencián tárgyalnak a nemzetközi
hajóstársaságokkal. Jövőre már nem lesz
technikai akadálya annak, hogy a folyami
nagy szállodahajók megállhassanak Paksnál, hiszen elkészül a korzóhoz tervezett új
hajószínpad, amely alkalmas lesz arra, hogy
kikössenek mellette a nagy hajók.
Az elképzelés megvalósítását partnerként a
Magyar Turizmus Zrt. is segíti. A cég felmérése szerint a szállodahajókon jellemzően
70 év feletti francia, német, angol, amerikai
turisták utaznak. Vannak közöttük mozgásukban korlátozottak is, így az akadálymentes közlekedés lehetőségét is biztosítani kell
– mondta el Czink Dóra. Az önkormányzat
turisztikai referense hozzátette: az utazásszervezőknek fontos, hogy mindig sorakozzanak újabb programpontok is a folyami
hajóutakon részt vevő turisták számára, hi-

szen sok a visszatérő vendég. Ezek a turisták a hajón töltik az éjszakát, így 2-3-5 órás
programokat kínálhat számukra Paks. Ha
sikerül a hajótársaságokat meggyőzni, hogy
érdemes itt kikötni, fakultatív lehetőségeket
ajánlhatunk a hajón utazóknak: a városi és
az Atomenergetikai Múzeum szolgáltatásait, a látogatóközpontot, a Sárgödör teret és a
Látványterv: Paksi Polgármesteri Hivatal

Szentlélek-templomot mint helyi látnivalót.
Czink Dóra azt is elmondta, ezek a turisták
a tapasztalatok szerint a helyi sajátosságokra
– például a gasztronómiai különlegességekre, a kézműves termékekre – fogékonyak, és
szeretik az aktív kikapcsolódást.
– Felvettük a kapcsolatot egy paksi keramikussal, akinél ki is próbálhatják, hogyan lehet agyagtárgyat készíteni. A gasztronómiai
kínálatot a Sárgödör téren szeretnénk biztosítani, kiegészítve györkönyi lehetőségekkel,
melyekről tanulmányúton tájékozódtunk
a Magyar Turizmus Zrt. szakembereivel. A
választható programok palettáját néptáncbemutatóval és élőzenével színesítjük – tudtuk meg Czink Dórától.
Paks városa decemberben a MAHART budapesti konferenciáján mutathatja be kínálatát a nagy nemzetközi hajóstársaságnak,
amelyre angol nyelvű kiadvány is készül. A
Duna mentén a nagy szállodahajók fontos megállója Budapest mellett Kalocsa és
Mohács, utóbbi helyen kézműves kirakatot, busóudvart, villányi és pécsi kirándulást kínálnak a turistáknak.
-dal-
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Fogadóóra

Dr. Rujder Mária
Havonkénti ülésén főként szociális és gyermekintézményekkel
kapcsolatos ügyekben tárgyal a
humánpolitikai bizottság, évente
egyszer pedig pályázati támogatások is napirendre kerülnek,
mondta el dr. Rujder Mária, a
bizottság elnöke, a hármas körzet
képviselője. Az idei 7,5 millió forintos pályázati keretből mintegy
másfél milliót a Paks és környéke mentéséért Közalapítványnak
ítéltek, a többit kulturális egyesületek, iskolák, alapítványok sok
embert megmozgató programjaira.
Intézményvezetői pályázatok
értékelése is szerepel a grémium feladatai között, most épp a
gyógyászati központ és az idősek
otthona élére választanak vezetőt, személyükről a végső döntést
a képviselő-testület hozza meg.
A képviselő jó gyakorlatnak ítéli
a vezetői tisztségek ötévenkénti megpályáztatását, hiszen ez
egyrészt ösztönzés a folyamatos,
magas színvonalú munkára, másrészt mindig jöhet egy új szemléletet hozó vezető.
A hármas körzet egyetlen intézménye jelentős fejlesztés előtt áll:
800 millió forintos kormányzati

támogatással elindulhat a Fehérvári úti stadion korszerűsítése. A
projekt megvalósítására 600 milliót különített el a paksi képviselőtestület, jelenleg a tervezés zajlik.
A terveket a kormány készítteti,
ezért a paksi vezetés egyelőre
nem ismeri őket, így még nem
lehet tudni, mely telkeket kell
megvásárolni a beruházáshoz. Az
sem ismert, mikor indul az építkezés. A sportegyesületek támogatása a város kiemelt feladata,
hiszen amellett, hogy sportolási,
s ekképp egészségmegőrzési lehetőséget biztosítanak, az atomerőmű-bővítés idején a városba
érkező építőknek is hasznos
szabadidő-eltöltési lehetőséget
nyújthatnak majd – vallja a képviselő. A Kinizsi utca felújítása
idén nem indult el. Egyrészt az
év elején a kormányzati beavatkozás miatt kevesebb forrás volt
fejlesztésre, másrészt kisebb utcákon akarták tesztelni a tervekben szereplő térkő burkolatos
megoldást. A Kinizsi utca hosszú,
nagyforgalmú utca, melyet várhatóan előszeretettel használnak
majd a Németkér felől a városba
érkezők, nem feltétlenül tűnik
hosszú távú jó megoldásnak a

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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térkő borítás. 2016 év elején, a
tapasztalatok értékelését követően elindulhat az utca felújítása
– ígérte a képviselő. A Péter utca
hosszú évek óta húzódó felújításáról szólva azt mondta: komplexen kell kezelni a problémát,
az
ivóvízfőnyomó-vezetékkel
együtt kell az utca burkolatát
teljeskörűen felújítani, tervei
szerint erre még ebben a ciklusban sor kerül. A Május 1. utcai
csapadékvíz-elvezetési probléma
megszüntetését a jövő évi költségvetésből szeretné megoldani,
sorolta a terveket, hozzátéve, több
helyütt jelentkezik gond a városban a vízelvezetéssel nagyobb
esőzés idején, így a Pál utcában is.
Az önkormányzat folyamatosan
keresi a megoldást záportározók
építésével, az árkok és víznyelők
átépítésével.
A fogorvosként praktizáló Rujder
Mária néhány hete már Budapesten dolgozik. – Nagy szakmai
kihívást jelentő munkával kerestek meg, de mindennap négyre
itthon vagyok, így ugyanúgy elér
minden választó – mondta el. A
képviselő szerint az ország egyik
legszebb, legmodernebb rendelőintézete működik Pakson, sok

pénzt fordít a város az egészségügyi ellátórendszer folyamatos
fejlesztésére. Paks járási központként mintegy 47 ezer ember
egészségügyi ellátását vállalta, a
erőműbővítés pedig újabb feladatokat hoz. Az óvodai, iskolai,
idősotthoni férőhelyek biztosítása mellett az erőműberuházáskor
érkező 5-6 ezer ember egészségügyi ellátásáról is gondoskodni
kell. 2016-ban egészségtervet készíttet az önkormányzat, ami tartalmazza majd a prevenciós feladatok mellett az egészségüggyel
összefüggő fejlesztési elképzeléseket, tájékoztatott Rujder Mária,
aki kórház építésére nem lát reális
esélyt. Az engedélyeztetés, a szakember- és eszközellátottság biztosítása, a működtetés, hatalmas
összegeket emésztene fel. Hozzátette: ha lenne olyan befektető,
aki mindezt biztosítja, Paks nem
zárkózna el. A városvezetés az elképzelések szerint a gyógyászati
központ új szárnyának megépítésével oldja majd meg az építőmunkások egészségügyi ellátását,
ide költözhet valamennyi szakrendelés, így a paksiak számára is
minden elérhető lesz egy helyen.
Dallos Szilvia

Fogadóóra

Spiesz József
Napi a kapcsolata a választókkal,
gond esetén azonnal hívják őt
vagy a részönkormányzati képviselőket – tudtuk meg Spiesz
Józseftől, a nyolcas körzet egyéni
képviselőjétől. Néhány éve tanulmánytervet készíttetett a város,
milyen hatással lesz az erőműbővítés a településrészekre. Az
infrastruktúra már minden városrészben a paksihoz hasonlóan
jól kiépített, lakások, szálláshelyek épülhetnek itt vagy akár termelőüzemek is – fogalmazott a
képviselő, aki szerint a korábban
Gyapán kialakított negyventelkes
közművesített építési övezetben
nyugodt környezetet találhatnak az orosz mérnökök és családjaik közel a városhoz. Biritón
és Csámpán már érdeklődnek
a bővítésre készülő vállalkozók.
Az atomerőműhöz és az autópályához közel jó áron juthatnak
területhez a befektetők termelőüzemek számára, hasonlóan
Cseresznyéshez. Jelentős változást
hozhat a beruházás a csendes településrészek életében, de az ott
élők várják ezt, hiszen jobb ellátást
hozhat, például a heti egy-kétszeri
mozgóbolt helyett helyben működő élelmiszerüzletek beindulását.

Az önkormányzati törvény
módosítása 2014-ben változást
hozott a szakbizottságok működésében: a külső városrészek
településrészi bizottsága kilenc, a
dunakömlődi részönkormányzat
öt fővel kezdte meg működését,
mindegyik munkáját önkormányzati képviselők is segítik már.
– A részönkormányzati képviselőket mindenütt a településrészen élők választották, mindanynyian eredményesen dolgoznak
lakóhelyükért – fogalmazott
Spiesz József. Csámpán például
kiálltak a lakossági vélemény mellett, és nem fogadták el a közösségi ház bővítésére készült tervet. A
városvezetés elfogadta javaslatukat, jelenleg új tervek készülnek
egy melléképület és egy szabadtéri
pihenő építésére. – Szeretném, ha
a jövő évi költségvetésből meg is
valósulna csakúgy, mint a játszótérre tervezett vizesblokk és a kerékpárút összekötése a biritói úttal
– mondta el. Spiesz József kudarcként éli meg, hogy nem vált valóra valamennyi idénre tervezett
fejlesztés a külső városrészen, de
mint mondja, a paksi utcafelújítások teljesen lefoglalták az önkormányzat műszaki osztályának

kapacitását csakúgy, mint a helyi
építőipari vállalkozókét. Reméli,
a szerződéskötések az idén megtörténnek, így az erre elkülönített
összegek megmaradnak. Csámpán idén részönkormányzati keretből megerősítették a játszótér
melletti kishidat és hagyományos
programjaik megvalósítására kérésükre már teljes keretük 30%-át
fordíthatták.
Gyapán megoldódni látszik a közösségi ház régóta húzódó problémája. Az önkormányzat bérli az
állami gazdaság egykori ebédlőjét,
amit a tulajdonos most megvételre kínál. Amint a város megvásárolta a házat, jó gazda módjára
kezdhetné felújítani, felhasználva
a részönkormányzati és a képviselői keretet. – Ez a legkihasználtabb
közösségi ház a településrésziek
közül. Ha elkészül, a Gyapa Derbi
SC sportolói számára is kialakíthatunk itt öltözőket, közel a tervezett futballpályához – mondta
a képviselő. Gyapán probléma a
kápolna megsüllyedése is, amit
próbálnak növénytelepítéssel és
műszaki beavatkozással védeni.
A cseresznyésiek szeretnék, ha elkészülne az útfelújítás harmadik
üteme, és aszfaltot kapna az út a

keresztig. A településrészen egy
szép játszótér épült a közösségi
ház mellett, ennek megvalósítására fordította 2015-ben képviselői
keretét Spiesz József. Azt mondta,
hogy tervezik a tér körbekerítését
is. Biritón buszforduló építését
kezdeményezték az Iskola utcában, és az utca felújítását is tervezik – folytatta a képviselő. Részönkormányzati keretből a közösségi
ház nagytermének padozatát korszerűsítenék.
Dunakömlődön tovább szépült a
futballpálya környezete, út- és járdajavítások is zajlottak faluszerte
2015-ben. – Tervezünk egy, az
ürgemezeihez hasonló gumiburkolatú futópályát a focipálya körül
szabadtéri tornapályával – sorolta
az elképzeléseket a képviselő. A
jövő beruházásairól szólva a kerékpárút megépítését is kiemelte.
A Paks és Dunakömlőd közötti
szakaszra három látványterv készült, a tanulmányokban mintegy
380 millió forintos beruházási
költség szerepel. – Pályázati forrást keresünk a megvalósításra,
illetve a Paks–Kalocsa-híd építésének keretében is megépülhet a
kerékpárút, reményeim szerint a
ciklus végéig – tette hozzá. -dsz-

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

Az atomenergetika veteránjai Pakson
Nem a hétköznapi nyugdíjasok
életét élik, hanem át kívánják adni
a hosszú évek alatt szerzett tapasztalataikat a nukleáris ipar következő nemzedékének, jellemezte
szervezetüket Viktor Mugorov. A
Nukleáris Energetika és Ipar Veteránjainak Nemzetközi Szövetsége
elnöke tizenkettedmagával érkezett látogatásra az atomerőműbe.
Helyettese, Jurij Szarajev nem
először járt Pakson. – Harminc
évvel ezelőtt megadatott, hogy
a paksi atomerőmű üzembe helyezése során a szovjet szakértők
vezetőjeként itt lehettem – árulta

el, hozzátéve: azóta is figyelemmel kíséri az itteni blokkokat.
– Büszke vagyok arra, hogy a paksi üzemviteli mutatók ennyire magasak, és hogy nemcsak a blokkok
teljesítményét növelték, hanem az
üzemidejüket is meghosszabbították – fogalmazott Jurij Szarajev.
A szövetség delegációját Hamvas
István vezérigazgató fogadta. A 11
ország veterán nukleáris szakembereit tömörítő szövetség tagjai
a látogatóközpont megtekintése
után üzemi területen is tájékozódtak, majd az Atomenergetikai
Múzeumot is megtekintették. -kg-
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Újabb lépés az erőműbővítés felé
Lezárult a két atomerőművi
blokk létesítéséhez kapcsolódó környezeti engedélyezés lakossági konzultációs szakasza.
A tapasztalatokról dr. Aszódi
Attila kormánybiztos Budapesten tartott részletes beszámolót újságírók előtt. A paksi
kapacitásfenntartási projekt jelenlegi helyzetét taglaló tájékoztatón elmondta, hogy elsőként
a hazai szakaszban negyvenegy
települést kerestek fel, több mint
háromezer embernek nyújtva
közvetlen információt. Emlékeztetett rá, hogy ezeken a fórumokon a lakosság nem a blokkok biztonságáról, környezetre
gyakorolt hatásáról érdeklődött,
hanem inkább arról, hogy hogyan tud bekapcsolódni a beruházásba, s az miként segíti a
térség fejlesztését. A nemzetközi
szakaszba harminc országot hívtak meg, ebből 11 jelezte részvételi szándékát. Szakértői konzultációt, lakossági fórumot kilenc
helyszínen tartottak Belgrádtól
Münchenig. A kormánybiztos
azt mondta, a legrövidebb fórum két óráig, a leghosszabb két
napon keresztül, tizenhét órán át
tartott. Az utóbbi Münchenben
zajlott, ahol csupán 25 résztvevő
volt, elsősorban zöldszervezetek
képviselői. Ausztriában, Németországban elsősorban azt firtatták, hogy Magyarország miért

az atomenergiát választotta, másutt szerteágazó volt az érdeklődés, energiapolitikai, gazdasági,
hulladék-elhelyezési, balesetelhárítási kérdések is felmerültek.
A két blokk építésének szükségességére a budapesti tájékoztatón Aszódi Attila külön kitért.
Azt mondta, hogy a rendszerváltás után jelentősen csökkent,
majd emelkedni kezdett a hazai
energiafogyasztás. Ez a tendencia a 2008-as visszaesés után
ismét jelentkezett, a MAVIR
adatai szerint évente körülbelül
1 százalékkal nő a felhasználás,
míg a hazai termelés radikálisan
csökken. Emiatt igen magas az
energiaimport, tavaly például 32
százalék volt. A hiányzó villamos
energia elsősorban széntüzelésű
erőművekből származik. Szintén a MAVIR-tól származó adat,
hogy 2030-ig 7300 megawattnyi új kapacitás kiépítésére van
szükség. Ennek biztosítására a
kormány „atom-zöld-szén forgatókönyvet” kíván megvalósítani.
A kormánybiztos figyelmeztetett arra is, hogy a magas importarány az ellátásbiztonságot
veszélyezteti, hiszen bármilyen
krízishelyzetben minden ország
a saját ellátását helyezi előtérbe.
Illetve azt is figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió klímapolitikája miatt várhatóan nőni
fog a széntüzelésű erőművekben

termelt áram ára, a szén-dioxidkibocsátásra kivetett adó miatt.
Aszódi Attila, akárcsak a lakossági fórumokon, úgy az újságírók előtt is részletesen foglalkozott a hűtővíz kérdésével.
Mint elhangzott, annak ellenére, hogy az oroszok preferálják
a hűtőtorony-építést, Paks esetében frissvizes hűtést terveznek, azaz a Dunából veszik a
vizet a két új blokk üzemeltetéséhez is. A jelenlegi négy blokk
működéséhez 100, az ötös-hatoshoz 130 köbméter vízre van
szükség másodpercenként. Miután nem egyszerre van kisvíz
– mint a mostani időszakban
– illetve magas vízhőmérséklet,
nem számolnak azzal, hogy a
kapacitáskihasználást gátolná a
vízhiány. Ez – mint a kormánybiztos kifejtette – üzemeltetési,
nem pedig biztonsági kérdés. A
biztonsági rendszer vízigénye
csupán 1-2 köbméter másodpercenként, ennek biztosítására
vannak alternatív megoldások.
– Ez Európa hűtővízzel legjobban ellátott telephelye – jegyezte meg a kormánybiztos.
Dr. Aszódi Attila arra is kitért,
hogy öt nagy mérföldköve van
a projekt brüsszeli vizsgálatának,
ebből hármat már maguk mögött
hagytak, még két témában várnak állásfoglalást az uniótól. Ez
akár napokon belül, a környezet-

védelmi engedély pedig néhány
hónapon belül megszülethet.
Utóbbit a nukleáris hatóság adja
majd ki. A létesítési engedély
megszerzését legkésőbb 2017
végére tervezik, hogy 2018-ban
megkezdődhessen az építkezés.
A tervek szerint a két új paksi
blokk 2025-ben, illetve 2026ban kapcsolódhat be a hazai
áramtermelésbe.
Az előkészítő munkákat a rendelkezésre álló 10 milliárd eurós
hitelkeretből finanszírozzák, ez a
teljes költség 6-10 százalékát teszi
ki. Az orosz fél vállalta, törekszik
arra, hogy lehetőleg 40 százalék
legyen a lokalizáció, azaz ekkora
mértékben magyar vállalkozásokat vonjanak be. November
30-án és december 1-jén Budapesten rendez a Roszatom
nemzetközi konferenciát leendő beszállítók számára – hívta
fel a figyelmet Aszódi Attila.
Mint mondta, Oroszország terjeszkedik az atomenergia-ipar
területén, azok a vállalkozások, amelyek partnerei lesznek
a Roszatomnak, számíthatnak
arra, hogy más projektekben is
munkához jutnak.
Újságírói kérdésre válaszolva
azt mondta, számítások támasztják alá: a beruházás megtérül, miként azt is, hogy a létesítmény nem jelent veszélyt a
környezetére.
Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Gyorsabban érkezik a mentő
Átadták a napokban tartott ünnepélyes avatáson a felújított
paksi mentőállomás kulcsát
Rauth István állomásvezető
mentőtisztnek. A beruházás az
Országos Mentőszolgálat európai uniós projektjében valósult
meg, amely az ország 18 megyéjében 22 új mentőállomás
építését, és a paksival együtt 60
dinamizálását foglalja magába.
A közel 11 milliárd forintos
keretből a paksi mentőállomás
korszerűsítésére 38 millió forintot fordítottak. Motorizált
garázskapukat építettek be, új
mosó- és fertőtlenítő blokkot
alakítottak ki, és megoldották,

hogy a kimenő és beérkező
járművek mozgása elkülönüljön. Felújították az öltözőket,
szén-monoxid-elszívó rendszert
építettek ki, és az átalakításban
érintett helyiségek új burkolatot
kaptak. A projektben az energiahatékonyság növelése, ezzel
pedig az üzemeltetési költségek
csökkentése is szempont volt,
ezért részleges nyílászárócserét,
illetve hőszigetelést is végzett a
kivitelező, és immáron napkollektort használnak a fűtéshez,
illetve a melegvíz-ellátáshoz.
A dinamizált állomások új orvostechnikai eszközöket, valamint új járműveket is kaptak,

A paksi járás területén vetik majd be azt a tíz lóerős
motorral felszerelt gumicsónakot, amelyet a PAX Mentőcsoport és
a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó-egyesület nyert pályázaton. Az
eszközt nemrég adták át Pakson, és egy vízből mentési gyakorlat
során rögtön használatba is vették. A feladat egy bajba jutott horgász
kimentése volt, aki, miután csónakjával ráhajtott egy bójára, a
Dunába esett. Mivel a bója kötele rátekeredett a lábára, képtelen volt
a partra úszni. Szerencséjére kiáltásait a parton sétálók meghallották és azonnal hívták a 112-t. A mentésben résztvevőknek sietniük
kellett, mert a horgász sokkos állapotban volt és a Duna alacsony
vízhőmérséklete miatt a hipotermia veszélye is fennállt nála. A mentőszolgálat tagjai sikeresen vizsgáztak, a feladat végrehajtását Csöglei
István tűzoltó alezredes, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tűzoltósági felügyelője megfeleltre értékelte. Fotó: Kövi Gergő/Paksi
Hírnök
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a paksi kettőt. A korszerűsített
paksi mentőállomás átadásán
dr. Gyöngyösi Péter, az OMSZ
projektigazgatója, Süli János,
Paks polgármestere és dr. Buda
Péter, a mentőszolgálat régióigazgatója köszöntötte a megjelenteket. A projektigazgató
kiemelte, hogy a mentőállomások dinamizálásának nyomán
a mentőjárművek kivonulása
könnyebbé, gyorsabbá válik,
így a riasztástól számított kiérkezési idő jelentősen rövidül, de
ezen túlmenően cél volt a fejlesztésekkel az állomány komfortosabb elhelyezése, illetve
megfelelő garázsok biztosítása

a mentőjárműveknek. Süli János
polgármester arról beszélt, hogy
szükség esetén minél hamarabb
segítséget kell kapniuk az embereknek a mentőktől, a megvalósult fejlesztéssel pedig ennek
feltételei jelentősen javultak.
Hozzátette, hogy az atomerőmű
bővítése kapcsán várhatóan még
nagyobb mentőkapacitásra lesz
szükség, hiszen jelentősen megnövekszik a lakosságszám és az
építkezésen is történhet baleset.
Az önkormányzat a jövőben
is azon lesz, hogy lehetőségeihez mérten segítse, támogassa a
mentők munkáját – tette hozzá.
Kohl Gyöngyi

A kvóta
rendszer ellen
tiltakoznak
Már első nap több százan írták
alá a Fidesz petícióját az Európai
Unió kötelező betelepítési kvótája ellen a paksi piactéren. Az
országos akció kapcsán Bordács
József, a szervezet paksi alelnöke
elmondta: az unió által tervezett,
Magyarországra kényszerített
kvótarendszer ellen tiltakoznak.
– Ez nem pártügy, ez mindanynyiunk ügye – fogalmazott, hozzátéve: az aláírások országszerte
tapaszalt nagy száma egyfajta
megerősítés a kormány számára, hogy a migránskérdésben
Magyarországnak továbbra is a
kialakított álláspontot kell képviselnie. – Az országban is nagyon
sok a megoldásra váró probléma,
a magyar gazdaság nem képes
kezelni az idetelepíteni kívánt
rengeteg migránst. A tervezettnél sokkal arányosabb elosztást
tudunk csak elképzelni – szögezte le Bordács József. Az alelnök hozzátette: akciójuk hónapokig folytatódni fog, Pakson a
piactér mellett a városháza előtt
és a lakótelepen is tervez aláírásgyűjtést a Fidesz paksi csoportja. Aki csatlakozni szeretne
a petícióhoz, az a párt Kossuth
Lajos utcai irodája mellett a Réti
Pékségben, a Péger Galériában, a
PFC büféjében és a Táncsics utcai sportboltban is szignózhatja
a gyűjtőívet.
Lapzártánk után érkezett: Bordács József veszi át Kozmann
György listán megszerzett helyét a paksi képviselő-testületben, jelentette be Hirt Ferenc
országgyűlési képviselő, a Fidesz
paksi elnöke. Mint megírtuk:
Kozmann Györgynek helyettes
államtitkárrá való kinevezése
után összeférhetetlenség miatt
le kellett mondania a Fidesz-listán megszerzett képviselői helyéről. Bordács József elmondta:
nyugodt, de határozott politizálást ígért. Azt mondta, minden
olyan törekvést támogatni fog,
ami a város és az ott élők érdekeit szolgálja.
-kg-vt-

Schiffer
szerint hiba az
erőműbővítés

Fotó: Babai István/Paksi Polgármester Hivatal

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Megáldották
az újborokat
Százakat vonzott idén is a paksi
borok és a kulturált borfogyasztás népszerűsítésén munkálkodó Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének
Márton-napi ökumenikus újboráldása, amit az önkormányzattal karöltve rendeztek meg.
Mire Márton megérkezik, minden must már borrá érik, tartja
a régi mondás. Szokás szerint
ekkor kóstolták az új nedűket,
illetve a gazdák sokszor elvitték a templomba szentelésre a
hegy levét. Ezt a hagyományt
elevenítette fel a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesülete, amikor tizenhárom évvel ezelőtt megrendezte az első Márton-napi újboráldást, ami mára
sokakat vonzó, nagysátras ünneppé vált. Az idei boráldáson
Leber Ferenc, a civilszervezet elnöke beszédében kiemelte, hogy
sok helyen járt már a világban,
de a Sárgödör térhez fogható
hangulatú és ekkora belső feltöltődést adó helyszínt keveset
látott. Süli János polgármester
arról beszélt, hogy igen fontos
megőrizni ezt a rendezvényt,
és fejleszteni a teret akár azzal,

hogy az önkormányzat megteremti a borászoknak a lehetőséget, hogy laborban vizsgálhassák minősítendő boraikat, vagy
azzal, hogy színpadot építenek a
téren. A köszöntőket követően
Kis Pál István – a visszhangok
szerint sokak számára olykor
zavarba ejtően pikáns – boros
verseit hallhatta a közönség.
Miután a történelmi egyházak
képviselői megáldották az újborokat, csapra verték a hordókat,
s dr. Kovács Antal, a programot
támogató paksi atomerőmű
kommunikációs igazgatója elmondta pohárköszöntőjét, meg
is lehetett ízlelni a nedűket. A
vendégek megbizonyosodhattak arról, hogy a gazdák nem
túloznak, amikor azt mondják,
hogy idén szőlőkényeztető volt
az időjárás, így igazán jó borok
készülhettek. A muzsika sem hiányzott a borkóstolóról, erről a
Bartina zenekar gondoskodott,
a harapnivalóról pedig a szervezők. Libamájpástétomot, zsíros
kenyeret kínáltak, hiszen a néphagyomány úgy tartja, hogy aki
Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik.
Kohl Gyöngyi

A Paks II beruházás háromezer milliárdos adósságba veri
a magyar nemzetgazdaságot,
hangoztatta paksi látogatásán
Schiffer András. Az LMP társelnöke, frakcióvezetője országjáró
körútján járt a paksi piactéren.
Schiffer szerint egy ország függetlenségét azzal lehet végképp
elvenni, ha az energiarendszerét
teljesen függővé teszi egyik vagy
másik birodalomtól.
– Mi olyan fejlődési pályát ajánlunk, ahol fokozatosan lehet megújuló energiákra áttérni, és decentralizálni az energiarendszert
– fogalmazott, hozzátéve: igazi
érdemi lépést a választók tudnak
tenni ebben a kérdésben, ha olyan
pártra szavaznak, amelyik következetesen fellép az ország eladósítása, az oroszoktól való függés és a
kockázatos nukleáris fejlesztések
ellen. Kijelentette: egy ilyen párt
van ma, ez az LMP.
Arról is beszélt, hogy az embereket leginkább az keseríti el,
hogy a magyar bérek tragikusan
leszakadnak az európai átlagtól.
Az LMP győzelme esetén növelné az oktatás, a kutatás-fejlesztés
GDP-arányos részesedését, hogy
rövid időn belül magyar termékek húzhassák a nemzetgazdaságot.
– Jelenleg azt látjuk, hogy a meglévő kicsiny GDP-növekedést
csak az uniós fejlesztési források
és néhány külföldről idedobott
összeszerelő üzem generálja,
amik addig vannak Magyarországon, amíg alacsony munkabéren ki lehet zsákmányolni a munkavállalót – mondta el a zöldpárt
frakcióvezetője.
-kgy-
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Nem először merészkedik róka a városba

Képünk illusztráció. Fotó: Schmidt Ferenc
Róka jár az Öreghegyen – jelezték olvasóink. Az állatot – bár lehet, hogy nem egy, hanem több
példány is van – többen is látták
már, felbukkant az Öreghegy utcában és a Munkácsyban is. Egy
olvasónk mesélte, hogy az udvarba beállva a kocsija fényszórójának fényében pillantottak
meg egyik este egy kisrókát, aki
a kerítés tövében aludt, s nem
riadt meg a fénytől sem.
Rauh Konrád gyepmesterhez, a
Dunakömlődi Vadásztársaság
vezetőjéhez is érkezett jelzés a
házak között felbukkant állatról. Véleménye szerint a régi te-

metőben vackolhatta be magát,
de a város más részein, például
a lőtér környékén lévő kertekben is többször felbukkant már.
A bejelentés nyomán bejárta a
terepet, de nem sikerült találkoznia az állattal. A róka – mint
mondta – vadászható faj, ám
lakott területen a vadászat tilos,
így nem lehet csak úgy kilőni.
Mérgezni szintén tilos, mert
szelektív méreg, tehát olyan,
amit csak ez az állat eszik meg,
nincs. Kínálkozik még egy-két
lehetőség arra, hogy eltávolítsák, de egyik sem kecsegtet túl
nagy eredménnyel.

Lehet kérni éles kilövési engedélyt a rendőrségtől, ennek
elbírálási határideje 30 nap, de
Rauh Konrád tapasztalatai szerint Pakson gyors, rugalmas az
ügyintézés, akár egy-két nap
alatt megadják. A kérelemben
pontosan meg kell határozni az
időpontot, a terepet biztosítani
kell. Probléma a vadász szerint
akkor van, ha hiába áll vagy ül
lesben, lehet, hogy a papíron
rögzített időpontban nem jár sikerrel. Ilyenkor kezdődik minden elölről.
Rauh Konrád megkereste dr.
Kuti István rendőrkapitányt,
hogy egyeztessenek, megoldást keressenek.
A probléma egyébként nem új
keletű, gyakori Paks környékén
a róka, és a korábbi években is
előfordult, hogy bemerészkedett
a városba egy-egy példány. A
vadász arra is kitért, hogy a közhiedelem azt tartja, hogy az a
róka, amelyik az emberhez közel
merészkedik, bizonyára veszett.
Erre Magyarországon, azon belül a Dunántúlon vajmi kevés
esély van, hiszen vakcinázzák az
állatokat, így szinte kizárt, hogy
veszettséggel fertőzött legyen.

Egyébként sem jelent veszélyt,
hiszen fél az embertől, elkerüli,
nem kell arra számítani, hogy
bárkit is megtámad. Ennek ellenére nincs helye a városban,
ezért igyekeznek megtalálni a
megoldást az eltávolítására.
Rauh Konrádot egy másik, állatokkal kapcsolatos, szintén olvasóink által jelzett problémáról is megkérdeztük. Ez pedig
a rágcsálók által autókban okozott kár kérdése. A gyepmester
előtt ez is ismert, elő-előfordul,
hogy a járművek motorháztetején hagyják nyomaikat kisebbnagyobb négylábúak. Ez legfeljebb bosszúságot jelent, azt
viszont, ha a motortérben is látogatást tesznek, pénztárcánk is
bánhatja, mert elrágják a vezetékeket. – Ez a nyest – mondja
a gyepmester. Hozzáteszi, mivel védett állat, itt még kisebb
a mozgástér. Ismeretei szerint,
mivel az élve befogó csapdába
nem megy be, egy megoldás
van, ez pedig egy autósboltokban vásárolható vegyszer, amit
a motortérbe fújva egy időre
távol tarthatjuk a nem kívánt
látogatókat.
Vida T.

Konzervatív kör alakult
Szeretnék az alapvető értékekre ráirányítani
a figyelmet, szeretnének néha szót váltani a
város, a világ dolgairól. Ezért hozták létre
zömmel paksiak a Paksi Konzervatív Baráti
Kört. Emblematikus az alakulás időpontja: a nemzeti összetartozás napján, június
4-én mondták ki megalakulásukat. Paksiak
mellett többen csatlakoztak határon túlról
is a körülbelül negyvenfős társasághoz, így
például dr. Kelemen András főorvos Kézdivásárhelyről, Jenei Károly lelkész Viskről,
valamint Galánta főellenőre, Pallya Gábor.
Formális szervezet alapítását nem tervezik,
miként azt sem, hogy menetrendszerűen
találkoznak, azt viszont igen, hogy akcióikkal folyamatosan szeretnék ráirányítani
a figyelmet az alapvető értékekre. Az első
ilyen egy Dunakömlődi Faluházban tartott
összejövetel volt, ahol azokat a paksi rendőröket – a Paksi Rendőrkapitányság és a
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Terrorelhárítási Központ 9. műveleti osztálya munkatársait – látták vendégül, akik az
elmúlt hetekben az ország déli határán teljesítettek szolgálatot.
Süli János, Paks polgármestere, a kör egyik
alapítója azt mondta, nem a migránsokról,
hanem a rendőrök helytállásáról szól az
est. – Ezzel szeretnénk megköszönni munkájukat, amit kiélezett helyzetben, kamerák
kereszttüzében végeztek – emelte ki. Beszélt
arról, hogy rövidesen Paksnak is „szembe
kell néznie egyfajta bevándorlással” hiszen
sokan jönnek majd az erőmű-beruházásra.
– Szeretettel, szívesen várunk mindenkit,
aki dolgozni akar, aki ellenőrzött módon,
velünk szövetségben érkezik. Azt kevésbé tudjuk tolerálni, ha nem így történik –
hangsúlyozta.
Csongrád megye rendőrfőkapitánya dr. Lukács János régi ismerősként érkezett, hiszen a

Paksi Gastroblues Fesztivál visszatérő vendégeként jó kapcsolatot ápol a konzervatív kör
több tagjával is. – Nagy élmény számomra,
hogy fiatalkorom bálványait itt láthattam a
színpadon – mondta. A rendőrségi együttműködéssel kapcsolatban úgy fogalmazott,
segítség – így a Tolna megyéből, Paksról hozzájuk vezényelt kollégák – nélkül nem tudtak
volna megbirkózni a feladattal.
Gárdai György, a Paksi Konzervatív Baráti
Kör alapító tagja elárulta, hogy a Visk megsegítésére tavaly ősszel szervezett jótékonysági rendezvényük sikere bátorította őket,
hogy a konzervatív értékeket képviselőket
összefogó szervezet alapítsanak. Akkor 800
ezer forint gyűlt össze. Az adományokra a
közeljövőben is számítanak, december 5-én,
a 23. Gastroblues Fesztivál kiadványainak
bemutatóján a viski gyerekek karácsonyára
gyűjtenek.
-vt-

Kutatók napja a gimnáziumban
Kémiai, fizikai, biológiai kísérletek, matematikai logikai játékok, idegen nyelvi feladványok
és sakkszimultán is szerepelt a
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
idei Kutatók napján. Mindemellett bemutatkozott a közönségnek az iskola nemrégiben alakult színjátszócsoportja, és több
fiatal elhozta saját készítésű,
programozású robotját, amelyek sorában volt például egy
gyűjtögető bogár, de hibátlanul
parkoló, színek szerint válogató,
illetve focizó gépezet is. A társadalomtudományi munkaközösség a II. világháború végének 70.
évfordulóját állította a fókuszba,
illetve téma volt az atomenergia
békés célú felhasználása, utóbbihoz kapcsolódóan az Atomenergetikai Múzeumból érkeztek
munkatársak a rendezvényre.
Az egész délutánt felölelő programot a tantermekben bemutatottaknál ugyan komolyabb, de

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

szintén szórakoztató, látványos
kísérletek kavalkádjával zárták,
ahol volt többek között szikraeső és vasolvasztás, valamint
megtudhatták a vendégek, hogy
az elefántfogkrém nem más,

mint egy három anyag elegyéből képződő hab, ami előtörve
a lombikból úgy néz ki, mintha
egy elefánthoz méretezett tubusból nyomnánk fogrémet. Az
aktív részvételért bónt kaptak a

látogatók, amit a bőséges menynyiségben elkészített süteményre, frissítőre lehetett beváltani.
A Kutatók éjszakáját az Európai
Bizottság indította hódító útjára. Magyarország már az első
évben csatlakozott a minden év
szeptemberének utolsó péntekén megrendezendő programhoz, amelynek lényege, hogy
az egyetemek, főiskolák, kutatólaboratóriumok megnyitják
kapuikat a nagyközönség előtt,
így ünnepelve a kutatókat,
népszerűsítve a természettudományokat és a tudományos
kutatást. A Paksi Vak Bottyán
Gimnázium hét esztendővel
ezelőtt csatlakozott a kezdeményezéshez, s az eltelt évek alatt
folyamatosan formálták tudományos fesztiváljukat, amely
immáron második éve nyílt nap
is volt a pályaválasztás előtt álló
általános iskolásoknak.
Kohl Gyöngyi
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Egészséges életmódra ösztönöznek
Roma Egészség- és Családi Napot szervezett
a Paksi Roma Integrációs Iroda és a Paksi
Roma Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényen egészségügyi szűrés, táplálkozási tanácsadás és egészséges ételek kóstolója várta
az érdeklődőket. A statisztikák szerint a romák átlagéletkora csupán 50-60 év. A magas
halálozási ráta oka az egészségtelen táplálkozás és a káros szenvedélyek, mondta el az első
alkalommal szervezett napon Berki Attila, a
Paksi Roma Hagyományőrző Egyesület vezetője, hozzátéve: az egészséges életmóddal
kapcsolatos információk közvetítése révén
ők is hozzájárulnának a helyi roma családok
egészségi állapotának javításához.
– Célunk az volt, hogy megmutassuk a lakosságnak, hogy az egészséges ételek is lehetnek
finomak, könnyen elkészíthetőek és nem
muszáj drága alapanyagokat felhasználni
hozzájuk – erről már Jelencsik Rozália, a
Paksi Roma Integrációs Iroda vezetője beszélt
a rendezvényen, ahol Windisch Adrienn die-

tetikus tartott előadást az egészséges táplálkozásról, dr. Molnár Klára és az ÁNTSZ helyi
munkatársai egészségügyi szűrésekkel várták
az érdeklődőket, a gyereksarokban pedig arcfestés és számos játék kínált kikapcsolódási
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

lehetőséget a kicsiknek. A javasolt egészséges
ételeket meg is kóstolhatták a résztvevők, sütőtök, lencsepástétom és padlizsánkrém sorakozott az asztalon a zsíros kenyér mellett,
hiszen mint elhangzott: bármikor lehet akár
zsíros kenyeret is fogyasztani, ha mellé zöldségeket és gyümölcsöket is eszünk.
A roma egészségnapon Süli János köszöntötte
a programra érkezőket. Paks polgármestere
azt mondta: fontos, hogy a helyi romák maguk alakítsák sorsukat. Ennek ösztönzésére a paksi önkormányzat az atomerőművel
együttműködve, a cég nagyadózói rendelkezésének egy részével támogatta az integrációs
iroda elindítását. – Szeretnénk ezt jövőre is
biztosítani, hogy amíg beérkeznek a romák
felzárkóztatását segítő központi és uniós támogatások, az iroda megteremthesse egy
felnőttképzési központ, egy diákkollégium és
egy roma szakkollégium elindításának lehetőségét, ami az integráció alapja lehetne – tudtuk meg Paks polgármesterétől.
-dal-

Sportnap
az ellátóházban
Sportnapot szervezett a gondozottaknak és hozzátartozóiknak
Kereszt utcai nappali ellátó. A
program az OTP Bank paksi
fiókja munkatársainak kezdeményezésére jött létre, s a
pénzintézet egy terápiás szoba
kialakításához is hozzájárult
pénzadományával: egy vízágy
vásárlását támogatták sikeres
pályázatuk révén. A terápiás
szoba kialakításához a szociális intézményegység és a város
önkormányzata is támogatást
nyújt. Tell Edit, Paks alpolgármestere arról beszélt a rendezvényen, hogy örömmel fogadták a
pénzintézet megkeresését. Az új
kezelőhelyiség mellett egy manufaktúra kialakítását is tervezik az
ellátóházban, ahol a fogyatékkal
élők olyan termékeket készíthetnek, melyek értékesítése bevételt
jelent a központnak.
– Hosszú távon célunk, hogy
gondoskodásunk ne merüljön
ki a terápiás kezelésekben és a
gyógyászatban, hanem társadal-

munk fontos és nélkülözhetetlen
tagjainak érezzék magukat a fogyatékkal élők. Az alkotó ember
az alkotásaival a helyi közösség
értékévé válik – hangsúlyozta Tell
Edit, hozzátéve: nemrég szakmai
látogatáson jártak Dombóváron,
ahol már működik ez a foglalkoztatási forma.
Az OTP Bank paksi fiókját vezető Péter Dániel szerint munkatársaik közös élményei segítik a közösségépítést. Májusban
ezért a Bóbita Bölcsődében jártak gyermeknapi programjukkal, most pedig a Kereszt utcai
ellátóházban kezdeményezték a
sportnap megrendezését. Itt vegyes csoportokba szerveződtek
a csapatok: idősek, fogyatékkal
élők, hozzátartozóik, a bank
munkatársai és az intézmény
dolgozói teljesítették közösen a
sorverseny állomásait. Lehetőség volt kipróbálni a dartsot és
az asztali tekét is, valamint finom sütemények sora és tízórai
is várt a résztvevőkre.
-dsz-
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Negyvenegy facsemetét adott át idén Ültess fát, életfát!
akciójában az ÖKO Munkacsoport Alapítvány, amelynek kiemelt célja
a környezettudatosságra nevelés, a szemléletformálás. Ennek jegyében
hívták életre tíz évvel ezelőtt az akciót, alapul véve a régi hagyományt,
miszerint fát ültettek a gyermekáldás örömére. A civilszervezet programjában minden alkalommal azok a családok kérhetnek facsemetét,
ahol az átadást megelőző esztendőben született kisbaba, és vállalják,
hogy azt a gyermek környezetében elültetik és gondozzák. A most átadottakkal együtt már több mint háromszáz életfa díszeleg a városban,
és növekszik tulajdonosával együtt. A gyerekek részesei lehetnek életfájuk gondozásának, figyelemmel kísérhetik fejlődését, így érzelmileg
kötődni fognak hozzá, s ha a sajátjukat szeretik, valószínűleg tisztelni,
óvni fogják a többit is. A város főkertészével egyeztetve idén ezüst hárs,
gömbkőris, virágos kőris és juharfa szerepelt a választékban. Az akciót
az önkormányzat és a DC Dunakom Plusz Kft. támogatta. Fotó:
Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó:Fitt Tamás/Paksi Polgármesteri Hivatal

Jó napot, mi újság?

Molnár Imréné
Azt látom, hogy az emberek körbeveszik magukat anyagi javakkal, pedig inkább meg kellene
nyitni a lelküket, szeretni önmagukat és másokat, mert abban
van az igazi öröm, mondja Molnár Imréné Ancika, akinek az
elmúlt másfél évtizedben végzett
karitatív tevékenységét Segítő kéz
kitüntetéssel ismerte el a város.
Nem volt konkrét kiváltó ok,
esemény az életében, Molnár
Imrénének egyszerűen természetéből fakad a segítő szándék,
amit rendre tettekre is vált. Mint
mondja, őt már az is boldogsággal tölti el, ha valaki ráköszön az
utcán és érdeklődik hogyléte felől, de az is, ha jókedvűnek, egészségesnek lát másokat, hát még ha
segíthet. Tizenöt esztendővel ezelőtt maga sem gondolta volna,
hogy mára egy komoly karitatív
szervezet alapítója, mozgatórugója lesz Pakson. Mivel mindig
érdekelték a gépek, az általános
iskola után műszerésznek tanult,
ám mire végzett, megszűnt Szekszárdon a mérőműszergyár, így
nem volt munkahely, hát más
lehetőség után nézett. Darukezelő képesítést szerzett, s immár
a gép fülkéjében ülve figyelte,
hogy a hatalmas „jószág” milyen
finom, precíz mozgásokra képes.
Pécsen, majd az atomerőműben

dolgozott, ahol a brigád „tyúkanyója” volt, igyekezett orvosolni a kollégák gondját-baját. Egy
átszervezést követően az öltözőügyeletre került, néhány év múltán onnan vonult nyugállományba. Akkoriban döntöttek úgy
gyermekeivel, hogy elköltöznek
addigi lakóhelyükről, Tolnáról,
de kérdés volt, hogy hova. Kiterítették hát a padlószőnyegre a térképet, s mivel nem tudott dönteni, végül a sorsra bízta a dolgot,
becsukta a szemét és bökött:
Paksra. Emlékszik a pillanatra,
amikor felfigyelt a Szent István
téren otthontalanul lézengőkre, akik akkoriban jobb híján a
Duna-parton hajtották álomra a
fejüket. Egyszerűen megesett a
szíve rajtuk. Kezdetben forró teát
vitt nekik télvíz idején, karácsony
közeledtével süteményt, szaloncukrot osztott az utcán, aztán
megszervezte az első Szeretetkarácsonyt. Közben híre kelt, hogy
fogadja a megunt, kinőtt ruhákat, cipőket, miegyebet. Autója
nem volt, így kerékpáron szállította haza az adományokat. Nem
egyszer úgy körbe volt pakolva
zsákokkal a drótszamár, hogy
alig tudta tolni. Amikor otthon
már nem fért a sok holmitól, helyiséget bérelt, aztán amikor azt
is kinőtte, örömmel vette Barta

József felajánlását és kezdte használni a Tolnai úton a mai Segítők
Háza épületét, amit a pártfogolt
otthontalanok első szóra jöttek
segíteni rendbetenni. Ma kedden és csütörtökön egész délelőtt
nyitva a ház, a rászorulók válogathatnak az összegyűjtött ruhaneműk közül, keddenként pedig
meleg ételhez és konzervekhez is
hozzájuthatnak. A többi napon
az adományozókat, adományokat fogadják. A többes szám nem
véletlen, hiszen az eltelt évek
alatt kitartó csapat gyűlt Ancika
köré, akikre bármikor, bármiben
számíthat, s akikkel a jótékonykodáshoz szükséges szervezeti
hátteret is sikerült felépítenie. Az
Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány a rendezvények
lebonyolításához, a Segítők Paks
Nonprofit Kft. pedig az önkéntesek fogadásához ad kereteket.
Áldásos tevékenységüket már
nemcsak a városban, hanem
azon túl is sokan ismerik: rendszeresen érkezik adomány a Segítők Házából túlparti településre, de Bátán, az árvíz miatt nehéz
helyzetbe került nagycsaládok,
a vörösiszap-károsultak és Böjte
atya erdélyi árvái is érezhették
már gondoskodásukat.
Ancika azt mondja, hogy elégedett a saját életével, ezért teheti

azt, amit szeret: adhat. Fia, aki
háromgyermekes apuka, és lánya
is támogatja tevékenységében
biztató szóval, gyűjtéssel, anyagilag egyaránt. – Rendkívül büszke
vagyok rájuk, mert megvan bennük az az erő és kitartás, ami kell
ahhoz, hogy az ember megtalálja
a neki rendelt utat, elérje céljait.
Mindketten többdiplomás, sikeres emberek, jó szívvel megáldva, és bár nem üljük körül a
családi asztalt minden vasárnap,
ha szükségem van rájuk, egyszer
csak betoppannak az ajtón. Valahogy megérzik – mondja. Ancika
és csapata most a közelgő Szeretetkarácsonyra készül. Úgy tervezik, hogy idén is főznek, s a meleg étel mellé az adományokból
ajándékot is kaptak a rászorulók.
Kétszáz csomag kiosztását tervezik, mindegyikben több kilónyi
tartós élelmiszerrel, és 70-80 kisgyermeknek új játék is jut. Elintézik, pedig a feladat nem könnyű.
Mivel Paks nem kistelepülés, az
ő céljaikra nemigen akad pályázati lehetőség, illetve nehézséget
okoz, hogy nincsen teherautójuk,
a fuvarköltséget sokszor a csapat
dobja össze. De csinálják, és nem
várnak érte köszönetet, nekik
elég, ha láthatják a megsegítettek
örömét.
Kohl Gyöngyi
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Versenyzőből edző
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány október 23-i, a városi ünnepség keretében tartott
díjátadóján tehetséggondozó
munkájáért elismerésben részesült Hermesz Anita ritmikusgimnasztika-edző. A Paksi
SE egykori versenyzője 1991ben a magyar válogatottal a
világbajnokságon a nyolcadik
helyet szerezte meg, egy évvel
később 1992-ben Stuttgartban
az Európa-bajnokságon pedig a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. Elmondta, ha az 1992es barcelonai olimpia műsorán
van rsg csapatverseny, akkor a
vb-nyolcadik hellyel ő is olimpikon lehetett volna, azonban
a sportágat csak négy évvel később vették fel az olimpia mű-

sorába, és magyar csapatnak
azóta sem sikerült ilyen helyezést elérnie. Tavaly a debreceni
rg-világkupán az 1992-es Ebbronzérmes csapat tagjaként
életműdíjat vehetett át a szakági
szövetségtől.
– Mikor kezdődött az edzői pályafutásod?
– Az egyetem után, amikor hazajöttem Paksra, mintegy tizenhat
éve. A PSE-nél egy évig voltam
főállásban, majd a gimnáziumba
kerültem testnevelőnek, és azóta
másodállásban edzősködöm. Nagyon szeretem csinálni: edzések,
versenyek követik egymást, csak
nyáron van pihenő.
– Hányan járnak edzésre és versenyekre, hány éves korban kezdik az rg-t a gyerekek?

Pupp Réka
ismét dobogón
Pupp Réka bronzérmet szerzett
Pozsonyban az U23-as Európabajnokságon. Az Atomerőmű
SE versenyzője a 48 kg-os súlycsoportban ipponal győzött
az első fordulóban a lengyel
Katarzyna Wiszniewska ellen.
A második körben a szerb Milica Nikolics vazarival jobb volt

nála, ezért Réka a vigaszágra
került. Ott intéssel győzött az
orosz Anasztaszija Pavlenkóval
szemben, és már éremért küzdhetett. Braun Ákos tanítványa
élt is a lehetőséggel, jukóval
nyerte mérkőzését a román
Alexandra Pop ellen és felállhatott a dobogóra.
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– A Deák iskolában Falusi Líviával ketten tartjuk az edzéseket,
én kedden és csütörtökön, Livi
szerdán és pénteken. Óvodáskortól a középiskola végéig járnak hozzánk a gyerekek, nyolcan vagy kilencen közülük idén
érettségiznek. A létszámunk
kilencven fő körül mozog, versenyen ennek a fele szokott részt
venni. A kicsiknek egy, másfél, a
nagyobbaknak két, két és fél óra
az edzésidő. Sok a gyerek, mire
mindenki megcsinálja a maga
gyakorlatát legalább kétszer, el
is megy az idő. Az óvodásokkal
együtt hét korcsoport van, a II.
Rákócziban az órarendbe is beépítették, Lívia ott is tart edzést.
– Milyen eredmények születtek a
közelmúltban?
– Regionális és országos
ver seny is szerepel a diákolimpia programján, ezenkívül van egy „C” kategóriás
minősítőverseny-rendszer. Az
arany, ezüst és bronz minősítés mellett ajándékot és érmet
is kapnak a gyerekek, ami nagy
sikerélményt jelent nekik. A
hónap elején Vácott volt a „C”
kategóriás minősítő, harminc
fölötti létszámmal voltunk ott,
amelyből 16 duó, trió és csapat
formációt alkottunk. Nagyon
sok arany és ezüst minősítést
kaptunk, 28 egyesület nevezett,
600 versenyző mutatta be gya-

korlatát, a PSE a harmadik lett
az egyesületi rangsorban. Erre
a versenyre óvodástól tizennégy
éves korig vittünk gyerekeket.
Paksi verseny nincs, egyik terem
vagy csarnok sem alkalmas erre,
alacsonyak és nincs elég öltöző.
– Edzeni azért tudtok?
– Néha nagyon el vagyunk keseredve az edzéslehetőségek hiánya miatt. Kedden a függönynyel elválasztott terem másik
oldalán a karatésok edzenek.
Nekik csend kellene, nekünk
hangos zene. Csütörtökön a
röplabdásokkal vagyunk egy
időben, a labdapattogás miatt
sokszor nem hallani a zenét. A
fél teremben, ami elég szűkös,
egyszerre több mint 30 gyerek
van, ezzel szemben a karikaés szalaggyakorlatok igencsak
helyigényesek. Nagy könnyebbség lenne, ha a gimnáziumnak
lenne rendes tornacsarnoka.
– Ennek ellenére jönnek az eredmények, a díjat tehetséggondozó
munkádért kaptad.
– Minden évben ott vagyunk a
diákolimpián a dobogó valamelyik fokán. Az idén hat csapatot
vittünk, a gimisek aranyérmesek lettek. A II. Rákóczi iskola
kötélcsapata ezüstöt nyert, őket
a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány is díjazta, és ezenkívül még két bronz is lett.
(joko)

Karatesikerek
Több dobogós helyezést ért el
a Paksi SE karate szakosztálya a november 7-én Egerben
megrendezett Ippon Shobu
Magyar Bajnokságon, amelyen
20 fővel vettek részt. Mivel ez
hazai kiemelt minősítő verseny, az indulók létszáma 282
fő, a nevezéseké pedig összesen
460 volt. A sportág hazai színe-java mérette meg magát a
sokszor szó szerint vérre menő

küzdelmekben. A versenyen
kimagasló teljesítményt nyújtottak a szakosztály sportolói:
Gulyás Félix 3. hely (kata és
kumite), Lakatos Lukács 2. hely
(kumite), Kovács Adriána 1.
hely (kumite) és Szabó Dorotytya 2. hely (kata). A szakosztály
három éremesélyes versenyzőjének sérülés miatt fel kellett
adnia a küzdelmeket.
-kgy-

Jó szezont zárt Gyutai Adrián
Fotó: Molnár Ádám/MTI

– 2015-ben a legfontosabb tervünk az volt, hogy továbblépjünk
az Alpok-Adria- és a magyar bajnokságból, és magasabb szinten
folytassuk – kezdte az idei szezon
értékelését Gyutai Adrián motorversenyző, aki év elején úgy döntött: a világ egyik legerősebb sorozatában, az olasz bajnokságban
indul, ami jó felkészülést biztosít
a világbajnokságra. A Tomracing
versenyzője a Campionato
Italiano Velocita National Trophy
600-as kategóriájában indult el,
ahol átlagban 43-44 versenyző,
köztük rengeteg vb-induló csapat
és pilóta vesz részt felkészülésként, edzésként.
Adrián a Moto3-ban is rajthoz állhatott: az olaszországi

Dunlop forgalmazója ajánlotta
fel neki, hogy Misanóban kipróbálhatja a csapat Moto3-as
motorját. – Így belekóstolhattunk abba a közegbe is, ahol
később, ha eljön az ideje, teljes
évet akarunk teljesíteni. Három
éve 600-as motorral versenyzem, így nagyon nehéz feladat
egy Moto3-as motorra ilyen rövid idő alatt átszokni. Nagyon
nehéz hétvége volt, rengeteget
tanultam belőle és hatalmas
élményt jelentett. A cél a limit
megfutása és a célba érés volt.
Ezt teljesítettük, úgyhogy elégedettek lehetünk – mondta
el Gyutai Adrián, aki szerint
összességében nehéz évet zártak, de csapatával évről évre

előrébb jut. – Ez nem mindig
az eredményekben mutatkozik
meg, hanem más fontos összetevőkben, hiszen a motorversenyzés nagyon sokrétű sport.
Úgy gondolom, még ha lehetett
is volna picit jobb végeredményünk a bajnokságban, akkor
is elégedettek lehetünk, hiszen
a rengeteg probléma ellenére is
a célunkhoz, a TOP10-hez nagyon közel végeztünk.
Adrián hozzátette: már az utolsó versenyen megkezdték a következő szezon előkészítését,
ha minden jól megy, akkor új
csapatban és új motorral fog
az olasz bajnokságban még egy
évet eltölteni, de részleteket nem
árult el.
Addig is, a téli időszak felkészüléssel telik, januárban már kezdődnek a tesztek, áprilisban lesz
az utolsó, majd kezdődik a versenyszezon. December elején
Adriánnak lesz egy műtéte, a tavalyi kulcscsonttörés alkalmával
berakott csavarokat és lemezeket szedik ki, majd egy kis rehabilitáció után kezdi is a felkészülést. – Emellett szakdolgozatot
írok és a januári államvizsgámra
készülök – tette hozzá a motorversenyző.
Faller Gábor

Elhunyt Kródi József
87 éves korában elhunyt Kródi
József, a Paksi Konzervgyár
egykori vezetője, aki 35 éven
át irányította elnökként a Paksi
Sportegyesületet. A paksi sportélet meghatározó személyiségének munkásságát 2004-ben Pro
Urbe Emlékéremmel ismerte el
a város. Kródi József 2012-ben
megírta a konzervgyár történe-

tét Volt egyszer egy konzervgyár címmel; idén pedig az Egy
elnök visszaemlékezései címmel
sporttörténeti kötetet jelentetett meg. „Csak így tovább paksi
fiatalok! Hajrá Paks” – üzente a
könyv előszavában a legifjabb
generációnak a Paksi Sportegyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
-kg-

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

Nagy elismerés
A hónap
műhelye cím
Az Atomerőmű SE kajak-kenu
szakosztálya nyerte A hónap
műhelye díjat szeptemberben,
megelőzve az ASE dzsúdósait.
A Magyar Olimpiai Bizottság, a
Decathlon és az Utanpotlassport.
hu által alapított elismerést szakmai zsűri ítélte oda, a közönségszavazatok 20%-ot nyomtak a
latban a helyezések odaítélésénél.
Bedecs Ferenc vezetőedzőt arról
kérdeztük, minek köszönhetik
ezt az elismerést.
– A maraton világbajnokság, a
síkvízi Európa-bajnokság, és az
eorv-on elért eredményeknek
köszönhető a megtiszteltetés.
A szakosztály öt versenyzője,
Kiszli Vanda, Pupp Noémi, Fritz
Anett, Koleszár Zoltán és Horányi Benjámin hozta azokat az
eredményeket, amelyek alapján
a szakmai zsűri nekünk ítélte az
első helyet. A legszebb, hogy a
második helyet az ASE dzsúdó
szakosztálya szerezte meg, nem
hiszem, hogy sűrűn fordulna elő
ilyen házi verseny. Ők már egyszer voltak másodikak, de akkor
kizárólag a közönségszavazat
számított, és nehéz volt felvenni a
versenyt egy fővárosi egyesülettel.
„A hónap műhelye” szavazásra nevezni kell, ha jól tudom,
Noémi anyukája indította el, a
gyerekek nagyon örültek, amikor megtudták, hogy mi lettünk
az elsők. Természetesen gratulálunk a cselgáncsosoknak,
örülünk egymás sikereinek. Az
erkölcsi elismerés mellett 500
ezer forintos sportszervásárlási
utalványt is kaptunk. Valószínű,
hogy melegítőt fogunk venni a
gyerekeknek, mert azt már régen
kaptak.
(joko)

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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Idegenben nem megy
A Körmend elleni fölényes hazai
győzelem után Kecskemétre látogatott az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A vasiak ellen
mutatott játék alapján Schmidt
Béla vezetőedző joggal mondta,
hogy akkor ér valamit, ha nyer a
csapat a hírös városban is, ahol
Rakocevicen kívül minden játékos hadra fogható volt. Jól indult
a mérkőzés, Tóth Ádám vezetésével hamar felvette a csapat a
ritmust, és nyerte az első negyedet. A következő tíz percben a
Kecskemét többször is átvette a
vezetést, de Tóth továbbra is jól
harcolt a palánk alatt, és sikerült
tartani a lépést a vendéglátókkal. Az utolsó percben Kovács
Ákos hét pontot helyezett el a
hazaiak gyűrűjében, megnyugtató előnyt szerzett a félidőre
az ASE. A harmadik negyed-

ben változott a játék képe, Tóth
Ádám védőőrizetet kapott, a távoli paksi dobások pedig egyre
inkább célt tévesztettek. A Kecskemét ledolgozta hátrányát, és
a negyed végére négy ponttal a
vezetést is átvette. Az utolsó felvonás elején sikerült egyenlítenie a paksi csapatnak, de utána
ismét a vendéglátó akarata érvényesült, és Barniesék csak megszorítani tudták őket. Az utolsó
percekben 8-0-s szériával zárta
le a meccset a KTE. KTE-Duna
Aszfalt–ASE: 79-68.
A következő mérkőzésre a Gesztenyés úton került sor, a Jászberényt fogadták Kovács Ákosék.
A meccs előtt két nappal Szegedről igazolt az ASE: center
posztra érkezett Ryan Watkins,
aki az addig Magyarországon
lejátszott öt meccsén 17 pon-

tot és 10 lepattanót átlagolt.
Az első negyed közepéig tartotta a lépést a vendég, de jött
Eilingsfeld János, aki percek
alatt tíz pontot termelt úgy, hogy
a másik oldalról nem érkezett
válasz. Időt kértek a vendégek,
aminek meglett az eredménye,
a negyed végére sikerült tíz pont
alá csökkenteni a hátrányukat.
A következő tíz percben sem
változott a játék képe, szívósan
harcolt a Jászberény, és az egykor Pakson pattogtató Horváth
Ákos és Dramicanin vezérletével, ha csak egy ponttal is, de
nyerte a második negyedet. A
nagyszünet után ott folytatták
a felek, ahol nem sokkal korábban abbahagyták. Dunn felébredt Csipkerózsika-álmából, és
elkezdett pontokat termelni, a
másik oldalon továbbra is Hor-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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váth tolta csapata szekerét. Darált az ASE, de a vendégek csak
nem akarták feltenni a kezüket,
tíz pont körül állandósult a két
fél közti különbség.
Az utolsó fevonásra sem változott a forgatókönyv, tartotta előnyét a Paks, a mezőny legjobbja
Eilingsfeld János pedig néhány
látványos alley-ooppal szórakoztatta a közönséget. Az új fiú,
Watkins 16 perc játékidő alatt 5
pontot és 4 lepattanót szerzett.
ASE–Jászberény: 85-72.
A kosárlabdaklub november
16-án közleményben tudatta,
hogy Zarko Rakocevic távozik
Paksról. A montenegrói center
krónikus sérülései miatt nem
tudott olyan mértékben a csapat
hasznára lenni, amely indokolta
volna ittlétét.
(joko)

Gastroblues
lemezbemutató
Minden eddiginél többen képviselik a határon túli testvérés partnervárosokat az idei
Gastroblues lemezbemutatón
– tudtuk meg Gárdai György
főszervezőtől. Nemcsak őket,
hanem minden zenei és gasztronómiai élményt kedvelő
érdeklődőt várnak december
5-én a Dunakömlődi Faluházba, amelynek kapuit 16:30kor nyitják meg. Süli János
polgármester és a díszvendégek beszédei után, ahogy már
megszokhattuk, minifesztivál
kezdődik: koncertek követik
egymást – kezdve az Ismerős
Arcok színpadra lépésével, a
BeatBack éjfélkor induló fellépésével bezárólag – , és lesznek
finom ételek és italok, köztük
bor- és pálinkabemutató. A

rendezvény idén is szolgál karitatív célt: a jótékonysági tombola bevételét a viski gyerekek
karácsonyának szebbé tételére
ajánlják fel – mondta el Gárdai
György.
Vida T.
Chen stílusú
Tai ji Quan Kung fu

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

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

RITALIA TRAVEL
NON STOP UTAZÁS AUTÓBUSSZAL,
IDEGENVEZETŐVEL,
PAKSI FELSZÁLLÁSSAL!
ADVENT BÉCSBEN! UTOLSÓ HELYEK!

INGYENES CSOKIGYÁR-LÁTOGATÁS
ÉS CSOKIKÓSTOLÁS
MINDEN ADVENTI SZOMBATON!
Madame Toussauds-panoptikum-látogatással
nov. 28., dec. 5.,12., 19. 6.990 Ft/fő +belépőjegy
SZILVESZTER SZÉKELYFÖLDÖN
autóbusszal Paksról!
2015. dec. 29.–2016. jan. 2. 62.900 Ft/fő

BELFÖLDI WELLNESS-KUPONOK
OUTLETÁRAKON

Hívja non stop hívható telefonszámunkat,
és kérjen ajánlatot: 30/3477-551 !
Az árak a biztosítási díjakat és a belépőjegyeket
nem tartalmazzák!
Folyamatos akciók, kedvezményes
utazási ajánlatok!
2016. nyár előfoglalási kedvezményekkel
már foglalható!
Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!
Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130
Mobil 30/3477-551 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312

Ritkán látott paksi fotókat is találni a Fortepan gyűjteményében. A
Fortepan.hu nem más, mint egy online fotóarchívum, ahol minden
kép szabadon felhasználható, a gyűjtemény pedig szabadon gyarapítható, jelenleg majd’ 58 ezer fénykép alkotja. A Paks kulcsszóra
keresve az erőmű-építkezéstől kezdve a hajóállomáson keresztül
egészen a paksi lottóhúzásig találunk helyi vonatkozású képeket. Jó
böngészést! Fotó: Fortepan

Robotizálással foglalkozó paksi cég
munkatársat keres mechanikusi munkakörbe.
Elvárás, hogy különféle munkákhoz
(szerelés, fúrás-faragás, hegesztés)
jó érzéke legyen.
Előny a paksi vagy Paks környéki lakhely,
és a technikusi végzettség.
Keresünk továbbá
villamos tervező-szerelő kollégát.
Jelentkezés: allas@robolution.eu

www.prohuman.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS DUNAÚJVÁROSI
PARTNEREINK BŐVÜLŐ CSAPATÁBA
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK!
ELVÁRÁSOK:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 vagy folyamatos műszakrend
vállalása
AZONNALI MUNKAKEZDÉS!
PÁLYAKEZDŐKET IS VÁRUNK!

Tájékoztató és tesztírás:
2015. november 26. csütörtök 10 óra
Csengey Dénes Kulturális Központ,
7030 Paks, Gagarin u. 2.

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

Paksi Hírnök, 2015. november 20. n 19

Az év vállalkozói lettek
Három paksi vállalkozót részesít elismerésben idén a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ). Gazdag Éva
fodrász és Siklósi Zoltán, az építőipari kivitelezéssel foglalkozó Zo-Bau Kft. vezetője lapunk megjelenésével egy időben, a
megyei Prima Gálán veszi át a kitüntetést.
Volf József pedig Budapesten, a VOSZ országos gáláján kapja meg az országos Év
Vállalkozója címet.

míthat Évára, akinek a legtöbb örömforrást
két és fél éves unokája jelenti, igyekszik neki
mindent megtanítani, amit lehet. Izgatottan,
örömmel várja a február közepét, második
unokája érkezését. Munkáját illetően arra a
legbüszkébb, hogy nagyon szeretik az emberek, aminek rengeteg jelét is adják.

szítettem, az ő iránymutatása, jóváhagyása
sokszor hiányzott. A feleségem viszont a
gazdasági ügyek intézőjeként mindenben
mellettem áll – fogalmazott.
A város két halászcsárdáját és egy szálláshelyet működtet, illetve csomagolóanyagot
forgalmaz a Volf Családi Vendéglátás. Vezetője, Volf József a névbe foglalt vezérelvre helyezi a hangsúlyt: a család támogatása nélkül nincs eredményes vállalkozás
és nem lehetne vállalni a vendéglátással

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Vendégei külseje mellett lelküket is ápolja
Gazdag Éva. A fodrászmester imád emberekkel foglalkozni. Célja, hogy a vendég úgy
távozzon, hogy ne csak a frizurájával legyen
elégedett. Éva alaptermészete ilyen: mindig
másokat, s nem magát helyezi előtérbe. Nagyon szívesen foglalkozik tanulókkal, akik
éppen olyan korban kerülnek hozzá, amikor elkél a szakmai mellett a lelki segítség is.
Miután levizsgáznak, nem engedi el a kezüket, felhívhatják őt egy módszer receptjéért
ugyanúgy, mint magánéleti problémával.
Hiába foglalkozik harminc éve szakemberképzéssel, vizsgáztatással, nem fáradt bele.
Ugyanígy a szakmájába sem, igyekszik
tudását szinten tartani, frissíteni. Minden
számára elérhető képzésen ott van. Legjelentősebb ezek közül a firenzei fodrászakadémia volt. A hazahozott tudást másokkal
is megosztotta. – Nem gondolom, hogy
konkurenciát nevelek magamnak, öröm
számomra, ha átadhatom a tudásomat.
Nincs a szívemben harag, ha egy vendég elmegy tőlem. Akinek itt van a dolga, az úgy is
itt van – fogalmazott. Azt mondta, az Év vállalkozója díjat legszívesebben megosztaná a
kolléganőivel, akik szintén rengeteget dolgoznak. Nemcsak a szakma, a család is szá-

Autószerelőként kezdte pályafutását Siklósi Zoltán, de abban nem látott akkora
perspektívát, mint az építőiparban, így az
lett választott hivatása. Az, hogy vállalkozó lesz, nem volt kérdés számára. – Nekem kell a szabadság, hogy mindig azt
tudjam csinálni, amit akarok – indokolta.
2002-ben vetette meg a lábát a szakmában,
amiért – mint mondta – Veres Zoltánnak
tartozik hálával, az ő segítségével bontott
szárnyat a Zo-Bau Kft., amelynek napjainkban 18 munkatársa van. Szinte kizárólag Pakson dolgoznak, sok önkormányzati
beruházásban vállalnak szerepet. Az, hogy
a város nagyon számít a paksi vállalkozásokra, egyre markánsabban érezhető. Zoltán szerencsésnek érzi magát, hogy Pakson
dolgozhat, de ezért keményen meg is dolgozik nap mint nap. Az újabb és újabb megrendeléseket véleménye szerint elsősorban
minőségi munkával lehet megszolgálni. A
legnagyobb öröm számára, ha visszajelzést
kap arról, hogy partnerei elégedettek a kivitelezéssel, illetve ha maga is látja, hogy
sikerült szépet, jót alkotni. Ha focimeccsre
megy, büszkeség tölti el, hogy azon a térkövön jár, amelyet ők raktak le, de máig
büszkén tekint a Ciao Pizzéria előtti térkő
burkolatra is. A sikerhez elengedhetetlen a
folyamatos fejlődés, fejlesztés, e téren nincs
megállás. Kell még a biztos családi háttér,
a támogatás is. – Édesapámat korán elve-

járó kihívásokat sem. Nincs mese: ebben
a szakmában akkor kell dolgozni, amikor
mások pihennek, szórakoznak. A cégvezető azt mondja, ezzel rögtön az elején azonosulni kell. Számára ez nem jelent különösebb terhet. Villanyszerelői szakmájával
a zsebében az építőiparban kezdte pályafutását, magánvállalkozását is ebben a szakágban indította, de – miután mindig fontosnak tartotta a több lábon állást – immár
felesége oldalán, az ő eladói tapasztalataira
alapozva, bérbe vett egy bölcskei üzletet. Itt
„sodródtak bele” a vendéglátásba. Vállaltak étkeztetést, lakodalomszervezést, majd
2002-ben a dunakömlődi, öt évvel később
pedig a paksi halászcsárda üzemeltetését
vették át. 2012-ben megnyitották saját panziójukat is. A paksi halászlé kultuszáról azt
mondta, ez egy kölcsönös előnyökkel járó
helyzet, a paksi halászlé számukra vendéget hoz, ők pedig, ha jól főzik, életben tartják, tovább erősítik a hírnevét. Maximalista ember, ezért folyton törekszik ismeretei
bővítésére és a vendégek igényeinek kielégítésére. Nem az motiválja, hogy Michelincsillagokat szerezzen, célja, hogy vendégeik
elégedetten távozzanak és visszatérjenek.
Vida Tünde

