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Hóval köszöntött be az új év

Informatikai rendszer
támogatja a városüzemeltetést
A papír alapú dokumentálás
csökkentése és a hatékonyság
növelése a célja egyebek mellett annak az új városüzemeltetési támogatórendszernek,
mely az intézmények bejelentései mellett a lakosság észrevételeit is kezeli Pakson. A
CityOpsban minden, a városban jelentkező, közszolgáltatással kapcsolatos probléma és
annak megoldása nyomon követhetővé válik.
Az önkormányzati feladatok folyamatosan növekvő száma és
az atomerőmű bővítésével öszszefüggő teendők egyre nagyobb
terhet jelentenek mind az önkormányzatnak, mind a végrehajtásban résztvevőknek, így az
önkormányzati társaságoknak

és intézményeknek. Az eddigi
feladatellátási színvonal fenntartása az egyes munkafolyamatok átgondolását és a munkafolyamatok racionalizálását
teszi szükségessé. Ezt segítendő új városüzemeltetési támogatórendszer indult Pakson. A
CityOps egy városgazdálkodási informatikai rendszer, mely
rögzíteni tudja az összes, a városban jelentkező, közszolgáltatásokkal kapcsolatos problémát. Nyomon követhetővé
válik vele, hogy mikor jelentkezett a probléma és milyen intézkedések történtek a megoldás
érdekében. A rendszerhez a hivatal mellett a közszolgáltatások
ellátásban részt vevő partnerei, a DC Dunakom Plusz Kft.,
Mezőföldvíz Kft., a Paksi Hulla-

dékgazdálkodási Kft. és a Pavill
Kft. csatlakozott.
A program tesztelése 2015 februárjában indult, első lépésben a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, majd márciustól a Bezerédj
Általános Iskola belépésével. Jelenleg már a város összes iskolája, óvodája, a bölcsőde, az önkormányzati bérlemények, a parkok
és a közterületek karbantartási,
üzemeltetési feladatait is ebben a
rendszerben kezelik.
A lakosság is tehet bejelentést
akár személyesen az ügyintézőknél, akár a zöldszámokon keresztül, így az észlelt hiba is rögzítve lesz, legyen szó megrongált
köztéri padról vagy kitört fákról.
A hivatalban a CityOps rendszerbe beérkező bejelentéseket
a címzetes főjegyző közvetlen

irányítása alá tartozó minőségügyi koordinátor rendeli a hivatali felelősökhöz, akik az indokolt bejelentéseket jóváhagyják,
és elrendelik a munkavégzést. A
rendszert használók – attól függően, hogy szerepkörüket tekintve milyen jogosultsággal
rendelkeznek – a program egyes
vagy összes funkcióját érik el.
Az intézmények például csak
a saját felületüket látják, ebben
tudnak feladatelvégzést kezdeményezni, például egy elhasználódott csaptelep vagy elromlott
zár miatt, illetve itt tudják figyelemmel kísérni egy-egy ügy állását. A rendszer üzemeltetését
az önkormányzat rendszergazdája, a GovernSOFT Informatikai Kft. végzi.
Dallos Szilvia

A magánszemélyeket nem érinti
a januártól bevezetett telekadó
2016-tól telekadót kell fizetniük
a vállalkozásoknak, amelyek az
év utolsó napjaiban kaptak értesítést bevallási kötelezettségükről. Teleknek minősül a helyi
adókról szóló törvény szerint az
épülettel, épületrésszel be nem
épített földterület, kivéve a bel-,
illetve külterületen fekvő, művelés alatt álló termőföldet, tanyát,
a közút területét, a vasúti pályát,
a temető földterületét, a halgazdálkodásra a halvédelemről szóló törvényben meghatározott
víztározókat, az erdőt és a mocsárként nyilvántartott területeket. A jogszabály alapján mentes még az adó alól az épület és
az épülettel beépített terület, a
termelőüzem körüli biztonsági zóna, illetve, ha építési tilalom van elrendelve a telekre, akkor az adóköteles terület ötven
százaléka kerül az adó hatálya
alá. Szintén adómentességet él2 n Paksi Hírnök, 2016. január 8.

vez emellett a belterületi, művelés alól kivont, egy hektárt meg
nem haladó terület feltéve, hogy
ténylegesen művelés alatt áll.
Az új helyi adó mértéke a telek
nagyságától függ: három hektárig nem kell fizetni, 3-15 hektárnyi területre 150 Ft/m2, 15 hektár felett pedig 336 Ft/m2 évente
az adó. Eszerint például egy
négyhektárnyi adóköteles területtel rendelkező vállalkozás 6
millió forint telekadó fizetésére
kötelezett. A szóban forgó terület nagyságát a tulajdonos vallja be, a tulajdont képező telek
nagyságából kivonja a rajta lévő
épület hasznos alapterületét, illetve az adómentes területeket.
Az adatokat az adóhatóság utólag ellenőrizheti.
Mintegy 1100 társas vállalkozás
működik Pakson, ezek mindegyike megkapta már az értesítést a telekadóról. Ha a társa-

ság tulajdonában van a telekadó
hatálya alá tartozó ingatlan, akkor az értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül viszsza kell juttatnia a bevallást az
önkormányzat adócsoportjához; ha pedig nem rendelkezik
ilyennel, akkor az ezt tartalmazó csatolt nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozatok már érkeztek
vissza a városházára, bevallás
lapzártánkig nem. Értelmezési kérdésekkel a mezőgazdasági
termelőszövetkezetek képviselői keresték fel eddig az adócsoportot.
– Az új adóból 4-500 millió forint plusz bevételt remél 2016-ban az önkormányzat. Voltak olyan híreink, hogy
a rezsicsökkentés további hatásaként ezt meghaladó mértékű, jelentős iparűzésiadó-csökkenésre kell számítanunk, ezt
próbáljuk egyensúlyban tarta-

ni. Nem célunk a vállalkozások
ellehetetlenítése, tisztában vagyunk mindenki adófizetési képességével és kifejezetten kerülni kívántuk a magánszemélyek
megadóztatását – tájékoztatott
dr. Blazsek Balázs. – Amennyiben időközben kiderül, hogy a
tervezett adóalanyi körön kívül lesznek olyan vállalkozások,
amelyek emiatt nehéz helyzetbe
kerülnek, akkor a képviselő-testület nyitott a rendelet újratárgyalására – fogalmazott a címzetes főjegyző.
A telekadó bevezetése mellett újdonság idén az építményadó mértékének emelése, erről
is novemberi ülésén határozott
a testület. Ez a helyi adó is csak
a vállalkozásokat érinti, céges lakás esetén 1,8%, minden más ingatlannál 3,6% a fizetendő adó,
a korrigált forgalmi érték 50%-a
után.
-dallos-

Döntés után
Fotó: Babai István/Paksi Polg. Hiv.

Mintegy húsz téma szerepelt
2015 utolsó rendes képviselő-testületi ülésének napirendjén. Az
önkormányzati bérlakások 2016.
évi lakbéreinek megállapításakor a tervezett inflációhoz közeli mértékű, 1,6 százalékos lakbéremelésről döntött a testület. Mint
arra Bana János, a gazdasági bizottság elnöke felhívta a figyelmet, a paksi lakbérek továbbra
is a legalacsonyabbak a környező
településeken alkalmazottakhoz
viszonyítva. A temetőkről szóló
helyi rendeletet felülvizsgálva az
a döntés született, hogy idén sem
változtatnak a sírhelymegváltási
díjak összegén.

Újabb tömbbelsők
felújítását tervezik
Újabb tömbbelső-felújítás veheti kezdetét a városban, ennek terveiről egyeztetett a lakossággal az
önkormányzat. A Kurcsatov utcától északra fekvő három tömbbelső felújítását határozta el a város, a Babits Mihály utcától az
Ifjúság útig, hangzott el azon a lakossági fórumon, amelyet a körzet képviselője, Barnabás István
alpolgármester hirdetett meg.
A lakossági fórum célja az volt,
hogy a tervezés megkezdése előtt
kikérjék az ott élők véleményét,
meghallgassák speciális igénye-

A grémium véleményezte a város gazdálkodását biztosító, az
átmeneti költségvetésről szóló
rendeletét és döntött a hétéves
gazdasági program elfogadásáról. Süli János polgármester ennek kapcsán azt mondta: a program a prioritásokat tartalmazza
minden területre kiterjedően és
évente felülvizsgálható a feladatokhoz alkalmazkodva.
A papír alapú dokumentálás
csökkentése és a hatékonyságnövelés a célja egyebek mellett a
CityOps néven induló városüzemeltetési támogatórendszernek.
A program működtetését támogatta a testület, csakúgy mint a 60

és 80 literes hulladékgyűjtő edények ürítésének bevezetését.
Balog Pálné, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. nyugdíjba készülő gazdasági ügyvezetője kapja a Paks Kultúrájáért kitüntetést
– döntöttek a város képviselői. A
díjazott a magyar kultúra napján
veheti át az elismerést. Az év utolsó rendes testületi ülésén megerősítették pozíciójában dr. Bodnár Imrét, a Paksi Gyógyászati
Központ igazgatóját, a Paksi Életfa Idősek Otthona élére pedig Kávási Brigittát nevezték ki.
Soron következő ülését 2016.
február 10-én tartja a képviselőtestület.
-dsz-
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iket. – Az embereket mindig érdekli közvetlen környezetük állapota. Reméljük, a megújult terek
mindenki megelégedésére szolgálnak majd – fogalmazott Barnabás István hozzátéve: többek
közt cserélik majd az út- és járdaburkolatokat, új utcabútorokat
kap a környék, megújul a közvilágítás és modernizálják a játszótereket. – Nagyon remélem, hogy
a jövő évi költségvetésben benne
lesz ez a projekt, és 2016 végére
elkészülhet a felújítás – tette hozzá az alpolgármester.
-fg-
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A Jobbik
visszaállítaná
a határőrséget

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom már egy évvel ezelőtt indítványozta, hogy épüljön kerítés
a déli határon, mondta Sneider
Tamás Pakson tartott lakossági
fórumán decemberben. A Jobbik
alelnöke kiemelte: üdvözli, hogy
bár megkésve, de végül megépült
a kerítés, ám ez kevés határaink
védelmére, véleménye szerint
vissza kell állítani a határőrséget és be kell vezetni az önkéntes sorkatonai szolgálatot. A kötelező betelepítési kvótát a Jobbik
elutasítja. Mint az Országgyűlés alelnökeként dolgozó politikus kifejtette, egy országnak joga
van meghatározni, honnan, hány
embert fogad be és tud integrálni
a társadalomba. A migránsválság
már biztonságpolitikai kérdés,
ezért az ország területére lépőknek nagyon komoly ellenőrzésen
kell átesniük, tette hozzá.
A másik fő téma a fórumon a férfiak 40 év munkaviszonyt követő nyugdíjba vonulása volt. Ezzel kapcsolatban Sneider Tamás
elmondta, hogy míg az MSZP
felemelte a nyugdíjkorhatárt, a
Fidesz pedig megszüntette a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, a Jobbik azért küzd, hogy
a férfiak is elmehessenek nyugdíjba 40 év munkaviszony után.
Nem fogadják el azt az állítást,
hogy ez nagyon megterhelné a
költségvetést, a rendszer megváltoztatására társadalmi igény van,
ezért vették be programjukba a
témát és egészen addig napirenden is tartják, amíg el nem érik a
kívánt változást, húzta alá Sneider
Tamás.
-gyöngy4 n Paksi Hírnök, 2016. január 8.

Már ketten képviselik
a Fideszt a testületben
Az év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén letette az esküt a fideszes Bordács József,
aki Kozmann Györgyöt váltja
az önkormányzati testületben.
A képviselő korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy minden olyan döntést támogatni
fog, ami Paks fejlődését, az itt
élők életkörülményeinek javulását szolgálja. Ami mellé nem teszi le a voksát, az elsősorban az
elmúlt 15 év negatív városvezetési döntéseinek esetleges folytatása, az azokhoz köthető gon-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

dolkodásmódot nem kívánja
támogatni. Bordács József a testületi ülés után elmondta: változás lesz a szervezet önkormányzati képviseletével kapcsolatos
munkában, miután Kovács Sándor és Szabó Péter személyében
két olyan meghatározó egyéniség lépett be a Fidesz paksi csoportjába, aki a Paksi Lokálpatrióták Egyesületét is erősíti.
A két szervezet szorosabbra fűzi
az együttműködést, és ettől fogva a Fidesz paksi csoportját két
képviselő fogja megjeleníte-

ni a testületben. Kovács Sándor
szerint a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete kettős tagságot határozott el, a jövőben együtt fognak dolgozni a városért. Jelenleg 25 taggal működik a Fidesz
paksi csoportja, a közeljövőben
újabb tagok felvételéről dönt a
szervezet elnöksége, és vannak,
akik aktivistaként segítik továbbra is a munkát, fűzte hozzá Bordács József. Az alelnök
azt is bejelentette, hogy kezdeményezni fogják a Fidesz-frakció megalakítását.
-dsz-
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Bali febr. 18., 12 éj
249.900 Ft/főtől+illetékek, vízum, biztosítás
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Elfogadták a hétéves gazdasági programot
A város és a lakosság számára legfontosabb fejlesztéseket
tartalmazza az a hétéves gazdasági program, melyet decemberi ülésén fogadott el a
képviselő-testület. Az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatai mellett az
összvárosi tervek és az egyéni
körzetekben tervezett beruházások is ott sorakoznak a dokumentumban, mely képet ad
Paks jelenlegi gazdasági helyzetéről is.
Az önkormányzat fő feladatainak tükrében készült el a 20152021-es időszakra szóló gazdasági program, melyben főbb
vonalakban meghatározzák a
városfejlesztés, az oktatás, a művelődés, a sport, az egészségügy, a szociálpolitika, illetve a
városgazdálkodás egyéb területein végzendő főbb feladatokat. A gazdasági program hét
területtel kapcsolatos terveket rögzít: a fejlesztési elképzelések, a munkahelyteremtés
feltételeinek elősegítése, a településfejlesztési politika, az adópolitika, a közszolgáltatások biz-

tosítása, színvonalának javítása
és a befektetéstámogatási politika mellett a városüzemeltetési
politikát.
A dokumentum fejezeteiben a város jelenlegi helyzetének, adottságainak összefoglalása mellett
szerepelnek a fejlesztési elképzelések. Így például a program
rögzíti a Táncsics park, a Dunapart és a volt konzervgyári terület jelenlegi állapotát és hasznosításának feladatát.
– Ezeknek a városrészeknek a
fejlesztését egymással összefüggően szeretnénk megoldani. Új csomópont alakulhat ki
az OMV-kút körül, erre ötletpályázatot írunk ki a paksi lakosok és építészek részére, amely
egy részletesebb fejlesztési terv
alapja lesz – emelte ki Süli János. A hétéves gazdasági programban külön fejezetként szerepel a Duna-part fejlesztése,
két lehetőséget is vizsgálva.
Ahogy azt Paks polgármestere elmondta, 2016 augusztusára
elkészül a nagy hajók kikötőjeként is szolgáló új vízi színpad,
2017-re pedig a tervek szerint
az Erzsébet Nagy Szállodától a

korzóra vezető út is megújul.
Utána épülhet egy sétány egészen a halászcsárdáig. Ez a terv
az északi területre akkor, ha az
új Duna-híd építésével a vasútvonal nem tűnik el a hatos út
mellől. Ha a vasút átvezet majd
a Dunán, akkor a jelenlegi paksi
vonal teljesen megszűnik, tette
hozzá a városvezető. A gazdasági program meghatározásakor
figyelembe kellett venni az önkormányzat korábban meghozott döntéseit és gazdasági helyzetét, melyek alapvetően
befolyásolják a feladatok megvalósíthatóságát. Ez még stabil
gazdasági viszonyok között sem
könnyű feladat, így előfordulhat, hogy a megfogalmazott feladatok közül néhánynak „csak”
az előkészítése történhet meg
a program meghatározott időszakában, míg megvalósítása
a következő ciklus feladata lesz.
A programnak alapvetően az a
célja, hogy a meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásokat tervezze és a városfejlődés
szolgálatába állítsa. A fejlesztési elképzelések az önkormányzati pénzeszközök mellett pá-

lyázaton elnyerhető forrásokból
és magántőkéből valósulhatnak
meg. Ezek szoros összefüggésben vannak egymással, hiszen
az önkormányzati pénzeszközök biztosítják például a pályázatokhoz szükséges önerőt.
A gazdasági program összhangban áll és egységet alkot az Integrált Településfejlesztési Stratégiával – a város középtávú
városfejlesztési tevékenységeit
meghatározó dokumentummal
–, amely a gazdasági megfontolásokon túl rögzíti az infrastruktúra, a környezetvédelem,
az épített környezet és a szolgáltatások terén fontos lépéseket is. A gazdasági program a
stratégiánál részletesebben taglalja a jelenlegi önkormányzati
ciklusban megvalósítandó fejlesztéseket, feladatokat.
Ahogy azt Süli János elmondta,
a jelen gazdasági program több
mint egyszerű ciklusprogram,
hiszen átfogó képet ad az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatairól, megalapozza
az önkormányzati működést és
fejlesztéseket, az önkormányzati
döntéseket.
-dallos-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Két nagyberuházás is
befejeződött az óévben
Cikkünkben az óév önkormányzati fejlesztéseit vesszük sorra.
A műszaki átadással 2015. március végén fejeződött be a Szedres utcai tömbbelső felújítása. A
beruházás alatt négy épülettömb
körüli terület korszerűsödött. A
Gesztenyés és Fenyves utca által
határolt részen megújultak a közművek, a burkolatok, a játszótér,
az utcabútorok és a növényzet. A
felújítás 170 millió forintból valósult meg a DC Dunakom Plusz
Kft. kivitelezésében.
Korszerű, környezetkímélő rendszer tisztítja már Paks szennyvizét,
befejeződött a szennyvíztisztítótelep 2013 szeptemberében elindult bővítési projektje. KiegyenlíFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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tőmű, komposztáló, az üzemviteli
épületben új labor is készült, valamint a járműpark is korszerűsödött, és megtörtént az udvartér
rendezése a telepen. A fejlesztés
mintegy 1,1 milliárd forintból az
Európai Unió Környezet és Energia Operatív Programjának 85%os támogatásával valósult meg.
Az új létesítmény ünnepélyes avatását áprilisban tartották.
Május végén lezárult a Paks
Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítási projektje is. 2009-ben kezdődtek el
az előkészítő tárgyalások, hét település részvételével alakult meg
a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás. A szervezet sikeresen pályázott az Euró-

pai Unióhoz: 2011-ben írták alá
a szerződést a támogatásról az
Új Széchenyi Terv keretében, az
építkezés 2012-ben kezdődött.
Új hulladéktest és komposztáló tér készült, valamint új csarnok a hulladékkezelésre, ahol
szelektáltan dolgozzák fel a beérkező hulladékot. A beruházás keretében megújult a járműpark és berendezés-, valamint
edényzetvásárlásokat is tartalmazott a mintegy kétmilliárd forintból megvalósított projekt. A nyár
elején befejeződött a 2012-ben lezárt régi szeméttelep rekultivációja, azaz a terület környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
újrahasznosításra való alkalmassá tétele. A program 248 millió

forintból, a DC Dunakom Plusz
Kft. kivitelezésében valósult meg.
A projekt költségének 90%-át,
közel 400 millió forint uniós
támogatást nyert Paks a város
belvízvédelmének fejlesztésére.
A beruházás két nagy elemből
tevődött össze: a Páli-árok záportározójának rekonstrukciójából és egy majd’ fél kilométer
hosszú csapadékcsatorna kiépítéséből a gimnáziumtól a Dunáig, a hozzá tartozó műtárgyakkal. A fejlesztés júniusban
fejeződött be.
A nyár közepére elkészült a Bercsényi utca aszfaltozása. A beruházás után az utca déli oldalán
térkő burkolatú járdák és kapubejárók épültek.
Ü

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Ü Októberben tudósítottunk arról, hogy a műszaki átadással lezárult a Deák-ház-projekt kivitelezési szakasza is. A beruházás
egy év alatt készült el mintegy
900 millió forintból. A megvalósításra a Dél-dunántúli Operatív
Programban közel 400 millió forint támogatást nyert Paks.
Októberben fejeződött be az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése a Vácika területén. A szerződés szerint nettó 193 millió
forintos fejlesztés a Mezőföldvíz
Kft. kivitelezésében, az önkormányzat költségvetéséből valósult meg. A Vácika utcában, a
Kölesdi úti garázssor és az Ürgemező közötti területen, a műszaki átadás után újabb fejlesztés
indult el, az önkormányzat és az
áramszolgáltató közötti együttműködésben föld alá fektették a
légkábeleket az utca mindkét oldalán.

November elején a műszaki átadással hivatalosan is lezárult a
Duna utca teljes körű felújítása. A
beruházás során föld alá kerültek
a közművek, az elektromos hálózat mellett a távközlési rendszer,
valamint megtörtént az ivóvízés a csapadékvíz-elvezető hálózat átépítése. Ezt követően térkő
burkolatú járda és útburkolat készült az utcában, és új növényzetet telepítettek. A kivitelezés szerződés szerinti összege 58 millió
forint volt. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, csakúgy, mint a Hattyú
utca korszerűsítését. A kivitelezési feladatokkal mindkét helyszínen a DC Dunakom Plusz Kft.-t
bízták meg, a cég helyi alvállalkozók bevonásával végezte el a
munkát. A Hattyú utcában is teljes körű rekonstrukció zajlott, a
beruházás mintegy 135 millió forintból valósult meg.

Novemberben tudósítottunk
arról, hogy befejeződött a Kömlődi úti záportározó építése. Az
augusztusban indult beruházás
keretében 3500 köbméter csapadékot befogadó mű készült,
melyből zsilippel szabályozva és öt bukógáton keresztül
már lassítva folyik le az esővíz
a Kömlődi úton keresztül a Dunába a környező szőlőkből és
szántókról. A százszázalékos
önkormányzati finanszírozású projekt 43,7 millió forintból
készült el.
A kiépített közvilágítási rendszernek köszönhetően sötétedés után is biztonságosan
használható már az ürgemezei
futópálya. A december végén
befejeződött beruházásra saját
költségvetéséből biztosított forrást a város: a fejlesztés mintegy 29 millió forintból valósult
meg. A közvilágítás kiépítésére a

DC Dunakom Plusz Kft. kapott
megbízást. A fejlesztésben alvállalkozóként a Pavill Kft. szakemberei is dolgoztak.
December közepén megkezdődött az Eötvös utca műszaki átadása is. A júliusban indult teljes
körű rekonstrukció során térkő
burkolatot kapott a járda és az
úttest, megújult a növényzet és
föld alá kerültek a közművek.
A beruházás értéke a szerződés
szerint nettó 144 millió forint.
A Vörösmarty utca felújítása, az
önkormányzat negyedik nagy
2015-ös utcarekonstrukciója áthúzódik az új esztendőre. A faltól falig korszerűsítés során nettó 133,5 millió forintból öltözik
új köntösbe az utca, a közlekedés a két ünnep között indulhatott meg az új forgalmi rend
szerint. Az utca egyirányú lett, a
főutcáról lehet behajtani.
-dalPaksi Hírnök, 2016. január 8. n 7

Fotó: Kövi Gergő és Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az óév
beruházásai
képekben
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Pályázaton
nyertek
eszközöket

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Drága mulatság az albérlet
Néhány évvel ezelőtt rendszeresen jöttek a TelePaks szerkesztőségébe érdeklődni, van-e
a hirdetések között kiadó lakás,
ám rendre kedvezőtlen választ
kaptak: alig akadt. Napjainkra
ez megváltozott, mert bár most
sem dúskálhatnak az ajánlatokban az albérletet keresők,
azért szélesedett a kör, igaz, az
árak jellemzően magasak Pakson. Fonyó Lajos ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő érdeklődésünkre elmondta, hogy
2013-tól 2015-re 30-50 százalékkal emelkedtek a lakásbérleti díjak, ami jóval magasabb
az ország egyéb területein tapasztaltnál. Míg 2013-ban például egy kétszobás lakást 40-45
ezer forintért ki lehetett bérelni, most az ár 70-80 ezer forint,
egy garzont két éve 30 ezerért
adtak ki, 2014-15-ben már 50
ezer forint volt az ár. A kínálatban családi házat is lehet találni, egy 3-4 szobás, új, klímás ingatlan bérleti ára több száz ezer
forintra is rúghat.
A kiadó lakások többsége a lakótelepen van, de azért az
óvárosban is lehet találni. A
környező településeken kedvezőbbek az árak, kétszobás gázfűtéses házat 40, háromszobás
szintén gázfűtéses házat 50 ezer

forintért is lehet találni. Földrajzilag még távolabbra tekintve, Budapesten 60 ezer forintnál kezdődik a lakásbérleti ár,
ami az ingatlan elhelyezkedéstől függően lehet akár 100 ezer
forint is, kétszobás lakást már
lehet találni a fővárosban 80
ezerért, de van olyan terület is,
ahol jóval százezer fölötti az ár.
Pécsen a lakásárakhoz hasonlóan a bérleti díjak is jóval alacsonyabbak. Az árakat mustrálva mindig meg kell nézni, hogy
a bérleti díjban benne van-e a
közös költség vagy sem, mert
mindkét verzió előfordul, illetve a bérleti díjon felül számolnia kell a bérlőnek a rezsivel is,
valamint a tulajdonosok általában kérnek kauciót és egyhavi
bérleti díjat előre. A szakember
arra is felhívja a figyelmet, hogy
a szerződéskötés előtt tisztázzák a felek, mivel fűtött a lakás,
mert a rezsiköltséget ez jelentősen befolyásolhatja, illetve azt is
érdemes tisztázni, hogy van-e
klímaberendezés, valamint a
bérlőket általában kiemelten
érdekli, milyen a fürdőszoba
és a konyha felszereltsége. Köthet a tulajdonos és a bérlő meghatározott idejű szerződést,
ám ebben az esetben ha a bérlő előbb elhagyja az ingatlant,

ki kell fizetnie a díjat a szerződött időre. Köthetnek határozatlan idejű megállapodást is,
ebben az esetben hatvannapos
felmondási időt javasol a szakember, valamint azt, hogy a
szerződést ügyvédi ellenjegyzéssel kössék meg, ez mindkét fél számára előnyös. Fontos
megjegyezni, hogy a tulajdonos
16 százalékot adózik a bevétele után, ám a lakás karbantartására fordított összeggel az adóalap csökkenthető. Ami a kiadó
iroda- és üzlethelyiségeket illeti, 1300 és 2300 forint+áfa között mozog a bérleti díj négyzetméterenként, itt is jellemző
a kaució és egy hónap bérleti
díj előre.
Kohl Gyöngyi

Eszközbeszerzésre nyert közel négyszázezer forintot a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
a „Victoria a Gyermekekért”
Egészségvédelmi Közhasznú
Alapítvány pályázatán. A pályázat révén egy Synas LEDes világító dobozzal, egy háromszemélyes zsámolyal, egy
óvodás és kisiskolás intelligenciateszttel, négy GMP
Gyermekkori beszédészlelési és
beszédmegértési zavarok CDROM-mal, valamint egy SMR
masszírozóhengerrel bővítette
eszközkészletét az intézmény.
A korábban elnyert pályázati támogatásokból elsősorban
olyan fejlesztőeszközöket vásároltak, amelyeket a pedagógusok és a szülők tudnak használni a gyermekek fejlesztéséhez.
A most beszerzett eszközöket
viszont a szakszolgálat logopédus, gyógypedagógus, konduktor munkatársai tudják használni a gyermekek vizsgálata,
fejlesztése, ellátása során.
-kgy-

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

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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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

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

Atomerőmű

Mozgalmas éve volt az atomiparnak
Mozgalmas évet tudhatunk
magunk mögött az atomenergiát illetően. Eseményeknek
sem voltunk híján, de az atomenergia mint vitatéma is vitte a
prímet Pakssal kapcsolatban.
Összeállításunkban – a véleményeket pro és kontra mellőzve
– csupán az előzőekre koncentrálunk. Az alábbiakban lapunk
blogjának tavalyi bejegyzéseiből szemezgettünk.
Elsőként azzal a hírrel jelentkeztünk január 21-én, hogy elkezdődött az új atomerőmű terveinek
paksi körülményekhez és követelményekhez igazítása. A feladatot orosz tervezőintézet végzi, az
adatszolgáltatást a magyar fél.
Februárban megtartotta hagyományos évértékelő sajtótalálkozóját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Hamvas István
vezérigazgató összegzése szerint
az erőmű az előző évben az ország villamosenergia-termelésének a korábbinál nagyobb hányadát, 53,6 százalékát adta,
négy blokkja 15648,6 gigawattFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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óra villamos energiát állított elő,
ami 6,8 százalékkal haladta meg
a korábbit.
Nukleáris szakemberek képzéséről írt alá szándéknyilatkozatot a
Roszatom Orosz Állami Atomenergetikai Vállalatcsoport és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A dokumentum aláírási ceremóniájára február 17-én Vlagyimir Putyin, az Oroszországi
Föderáció elnökének Magyarországon tett munkalátogatása keretében került sor. Az Országos Atomenergia Hivatal az
új blokkok építésével kapcsolatban megnövekedett feladatai miatt létszámbővítést hajtott végre. A nukleáris hatóság félszáz új
szakemberrel gyarapodott, akik
képzési programjuk részeként a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban jártak.
Márciusban adtuk hírül, hogy a
pilseni Skoda JS részvénytársaság fogja korszerűsíteni a paksi atomerőmű biztonsági rendszereit. A megrendelést a Skoda
egyebek között annak alapján
kapta, hogy a hetvenes-nyolc-

vanas évek fordulóján Pilsenben
gyártották a paksi atomerőmű
mind a négy reaktorát, és a cseh
cég végezte el Pakson a felszerelésüket is.
A magyar sajtó napja alkalmából
szervezett ünnepségen az atomerőmű által alapított Urántoll díjat Tóth Péterné, az Elektrotechnika szaklap főszerkesztője, az
Atomtoll olvasói díjat pedig az
Atomerőmű újság szerkesztőségének tagja, Gyöngyösiné Nyul
Petra vehette át.
Április 21-én érkezett a hír, hogy
jóváhagyta az Európai Bizottság
a Magyarország és Oroszország
közötti nukleárisfűtőanyag-szállítási szerződést. A bizottság hivatalos levélben tájékoztatta a
magyar kormányt arról, hogy az
Euratom Ellátási Ügynökség aláírta a két ország között ezzel kapcsolatban keletkezett szerződést.
Elismerést kapott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Országos Atomenergia Hivatal
az elmúlt három évben végzett
munkájáért azon a brüsszeli találkozón, ahol az atomerőmű-

vet üzemeltető európai országok
bemutatták, hogy a fukusimai
baleset után elhatározott intézkedések végrehajtásában milyen
előrehaladást értek el.
Az MVM Paks II. Zrt. május
4-én lakossági fórumot tartott,
amit május 7-én immár a Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szervezésében közmeghallgatás követett az
új blokkok létesítéséhez kötődő
környezetvédelmi engedélyezési
eljárás részeként. Az érdeklődők
a projekt aktuális állapotáról, az
engedélyezési folyamatokról, illetve a Környezeti Hatástanulmány eredményeiről kaptak
tájékoztatást, majd választ a kérdéseikre. A hazai után nemzetközi színtéren is beszámoltak a
projektről a szakemberek.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
május 9-én tartotta közgyűlését,
ahol 8,228 milliárd forint osztalék kifizetéséről született döntés.
A társaság az értékelt évben –
2014-ben – 172,9 milliárd forint
árbevételt könyvelhetett el. Ü

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Ü Családbarát munkahely díjat
kapott a paksi atomerőmű. Az
elismerést nagyvállalati kategóriában érdemelte ki azok után,
hogy már 2013-ban és 2014-ben
is megkapta.
Magyarországi képviseletet
nyitott a Roszatomhoz tartozó atomerőmű-tervező és -építő cég. A Nyizsnyij Novgorod-i Atomenergetikai Tervező
Iroda, a moszkvai székhelyű
Atomerőműépítő Exportvállalat és az orosz fővárosban található Atomenyergoprojekt részvénytársaságokból álló vállalati
egyesülés magyarországi képviseletének az a feladata, hogy megszervezze a paksi atomerőmű két
új energiablokkjának megépítéséről szóló szerződéssel kapcsolatos munkálatokat.
A paksi atomerőmű és Paks
II. szakemberei is részt vettek
Moszkvában az Atomexpón.
Az atomenergetika legnagyobb
nemzetközi seregszemléjén, amelyet a Roszatom konszern szervezet, 47 ország több mint 2200
szakembere gyűlt össze.
Megalakult június közepén a
Paksi Társadalmi Tanács. A testület célja az atomerőmű körüli 41 település lakosságának
tájékoztatása és a települések
támogatása. A tanácsot a paksi, a kalocsai kistérség, valamint
a szekszárdi kistérség északi részén fekvő települések polgármesterei alkotják, kiegészülve a

térség egyéni választókerületi és
listás parlamenti képviselőivel.
Többtucatnyi diák fordult meg
nyáron az atomerőműben. Az
Atomenergetikai Múzeum jutalomtábort szervezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás
(TEIT) településein élő hetedikes tanulók számára. Határokon túl élő, magyar ajkú főiskolásokat és egyetemistákat pedig
szakmai gyakorlat keretében fogadott az atomerőmű. Szintén a
fiatalokat, pontosabban az ő tájékoztatásukat célozta meg a
nyári hónapokban a Bennünk
az energia tájékoztató kamion,
amely nyolc fesztiválon állomásozott, s ezeken 12 ezer látogatót
fogadott.
Július 21-én jelentette be Süli János, Paks polgármestere, hogy
hűen a kormány ígéretéhez, viszszaáll a paksi atomerőmű környezetét érintő térségi támogatási rendszer. Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter aláírta az erről szóló dokumentumot.
Júliusi hír volt szintén, hogy a
Turboatom korszerűsíti a paksi
atomerőmű turbináit. A modernizáció eredményeként nagyobb
teljesítménnyel és a csökkentett
karbantartási igény miatt hoszszabb ideig működnek majd a
berendezések.
A folyamatban lévő karbantartási munkálatokról és a környezet-

ellenőrzésről tájékozódott Pakson, az atomerőműben a TEIT
ellenőrző bizottsága augusztusban. A grémium tagjai a főjavítási munkálatok mellett az új, 15
hónapos karbantartási ciklusról
is információt kaptak.
Nem várt események kivizsgálásával foglalkozó szakemberek továbbképzése zajlott a
paksi atomerőműben. A kurzust a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség szervezte, résztvevői a magyarok mellett örmény,
orosz, ukrán és litván szakemberek voltak.
A paksi atomerőmű hagyományos, szeptember eleji nyílt napján Fácánkert, Drágszél, Homokmégy és Öregcsertő lakói
kaptak lehetőséget arra, hogy
közvetlen benyomásokat szerezzenek az atomerőműről.
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Tájoló napot Bodán szeptemberben. A radioaktív
hulladékkezeléssel
megbízott társaság vezetője, dr.
Kereki Ferenc itt beszélt arról,
hogy egy hétszáz méter hoszszú kutatóárok létesítésével folytatódik a munka a Nyugat-Mecsekben annak érdekében, hogy
igazolják, az itt található bodai
aleurolit formáció alkalmas a
nagy aktivitású hulladékok végleges tárolójának befogadására.
Októberben ünnepséget tartottak abból az alkalomból, hogy
negyven évvel korábban helyez-

ték el az atomerőmű alapkövét, s
alapították a Paksi Atomerőmű
Vállalatot. Az eseményen végleges helyére, üzemi területre került az atomerőmű alapköve.
A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályok
megsértése miatt kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett
november 19-én Magyarország
ellen az Európai Bizottság. Néhány nappal később a bizottság
úgynevezett mélyreható vizsgálatot indított annak kiderítésére,
hogy a Paks II. beruházásának finanszírozása megfelel-e az EU-s
szabályozásnak.
Novemberben Budapesten szervezett konferenciát a Roszatom
orosz atomenergetikai konszern
az atomenergetikai ipari beszállítóknak. Az Atomex-Europe
2015 elnevezésű találkozón
előadások sora hangzott el az
együttműködés lehetséges formáiról.
December 8-án az Országos
Atomenergia Hivatal engedélyt
adott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokkjainál a
15 hónapos üzemeltetési ciklus
bevezetésére, illetve ennek előzményeként egy új típusú, 4,7
százalékos átlagdúsítású üzemanyag-kazetta alkalmazására. A
hatósági engedély birtokában
megkezdődött az áttérés a 12 helyett 15 havonta történő üzemanyagcsere-ütemre.
-vtPaksi Hírnök, 2016. január 8. n 11

Ők ünnepeltek évfordulót 2015-ben
A 2015-ös esztendőben is több
alkalommal tudósított a Paksi Hírnök intézmények, civilszervezetek jubileumáról. Az
ünnepi pillanatokból idézünk
egy csokorra valót a lap archívumából.
Nem volt szükség rábeszélésre,
az első hívó szóra jöttek az öregdiákok fellépni, kiállítani és a
közönség soraiba is a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium alapításának hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.
Az elmúlt esztendők emlékeit
jubileumi évkönyvben gyűjtötték össze, amelynek bemutatója után a díszudvarra invitálták
a megjelenteket. Átadták a Vak
Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet, amelyet kerek évfordu-

nepi gálán. A mai Rákóczi iskola kapuit 1979-ben nyitották
meg. A nyolcvanas évekre a tanulólétszám olyan magas lett,
hogy létrehozták a 4. Számú, később Herman Ottó Általános Iskolát. Az anyaintézmény 1994ben felvette Móra Ferenc nevét,
majd 2000-ben a tanulólétszám
csökkenésével ismét összeolvadt a két intézmény, 2004-ben
pedig a Móra, a Herman és a
dunakömlődi általános iskola
összevonásával létrehozták az
új II-es iskolát, amelynek 2005ben választották a II. Rákóczi Ferenc nevet. 2007-ben tovább bővültek a németkéri és a
pusztahencsei tagintézménnyel.
A gálaest mellett diáknapot és
iskolatörténeti kiállítást is rendeztek az évfordulóra.

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.
A dunakömlődi közösség egyik
pillére a helyi nyugdíjasklub,
amely alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte 2015ben. Annak idején körülbelül tíz
fővel alakultak meg azért, hogy jó
társaságban, tevékenyen töltsék a
szabadidejüket. A tagság a nyolcvanas években jelentősen megnövekedett, és volt olyan időszak is, amikor elérte a százhúsz
főt. A klubélet egyre pezsgőbbé
vált, tevékeny részesei lettek Dunakömlőd életének, minden, a
településen rendezett programban számíthatnak rájuk szerve-

Villámcsődület a Városháza előtt a gimnázium hetvenéves évfordulója kapcsán. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
lók alkalmával olyan egykori
gimnazisták is megkaphatnak,
akiknek életpályája jó példa.
Elismerésben részesült Bencze Barnabás posztumusz, dr.
Felföldi Ferenc, dr. Kiszl Péter,
Mittler István, Kanczler István
és C. Szabóné Kocsiczki Ilona a
középiskola jelenlegi igazgatója,
akinek díjazására titokban készültek. Az ünnep zárásaként a
iskola egykori és jelenlegi diákjai adtak műsort.
Szintén volt és jelenlegi diákok
adtak műsort, valamint pedagógusok is színre léptek a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola alapításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ün12 n Paksi Hírnök, 2016. január 8.

Az I. István Szakképző Iskola indulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett négy napot felölelő rendezvénysorozatról is
hírt adtunk. Rendeztek szakmai
konferenciát, amelyet kerekasztal-beszélgetéssel zártak, tartottak beiskolázási nyílt napot a
pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak és projektnapot a jelenlegi diákoknak, majd
az október 23-i megemlékezéssel zárták a programsorozatot.
Az I. István iskola 2015 nyarától
a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagiskolájaként működik.
A 25 év alatt 1932 diák végzett
náluk, sikeres képesítő vizsgát
23 szakmában 1763-an tettek, s

zőként, résztvevőként egyaránt.
A születésnap alkalmából rendezett összejövetelen előkerültek a fényképek is, felidézték az
emlékeket. Mérföldkő volt többek között a nyugdíjasklub életében a faluház megnyitása, ahol
ők is otthonra leltek, aztán az első
esztendő, amikor a paksi önkormányzattól támogatást kaptak.
Büszkén idézték fel a Dunakömlődi Félnótás Dalkör 2009. őszi
megalakulását is.
Egy alkalomra, a gimnázium
alapításának ötvenedik évfordulójára készültünk, álmainkban
sem gondoltuk, hogy folytatni
fogjuk, idézte fel Tibai Ferencné
azt a pillanatot, amikor megszü-

letett az Örökifjú Néptáncegyüttes, amely húszéves évfordulóját
ünnepelte tavaly. Az alapítók a
városi könyvtárban gyűltek öszsze, hogy felidézzék a két évtized
történetét. Valójában az együttes gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza. Bézi Sándor
1961-ben alapította a Vak Botytyán Gimnázium együttesét, s az
ötvenéves évfordulóra összehívta őket. Olyan fergeteges sikerük
volt, hogy nem lehetett abbahagyni. A próbák, hazai fellépések mellett a külföldet is megjárták. Alapítójuktól 2003-ban
végső búcsút kellett venniük.
Nem tudták, hogyan tovább, a
táncot végül abbahagyták, nem
vállalnak fellépéseket, rendszeres találkozók azonban megmaradtak. Szerintük az Örökifjú-titok abban rejlik, hogy a
legtöbben gyerekkoruk óta ismerik egymást.
Tavaly volt huszonöt éve, hogy
felszentelték a Szentlélek-templomot. Bár építése csupán két
esztendővel korábban kezdődött, története korábbra nyúlik
vissza, egészen 1938-ig, amikor
az eucharisztikus világkongreszszus magyarországi ünnepségének keretében Pakson is tartottak szentmisét, mégpedig azon a
téren, ahol most a templom áll.
A vendégpap akkor azzal zárta a
szentbeszédet, hogy szívből kívánja: legyen ezen a helyen majdan egy új templom. Az egykori
óhaj végül valóra vált. Az alapkövet 1988 pünkösdjén helyezték el. A közösség tagjai háromezer munkanapon át építették
önzetlenül a templomot, és számos helyről érkezett anyagi támogatás, építőanyag. 1990 pünkösd vasárnapján Mayer Mihály
megyéspüspök felszentelte, és a
Szentlélek pártfogásába ajánlotta az új, még nem teljesen kész
templomot. Az erre emlékező
ünnepi alkalmon dr. Udvardy
György pécsi megyéspüspök
megáldotta a templom mögötti
téren a régi kereszt helyett emelt
korpuszt, majd ünnepi szentmisét tartottak.
-gyöngy-

Az óév díjazottjai
A mindenkori paksi képviselő-testület által alapított díjak
adományozásáról évente vagy
kétévente döntenek a beérkezett javaslatok alapján. 2015ben öt elismerést adtak át nyolc
díjazottnak.
Gyermekkori dunai élményei és
édesapja munkahelyi történetei is a vízi
rendőri pálya
választására sarkallták Lengyel Norbertet, aki a
Paks Közbiztonságért Díjat vehette át 2015-ben. A kitüntetett 1999
óta szolgál a Paksi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság állományában. Végigjárta a ranglétrát, volt
motorcsónak-vezető, majd hajóvezető, aztán szolgálatirányító parancsnok, a Rendőrtiszti Főiskola
elvégzését és tiszti kinevezését követően 2008 óta a paksi rendőrőrs
parancsnoka. Elmondta, rendkívül megtisztelő az elismerés, egyben megható is, hiszen kollégái
a tudta nélkül javasolták a díjra.
Szerinte pályája legnagyobb szépsége, hogy olyan helyen dolgozhat, ahová mások kikapcsolódni
járnak.
L iszt maj er né
Fritz Marianna
és Szabó Klára vehette át az
önkormányzat Gyermekeinkért Díját tavaly. Nem volt kérdés, hogy
Lisztmajerné Fritz Marianna pedagógus lesz, már kislányként azt játszotta, hogy ő a tanító
néni. Érettségi után a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára ment,
ahol 1979-ben diplomázott.
Kezdetben az egykori II. Számú,
majd a IV. Számú Általános Iskolában tanított, jelenleg a Paksi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában dolgozik. Számára az a
legszebb a hivatásában, hogy tevékeny részese lehet a gyerekek
írni, olvasni, számolni tanulásának. Szerinte az a jó pedagógus,
aki úgy tanítja a gyerekeket, fog-

lalkozik velük és ad számukra
követendő példát, hogy közben
nem felejt el kicsit gyermeknek
maradni.
„A játszótársam,
mondd, akarsz-e
lenni…” – idézi
Kosztolányi Dezső versét Szabó Klára, ha
m e g k é rd e z i k
tőle, mi a mottója. Első diplomáját 1983-ban Szegeden, magyar
nyelv és irodalom–történelem
szakon szerezte, majd 2004ben az ELTE BTK társadalomés állampolgári ismeretek szakon újabbat, aztán pedagógus
szakvizsgát tett. 1995-től a paksi gimnázium tanára. Elmondta, nincsen receptje arra, hogy
milyen a jó pedagógus, szerinte
mindenki az, akit a gyerekek annak tartanak. Harminckét év tanítással a háta mögött, néhány
esztendővel a nyugállományba
vonulás előtt, már nem sző megvalósíthatatlan terveket, csupán
szeretné megőrizni elhivatottságát, motiváltságát és örömmel
tanítani a gyerekeket.
Dr. Barok József volt 2015ben a Pongrácz
Sándor-díj kitüntetettje. Fontos számára az
alapos szakmai
felkészültség, a magas színvonalú, betegközpontú ellátás, ennek szellemében végzi munkáját. 1976-ban szerzett általános
orvosi diplomát Debrecenben.
Első munkahelye Gyöngyösön
volt. Letette az üzemorvostan,
majd a belgyógyászat szakvizsgát. 1986-ban váltott munkahelyet és került Paksra. Közel egy
évtizeden át volt üzemorvos az
atomerőműben, 1995-től vállalkozó háziorvosként és foglalkozás-egészségügyi szakorvosként tevékenykedik. Páciensei
szerint rendkívül alapos, jó kedélyű és megértő orvos, sokszor
beszélgetéssel oldja a betegek
szorongását, a betegségtől, ismeretlentől való félelmét.

A Pro Urbe Emlékérmet 2015ben Klézl Teréziának, dr. Szekér
Gyulának és dr.
Csók Sándornak ítélte oda a
képviselő-testület. A város szépítése, rendezése nem egyéni teljesítmény, ez a díj minden érte dolgozó munkájának megbecsülését
is jelenti – mondta Klézl Terézia,
Paks főkertésze a díj átvételekor.
A díjazott táj- és kertépítész diplomája megszerzése után szülővárosában, Szekszárdon gyakornokként, majd tervezőként dolgozott.
Munkája révén már azokban az
években több szállal kötődött
Pakshoz, így amikor a tervezővállalat megszűnt, élt a kínálkozó lehetőséggel és Paksra jött dolgozni.
Eddigi, több mint húszévnyi tevékenysége során alakult ki a város
zöldfelületeinek mai arculata.
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 jelentősen meghatározó lakótelep
megépülése, valamint a település
várossá válása az ő határozott kiállásának is köszönhető.
Dr. Csók Sándor szülész-nőgyógyász főorvos 33 évesen kapott megbízást a paksi szülőotthon vezetésére. A gólyafészkes
házban évente 550-600 szülést vezetett le, s ma alig akad olyan család Pakson, melyben ne született volna valaki a doktor úr keze
alatt. 1979-ben 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
szereplésről. A díj átvételekor azt
mondta, hálás, hogy érdemesnek
tartották a magas kitüntetésre, és
köszöni azt a sok szeretetet, amit a
paksiaktól kapott.
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, vallja Molnár Imréné
Ancika, akinek tevékenységét Segítő kéz kitüntetéssel ismerte el a
város. Tizenöt esztendővel ezelőtt
maga sem gondolta volna, hogy
mára egy komoly karitatív szervezet alapítója, mozgatórugója lesz
Pakson. Kezdetben forró teát vitt
a hajléktalanoknak, karácsony közeledtével süteményt, szaloncukrot osztott az utcán, ruhát gyűjtött és osztott a rászorulóknak,
megszervezte az első Szeretetkarácsonyt, amit aztán más programok is követtek már a Segítők
Háza égisze alatt. Az évek alatt kitartó csapat gyűlt Ancika köré.

Friss hírek a városról,
az atomerőműről
és a bővítésről:
www.paksihirnok.hu
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Parti Nagy Lajos is a képtár vendége lesz
Több új programmal várják a
látogatókat 2016-ban a Paksi Képtárba. A Művészet 18+
címmel induló művészettörténeti előadássorozat olyan témákkal kapcsolja össze a képzőművészetet, mint az erotika
vagy a politika. A Művészet
ebédidőben elnevezésű programra munkahelyi közösségeket hívnak majd, a látogatás
során megismerhetik a képtár tevékenységét, betekintést

nyerhetnek a kulisszák mögé,
illetve kreatív foglalkozáson vehetnek részt.
A kortárs irodalommal foglalkozó sorozat Parti Nagy Lajossal kezdődik, majd további három szerzőre kerül sor.
Áprilisban országos konferenciára hívják a múzeumpedagógusokat a Paksi Képtárba.
A Felnőttoktatás és múzeum
című tanácskozás az andragógiának a közgyűjtemények vi-

lágában betöltött helyét és szerepét vizsgálja. Természetesen
folytatódnak a már jól megszokott programok is: három új
tárlatot nyitnak meg, amelyek
keretében Bak Imre, Tarr Hajnalka, Csákány István, Albert
Ádám, valamint Bernát András
és Tranker Kata mutatja be műveit. A kiállítások anyaga adja
majd az iskolásoknak szervezett rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozások témáját.

A Bemutatkozunk című sorozatban a győri Városi Művészeti Múzeum és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum
munkatársai érkeznek Paksra.
Szerveznek programot a képtár munkatársai a Múzeumok
éjszakájára is, tavasszal és négy
turnusban nyáron pedig a képtár szünidei táboraiba invitálják a gyerekeket és 2016-ban is
lesz Nagy rajzolás.
Kohl Gyöngyi

Washingtonban
nyertek különdíjat

Fotó: Szaffenauer Ferenc/TelePaks

Áttáncoltak az újévbe
Telt ház előtt mutatta be már hagyományos év végi műsorát a
DunaParty Táncklub a Csengey
Dénes Kulturális Központban.
Az esttel mindig éves munkájukat zárják, így az adott esztendőben készített koreográfiákat
vonultatják fel. Ez alkalommal
főleg latin táncokat adtak elő, de
azért néhány standard is szerepelt a repertoárban. Az elmúlt
tizenkét hónapban folyamatosan kaptak felkéréseket, színre
léptek többek között jótékonysági bálon, városi rendezvényeken, valamint megtartották tavaszi és ősz eleji táncestjüket,
ahol az érdeklődők megismerhetik a táncklubban folyó munkát, kedvet kaphatnak ahhoz,
hogy csatlakozzanak a társaság14 n Paksi Hírnök, 2016. január 8.

hoz. A klubban az utánpótlás és
az ifi csapat mellett a kezdő és a
haladó felnőttek alkotnak csoportot. Alpekné Mihalek Andrea, Alpek Imre és Krausz Ádám
táncoktatók elmondták, hogy az
ifi csoport létszáma ugyan most
komolyan megcsappant, mert
fiataljaik közül többen más városokba mentek továbbtanulni, viszont a felnőtteknél már
igen figyelemreméltó a létszám,
15 párt tanítanak táncolni. A
több mint húszéves múltra viszszatekintő klub a Társastánccal
a Paksi Diákéletért Alapítvány
égisze alatt működik, és továbbra is nyitott, azaz szívesen fogadja újabb tanítványok jelentkezését mindegyik csoportba.
-gyöngy-

Különdíjat nyert a 32. Songwriters' Association of Washington versenyen felnőtt
kortárs kategóriában Ulbert Ferenc egy Pákai Petrával közös
dallal. A washingtoni dalszerzőversenyre a Wild Butterfly
című számmal neveztek. A zenét Ulbert Ferenc szerezte, a
szöveg és az előadás a csodálatos hangú énekesnő nevéhez fűződik. Fecó elmondta,
hogy az interneten bukkant rá
a felhívásra. Az hogy benevezte a művet, szavai szerint véletlen akció volt, eredményre
nem igazán számított, hiszen
a nagy múltú versenyre a világ bármely részéről lehet nevezni. Arról, hogy ezt mennyien tették meg, a szerző semmit
nem tud. Talán majd január
17. után. Akkor tartják ugyanis a díjátadót, amin szeretne ott
lenni. A kiutazást zenéléssel is
szeretné megspékelni, a koncerteket kint élő ismerősök segítségével készítik elő.
A dal születéséről elmondta,
hogy két éve gyakorlatilag használhatatlanná vált a keze ínhüvelygyulladás miatt, gitározni
nem tudott, így rá volt kényszerülve, hogy más módon
foglalkozzon a zenével. Ezért
koncentrált a dalszerzésre, hangszerelésre, s elkezdett különbö-

ző előadókkal dolgozni producerként. Maga a dal különleges
körülmények között született,
hiszen megálmodta. – Ritka az
ilyen szerzemény, hiszen, ha valaki álmodik egy dalt, nem tud
felkelni és megírni, de ez most
sikerült – mesélte a Gyapán élő
zenész. A dal születése után Pákai Petrát kereste meg, mert a
hangszíne illett a dalhoz. Az énekesnő, akivel évek óta zenélnek
együtt, sőt 2010-től mostanáig
közös zenekarban is játszottak,
megírta a Wild Butterfly szövegét. Petra, mint Fecó mondja: „élvonalbeli énekes baromi jó
hanggal”.
Az, hogy a közös dal Amerikában nyert díjat, fontos viszszajelzés számára, hiszen éppen
onnan jött, ahol a bölcsője van
annak a zenének, amit ő maga
is képvisel. A dalt, amely nem
fért bele a blues, a jazz, a soul
és más konkrétan behatárolható kategóriába, úgy jellemezte,
hogy az említett műfajokat öszszesíti, de leginkább az r’n’b jegyei fedezhetőek fel benne. A
szerző azt is elárulta, hogy időközben a gyógykezelések eredménnyel jártak, így már újra
tud gitározni, ennek köszönhetően újra találkozhatunk vele
előadóként is.
-vida-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Dr. Aszódi Attila
Nagyon izgalmasnak, rettentően
összetettnek és érdekesnek tartja dr. Aszódi Attila a paksi atomerőmű kapacitásfenntartásáért
felelős kormánybiztosi feladatát.
– Nem gondoltam, hogy ilyen
lesz. Nagyon tanulságos az a
komplex munka, ami itt szükséges az erőmű tervezésén túl. Az
a jogi, közgazdasági, politikai
sajtókapcsolati környezet, ami
ennek a komplexitását megadja,
egyedülállóan izgalmas. Rettentően fárasztó, időnként teljesen
kivagyok tőle, ugyanakkor lebilincselő – foglalta össze lapunk
számára a fiatal professzor. Mint
elmondta, leginkább a negatív
sajtó keseríti el. – Nagyon nehezen viselem, hogy nem a valóságot írják – tette hozzá. – Úh, azt
inkább nem mondom meg – reagált arra a kérdésre, hogy valójában hány órát dolgozik naponta, hetente. Azt viszont elárulta,
arra törekszik, hogy reggel iskolába indulás előtt találkozzon a
gyerekeivel és lehetőleg hazaérjen, mielőtt ők ágyba kerülnek.
Nagylánya hatodik osztályos, az
ikrek – egy fiú, egy lány – harmadik osztályba járnak. A csa-

lád alapvetően tolerálja, hogy
rengeteget dolgozik, de az új
atomerőművi blokkokhoz fűződő környezetvédelmi eljáráshoz kapcsolódó lakossági fórumok és közmeghallgatások sora
kicsit „kiverte a biztosítékot”,
bár, ahogy Aszódi Attila mondta, ő előre szólt, hogy nehéz lesz,
amikor végigjárják a Paks körüli negyvenegy települést, majd
a külföldi országokat. A családhoz visszatérve a kormánybiztos elmondta, hogy nem tereli
a műszaki pálya felé a gyerekeit, viszont próbálja őket segíteni
a tanulásban.
– Rendszeresen matekozunk,
mert a matematika szerintem
fontos, de olyan determináció,
hogy muszáj műszaki pályára
menni, nincsen – mondja. Hogy
ő miért ezt a hivatást választotta,
arra kristálytisztán emlékszik.
– Mindig is a fizika és a matematika iránt érdeklődtem. Aztán volt egy fizikaverseny, amely
energetikai kérdésekkel foglalkozott. Jobban utánaolvastam és
láttam, hogy ez nagyon érdekes
– idézte fel. A következő momentum, ami befolyásolta, az

volt, amikor a fizika fakultációra járó diákokat tanáruk elhozta
Paksra. A kiskőrösi diák számára ez meghatározó élmény volt.
Ahogy nevetve elismerte, szerelem volt első látásra, ami – nincs
kétség – kitart élete végéig. Éppen ezért arra törekszik, hogy a
szakmában minden fontos információ birtokában legyen.
Ezért sokat olvas, de kollégái is
segítségére vannak. Az olvasás
egyébként is kedvelt időtöltése,
ha teheti, szakít rá időt, akárcsak
a trombitálásra.
Prof. dr. Aszódi Attila Szegeden
született 1969. október 16-án,
a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett, gépészmérnöki, illetve energetikai mérnöki diplomát a BME
gépészmérnöki karán szerzett.
Munkája során mindig szoros
kapcsolatban volt Pakssal, 2003
májusában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium égisze
alatt miniszteri biztosként tevékenykedett, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetét tíz éven át, 2004–2014
között vezette, majd kinevezték

a paksi kapacitásfenntartás kormánybiztosává. Munkásságát az
elmúlt évek alatt számos díjjal
elismerték a Felsőoktatási Tanulmányi Érdeméremtől a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjéig.
A fiatal professzor bakancslistát nem vezet, magánéleti terveit illetően annyit osztott meg
velünk, hogy szeretné a lehető
legtöbb időt tölteni a gyerekeivel. Egyébiránt 2016-ban feladatára koncentrál, és azt szeretné,
ha tudnának haladni tovább a
cél felé a meghatározott ütemtervet tartva. Kérdésünkre azt
mondta, nincs kétsége afelől,
hogy az Európai Bizottsággal a
még nyitott kérdésekben meg
fognak tudni állapodni. Öszszességében viszont arra számít,
hogy elképesztő viták várnak
még rájuk az atomerőmű-beruházás kapcsán – tette hozzá a
tőle megszokott derűs mosolylyal. A kérdésre, hogy honnan ez
a nagy munkabírás és kitartás,
a kormánybiztos így válaszolt:
pozitív világlátásra van szükség,
s nyilván nagyon fontos a stabil
családi háttér is.
Vida Tünde
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Sport

Kovács Antal: a paksi
sport nincs veszélyben
Sikeres, ám egyben hektikus
volt a 2015-ös év az Atomerőmű Sportegyesület életében.
A sportolók kitettek magukért: országos és nemzetközi sikerek követték egymást,
utánpótlás és felnőtt szinten
egyaránt annak ellenére, hogy
az év elején hónapokig tartott
a bizonytalanság, nem érkezett meg a működéshez szükséges fedezet. Dr. Kovács Antalt, az ASE elnökét az elmúlt
évről és a 2016-os feladatokról kérdeztük.
– Nehéz éven van túl az egyesület, komoly pénzügyi nehézségekkel kellett megbirkózni. Régebben
ez nem volt jellemző, a tehetős
klubok között tartották számon
az ASE-t. Hogyan sikerült most
talpon maradni?
– Nemrég utánanéztem az előző évek pénzügyeinek, 2001-

től 2010-ig nem volt változás
a finanszírozásban, akkor volt
egy kompenzáció, ám 2012-re
a büdzsé visszaállt, majd bejött
a költségcsökkentés. 2012-től
2014-ig az egyesületnek folyamatosan küzdenie kellett, hogy
úgy-ahogy talpon maradjon.
2015 elején pedig nem tudtuk,
lesz-e pénz egyáltalán a működésre, indulhat-e az NB I-es bajnokságban a kosárlabdacsapat.
Szerencsére májustól kezdett
tisztázódni és összeállni a költségvetés. Kalandos volt, de szerencsére ez az eredményeken
nem látszott meg.
Amikor annak idején átvettem
az ASE-t, bevezettünk egy szigorú elszámolási rendszert: a
szakosztályoknak év végén el
kell számolni a pénzügyi kerettel, ha van megtakarításuk, azt
átviszik a következő évre, de ha
hiány van, azt is. Ezt minden-

ki igyekszik betartani, csak anynyit költenek, amennyit muszáj,
s ezért szerencsére volt egy kis
„pufferunk”, amivel a bizonytalan hónapokat áthidaltuk. Segített Süli János polgármester úr
is, kicsit előbb megkaptuk az önkormányzati támogatást, így sikerült menedzselni a klubot, ami
elég sok szervezési és számviteli munkával járt. Eszembe jutott,
hogy amikor még aktív sportoló
voltam, minket csak az érdekelt,
hogy meglegyenek a feltételek,
és arra nem gondoltunk, hogy
ez milyen problémás tud lenni.
Most már látom, hogy milyen
sok összetevője van annak, hogy
ezeket a körülményeket biztosítani tudjuk. Remélem, a következőkben is ugyanígy mindent
meg tudunk oldani.
– A sportolók hozták a szebbnél szebb eredményeket, miközben az embernek az volt a benyo-

mása a finanszírozási hercehurca
közben, hogy a jól működő egyesület, a sok sikeres szakosztály jövője – a paksiakat kivéve – különösebben nem érdekel senkit.
– Meggyőződésem, hogy a paksi sport nincs veszélyben, éppen
ellenkezőleg: további lehetőségek lesznek a fejlesztésére. Sosem merült fel igazából, hogy
nem kell az ASE. Egyszerűen a
finanszírozás formái és a döntések születtek meg nehezen, senki sem mondta azt, hogy nem
kell a klub.
Paks most az 5-6-os blokkok
építése miatt a figyelem középpontjába került, a beruházás
70-80 évre meghatározza a hazai villamosenergia-termelést.
Azoknak a feltételeknek a megteremtése, hogy az itt dolgozó emberek teljesítőképességét
fenntartsák, eltörpül az építési
költségek mellett.
Ü

Az Atomerőmű SE-t erősítő Pupp lányok sportsikerei sok paksi szívét megdobogtatták 2015-ben. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ü Ezt Lázár János miniszter úr is
tudja, aki deklarálta: kormányzati szándék, hogy a társadalom, az
infrastruktúra fel legyen készítve
a bővítésre. Ebbe nem fér bele az,
hogy a sportot kevésbé támogassák, sokkal inkább az a cél, hogy
a városba érkezőknek legyenek
szórakozási és szabadidős lehetőségei, ezzel is a fenntartva a teljesítőképességüket.
Azon eredmények alapján, amelyeket tavaly elértünk, 2016-ban
talán könnyebb lesz összerakni a
finanszírozási hátteret. A kajakkenu, a dzsúdó, a sakk és a kosárlabda mind hozta az eredményeket. Olimpia lesz 2016-ban,
amire öt sportolónk készül, ketten kajakosok, hárman dzsúdósok, a döntő többség saját nevelés. Az utánpótlás rengeteg
nemzetközi, és hazai eredménynyel büszkélkedhet. Ha visszaemlékezünk, a Pupp testvérek
egy hétvégén állhattak nemzetközi versenyen a dobogó tetejére kajakban és dzsúdóban. Ők
is itt születtek, itt nőttek fel, az
ASE-ban érték el eddigi sikereiket. A sportolóink létszáma, élen
az utánpótlással, folyamatosan
növekszik. Fontos, hogy nemcsak a versenyszerűen, hanem a
szabadidejükben sportolók száma is gyarapodik, ahogy a rendezvényeké is. Az Atomfutáson
másfél ezren vettek részt, köztük nagyon sok paksi. Ma már,
ha kinézünk a főutcára, nem kell
sokáig várni, hogy futó vagy kocogó embert lássunk. A szabadidősport szellemiségét erősíti az ASE-ban meghonosodott
munkaszemlélet csakúgy, mint
a Nagy Sportágválasztó, a mindennapos testnevelés támogatása és az Atomfutás.
– Hosszabb ideje problémát jelent Pakson a tornateremhiány,
hétközben sok sportág művelői
kénytelenek Tengelicre, Duna-

szentgyörgyre utazni, ha edzeni szeretnének. A kiváló eredményekkel büszkélkedő dzsúdósok
teremgondja évek óta ismert.
Várható ebben változás?
– Szó esett arról, hogy a dzsúdószövetség támogatást ad egy
dzsúdóterem építéséhez a kiemelt sportágaknak szóló keretből, szerintem viszont egy sportkomplexumot kellene létrehozni.
Az atomerőmű bővítése miatt ide
fog költözni a környékre mintegy tízezer ember. Az, hogy ők
mit csinálnak szabadidejükben, kulcskérdés. Éveken keresztül csúcsmunkát várunk el tőlük,
ezért muszáj lesz a szabadidő eltöltéséről is gondoskodnunk.
Most Pakson nem lehet üres tornatermet, csarnokot találni, este
fél tíz-tíz óráig tele van minden.
Egy rendezvénycsarnok nagyon
fontos lenne. Azon gondolkodunk polgármester úrral, hogy
ezt a tao-támogatásból meg lehetne oldani. Az elmúlt időszakban
több csarnok is épült az országban ilyen forrásból, és amíg van
ez a lehetőség – reméljük hoszszú távon fennmarad –, ki kellene
használni. Egy olyan rendezvénycsarnokot kellene felépíteni, ami
otthont adna a dzsúdóteremnek
és emellett több másik terem is
lenne más funkciókkal. Megoldódna a kosárlabda-mérkőzések
sorsa és kiszolgálná a város igényeit is. Most nincs Pakson olyan
hely, ahova háromezer ember be
tudna menni. Már vannak tervek, megpróbálunk összerakni
egy olyan koncepciót, amit a város, az erőmű és a politika is tud
támogatni.
– Rio de Janeiróban rendezik
2016-ban az olimpiát. Elhangzott: az ASE versenyzői közül
öten is reális eséllyel készülhetnek az ötkarikás szereplésre. Mit
vár, milyen szerepléssel lenne elégedett?

– Vannak ketten, akiknek már
nagyon oda kéne érni az olimpián. Kajakban két versenyzőnkért
szoríthatunk: Boros Gergely nagyon megérdemelné a jó szereplést, kell, hogy legyen benne
annyi erő, hogy kijusson, hiszen
két olimpián is a tartalék szerepe
jutott neki. Somorácz Tamás fiatal, felelősség nélkül vághat neki
a válogatóknak, ha elkapja a fonalat, van esélye. A dzsúdósok
közül Bor Barnának már érmet
kéne nyernie. Súlycsoportjában
Riner Teddy más kategória, de
a többieket már vagy megverte, vagy meg tudja verni. Idáig
is nagyon szép a pályafutása, de
egy jó olimpiai szereplést megérdemelne. Csoknyai László akkorát fejlődött, hogy sok nagy
skalpot begyűjtött. Olimpiai és
világbajnoki érmeseket vert, ha
kifog egy jó formát, érem körül
lehet. Cirjenics Miklósnak még
küzdeni kell, hogy megszerezze az olimpiai kvótát, megvan az
esélye az riói utazásra.
– A felnőtt kosárlabdacsapat az
első, a sakkcsapat a második helyen áll a bajnokságban.
– Kosárlabdacsapatunk egy szerethető csapat, a magyar mag
évek óta itt van, összetartóak. Jó
lenne a rájátszásnak úgy nekifutni, hogy a pályaválasztó jog nálunk legyen. A sakkozóknál az
első és a második csapat is jól
szerepel, bízom benne, hogy az
újévben is jól teljesítenek. Berkes Ferenc csapat Európa-bajnoki bronzérme nagyon szép
eredmény. Az utánpótlásnál azt
tartom fontosnak, hogy minél
szélesebb legyen a piramis alja,
minél többen jöjjenek sportolni,
és minél többen jussanak el a különböző válogatottakba. Az ASE
szakosztályaiban nagyon jó edzői
kollektívák dolgoznak, a szülők
nyugodtan rájuk bízhatják a gyerekeiket.
joko

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

Elismerték a
paksi dzsúdóst
Az év legjobb junior női dzsúdósa lett Pupp Réka (Atomerőmű SE) a Magyar Judo Szövetség döntése alapján. Ahogy
arról a Judoinfo.hu szakportál
beszámolt, a szövetség az idei
esztendőben is megválasztotta
az év legjobb dzsúdósait, edzőit és bíróját.

Csertői az
év edzője lett
Csertői Aurélt választották az
Év edzőjének a csakfoci.hu szavazásán. Az új kezdeményezés
keretében az NB I-es klubok tulajdonosait, vezetőit kérdezték
arról, hogy kit tartanak a 2015ös esztendő legjobb edzőjének,
játékosának, klubvezetőjének
illetve az év felfedezettjének. A
trénerek közül a legtöbb szavazatot Csertői Aurél kapta.

Hírek a
futballpályáról
Több csapat is érdeklődik a Paksi FC csatára iránt, írta meg a
Nemzeti Sport. A lap információja szerint Frölich Rolandot szívesen látná a Békéscsaba, a Vasas, valamint a feljutásra pályázó
Gyirmót is.
Időközben a Paks futballistái elkezdték a tavaszi idényre való felkészülést. Tervben van egy külföldi edzőtáborozás az alapozás
végén, de ezt megelőzően is több
felkészülési mérkőzés vár futballistáinkra, az első hazai pályán, a
Budapest Honvéd ellen, számolt
be róla a klub honlapja.

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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Évet értékelnek a Paksi SE szakosztályai
Karate szakosztály
A 2015-ös év is szép eredményeket hozott a Záborszki Zoltán vezette Paksi Sportegyesület
karatékái számára. A szakosztály
részt vett hazai regionális, illetve
hazai minősítő versenyeken. Bírói minősítéseket szereztek hazai,
illetve nemzetközi szinten egyaránt. 2015 kiemelt nemzetközi
versenye a Szerbiában megrendezett világbajnokság volt. A
szakosztály több versenyen is dobogós helyezést ért el egyéniben
és csapatban, a világbajnokságon
egyéni helyezéseket szereztek. A
csoportban utánpótlás- és felnőtt
versenyzők egyaránt vannak, a
taglétszám 30-40 fő. A 2016-os
célkitűzések között szerepel a hazai minősítőversenyeken a legjobb eredmények, a tavaszi Európa-bajnokságon és az év végi
világbajnokságon minél több dobogós helyezést elérése, a hazai
Ippon Shobu minősítő magyar
bajnokságon és a diákolimpián
való részvétel. Legeredményesebb versenyzőik: Basa Mátyás,
Fehér Zsolt, Gulyás Félix, Varga
Márton, Domokos József, Furka
Csongor, Szabó Dorottya.
Labdarúgás
– A 7-13 éves gyermekeket, vagyis az előkészítő korosztályokat a
Bozsik-programban és színvonalas tornákon versenyeztetjük
– fogalmazott Osztermajer Gábor szakosztályvezető, hozzátéve:
– Csapataink tetszetős játékukkal felhívták magukra a szülők,
edzőkollégák és a szurkolók figyelmét. A legfontosabb, hogy
sok gyereket tudunk versenyeztetni. A szakmai munkának köszönhetően vidékről is sok gyereket hoznak hozzánk sportolni.
A labdarúgó-palánták jó körülmények között készülhetnek a

PSE-pályán. Télen tornatermeket
is igénybe veszünk. Az egyesületnél a családias hangulat jellemző, ahol a futball tanulása mellett
a szakosztály egységes öltözéket
biztosít a labdarúgást kedvelő
gyermekek részére, így méltóképpen képviselhetik az egyesületet,
illetve a várost. Az előkészítő csoport edzői: Lacza József, Wolf Attila, Jenei Pál, Haraszti Zoltán,
Péter Norbert.
A Paksi FC nagypályás utánpótláscsapatai az U14, U15, U17,
U19 együttes. Mind a négy csapatunk az NB II-es bajnokságban szerepel. Az U19 és az U17es csapatunk toronymagasan
minden mérkőzését megnyerve
vezeti a tabellát, az U15 és 14-es
csapatunk a 2. helyen áll. Itt a Kaposvár előz meg minket, de feltehetően egy jól sikerült visszavágó
után ez változni fog. A következő év feladata, hogy minőségi futballt mutassunk. Jobban fogunk
szelektálni a vidéki játékosok között, hiszen a messzebbről érkezőknek nem tudunk megfelelő
számú kollégiumi helyet biztosítani. Edzőink: Tamási Gábor,
Nagy Lajos, Kollarics Zsolt, Jenei
Ferenc, Kindl István, Hornyák
László, Kollarics Vivien. Az infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, így a játékosokat az
igényeknek megfelelő, szép öltözők várják. A pályákból viszont jó
lenne több, és a kis műfüves pálya megvilágítása is komoly fejlesztés lehetne – fogalmazott
Osztermajer Gábor.
Ökölvívás
Annak ellenére, hogy a Paksi SE ökölvívó szakosztályának
négy meghatározó élversenyzője, (Horváth Patrik, Kovács
János, Libor Sándor, Sárközi Béla) különböző okok miatt

abbahagyta a versenyzést, jónak
mondható eredményeket értek
el a bokszolók 2015-ben. Utánpótlás-olimpián Zsiga Márk és
Csonka Tibor egyaránt ötödik
lett, míg a serdülő ob-n Csonka
Tibor (52 kg) bajnoki címet szerzett, ezzel az eredményével biztos
utazó lett volna az Európa-bajnokságra, de betegség miatt hazaküldték az edzőtáborból. Junior korcsoportban Zsiga Zsolt egy
nagy létszámú súlycsoportban
(52 kg) az előkelő harmadik, míg
unokatestvére, Zsiga József (80
kg) ötödik helyezett lett. Ifjúsági korcsoportban Kalocsai Bence révén szintén egy ötödik helyezést szereztek a zöld-fehérek.
Tolnai Attila (91 kg) a második
körben döntő fölénnyel nyert, így
a dobogó harmadik fokára állhatott fel a felnőtt korcsoportban. A
szakosztály célja az idei évben a
hasonló eredmények megtartása
mellett újabb tehetségek nevelése.
A szakosztály elnöke Fekti László,
vezetőedző Kajtár László, edzők:
Feil Ádám és Szakály Sándor.
Ritmikus gimnasztika
Az rg szakosztály szakmai stábja
(Hermesz Anita edző, Hermesz
Lajosné szakosztályvezető és Falusi Lívia vezetőedző) változatlan
maradt, ez biztosította a sportolók folyamatos fejlődését. – A
2015-ös évet sikeresnek mondhatjuk – kezdte az évértékelőt
Falusi Lívia, hozzátéve: minden
eddiginél több versenyen vettek
részt magas sportolói létszámmal. – Kezdtük a versenyszezont
tavasszal a Berczik Sára-emlékverseny egyéni országos döntőjével, ahol már második alkalommal vettünk részt, nagyon
jól versenyeztek a lányok és számos jó minősítéssel büszkélkedhetünk. Az év a diákolimpia ver-
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senysorozattal folytatódott, ahol
csapataink magabiztosan jutottak tovább fordulóról fordulóra. A 2014/15-ös tanévben a diákolimpia országos döntőjében
csoportos gimnasztikában négy
csapattal is dobogóra állhattunk
(VBG csapata I. hely, ESZI csapata III. hely, II. Rákóczi F. Ált.
Isk. 2. osztályos csapata III. hely
és 5-6. osztályos csapata II. hely).
Az év zárásaként december elején Szekszárdon jutalmazták a
diákolimpia országos döntőjében 1-3. helyezést elért sportolóit, ahol a Paksi SE leigazolt
versenyzői is elismerésben részesültek. A 2014/15-ös tanév
zárásaként májusban megrendeztük tanév végi gálaműsorunkat a Csengey Dénes Kulturális
Központban, amit a színházterem légköre és a színpadi megvilágítás tett még ünnepélyesebbé. Ezen a gálán a szakosztályban
sportoló kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták tehetségüket. Augusztusban rendeztük
meg első alkalommal egyhetes
rg nyári táborunkat a tengelici
sportcsarnokban. A részt vevő
gyerekek létszáma elérte a 45 főt,
ami nagy siker. Novemberben a
Berczik Sára-emlékverseny országos döntőjének duó-, trió- és
csapatversenyén számos arany-,
ezüst- és bronzminősítést szereztek tanítványaink. Többször
érdemeltek versenyzők és edzők
különdíjat legjobb koreográfia
és legjobb előadásmód kategóriában. Ezen verseny alkalmával
volt olyan sportolónk, aki élete
első versenyén indult, de rutinos
versenyzőkből sem volt hiány. A
ritmikus gimnasztika népszerű
sportágként van jelen városunkban. Szakosztályunkban jelenleg
közel száz fő leigazolt gyermek
sportol.
Ü

Ü Egyre több gyermeket hoznak be vidéki városokból, falvakból edzéseinkre. A hangsúlyt
versenyzőink sokoldalú felkészítésére fordítjuk és fontosnak
tartjuk széles körű képzésüket. Az
utánpótlásnevelés is kiemelt feladataink közé tartozik. A szakosztály edzéseinek a Deák Ferenc
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ad otthont. A 2016-os
év céljai: színvonalas és eredményes helytállás, illetve az utánpótlás létszámának megtartása,
valamint megfelelő feltételek biztosítása a szakosztályban sportoló
gyerekek számára az eredményes
versenyzéshez és működéshez.
Szeretnénk második alkalommal
is megszervezni nyári táborunkat
– zárta összegzését a vezetőedző.
Szabadidősport
A Rostané Katona Katalin vezette szabadidő szakosztály a
2015-ös évben is számos programot szervezett, több hagyományos eseménnyel és egy-két
újabb rendezvénnyel. Az évet
a Paks Városi Teremlabdarúgó Bajnoksággal kezdték, majd
a tanuszodában kezdetét vette a
Fuss, Ússz, Kerékpározz a Gyermekedért! program. Márciusban
részt vettek az Országfutáson ezzel csatlakozva egy országos eseményhez. A nyári pihenőt követte a Coca-Cola Testébresztő
Mozgásfesztivál, amelyen közel
százan vettek részt, és Paks elhozta a 3. díjat, számos egyéni díj
mellett. Október végén Világgyalogló nap következett, séta Paksról Lussoniumig. Decemberben
megkezdődtek a 2016. évi Városi
Teremlabdarúgó Bajnokság előkészületei. Kisebb változtatások,
pontosítások történtek a korábbi évek versenykiírásához képest,
melyet a csapatvezetői megbeszélésen elfogadtak a formációk.
A 2016. évi bajnokságra 16 csapat nevezett. Az idei tervek közé
tartozik egy hírességekből álló
öregfiúk csapat meghívása a városi bajnokságra. 2016-ban ismét
szerveznek Fuss, Ússz, Kerékpározz a Gyermekedért! programot, szeretnének részt venni az
Országfutáson, immár szervezettebb formában, emellett nyá-

ri szabadidős tábort rendezni.
Tervben van ismét a budapesti
Coca-Cola Családi Mozgásfesztivál is. A legfőbb cél: a lakosság
számára elérhető szabadidős tevékenységeket biztosítani.
Tájékozódási futás
2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan sikerült az éves tervezetet tartani – kezdte évértékelőjét
Kiss Gábor vezetőedző. – Részt
vettünk a Magyar Tájfutó Szövetség országos bajnoki rendszerében. Ezek alapján az éves öszszesítésben a 27. helyen zártunk
a tájfutó szakosztályok bajnoki
pontversenyében. (Egy éve 30.ak voltunk.) Tavaly először csatlakoztunk a magyar válogatott
programjához Makovinyi Dorottya jóvoltából, aki válogatott
kerettagként négy válogató versenyen bizonyíthatta az erőnlétét. Sajnos a felkészülés végére
Dorottya összeszedett egy kisebb
sérülést így nem jutott ki az ifjúsági Európa-bajnokságra. Kupaversenyek tekintetében nyolc
többnapos versenyen és egy külföldi erőpróbán álltunk rajthoz.
Hét országos bajnokságon plusz
az országos diákolimpián szerepeltünk eredményesen. A megyei
versenyigényeket a városi tájfutóbajnokság nyolcfutamos sorozata
elégítette ki. Ezen kívül részt vet-

tünk még három regionális rangsoroló futamon.
Edzéseinket továbbra is a teniszpályánál tartjuk a nyári időszakban, télen pedig a gimnázium
tornatermét béreljük. Idén nem
készült új térkép, viszont a szakosztály tagjai részére sikerült új
futóruházatot biztosítani az év
elején, melyben sokkal komfortosabb a sportolás. 2014-ben pályáztunk az országos hosszútávú
bajnokság
megrendezésére,
amit megkaptunk, a sikeres lebonyolításnak
köszönhetően
2016. március 26-án mi rendezzük a Kalocsai SE-vel együtt a
hosszútávú ob-t Bátaapátiban.
Versenyzőink közül a már említett Makovinyi Dorottya mellett
Lénárt Viktória, Weisz Pál, Hahn
Máriusz, Kovács Karina, Kovács
Kíra, Horányi Bence, Árki Viktória, Kiss Péter, Feczer Zsófia és
Kiss Gábor rendre érmekkel tértek haza a különböző megmérettetésekről. A 2016-os év tervei
között a hosszútávú ob megrendezése, kijutás az ifjúsági Európa-bajnokságra, az országos bajnoki rendszerben legalább két
dobogós helyezés elérése szerepel. Tervezzük a jelenlegi Ürgemező-térkép nyugati irányba
való bővítését, valamint a jelenlegi létszám megtartását és bővítését.

Az rg szakosztály ünnepi gálája a Csengey Dénes Kulturális Központban. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Tenisz
Horváth Istvánt, aki 13 évig látta el a teniszezőknél a szakosztályelnöki feladatokat, az év közepén Szucsán Sándor váltotta
a vezetői pozícióban. A korábbi
elnök a szakosztályban továbbra is edzői feladatokat lát el, illetve már második éve segíti a
györkönyieket is abban, hogy új
létesítésű teniszpályájukon avatott közreműködéssel ismerkedhessenek a játék szépségeivel. Az
elmúlt időszakban az edzők áldozatos munkájának köszönhetően Pakson, a megyében egyedülálló módon, a szervezett
tenisz teljes vertikuma kialakult. Klopcsik Diana irányításával már hároméves gyerekek
is lehetőséget kapnak arra, hogy
megismerkedjenek a tenisszel,
az 5-10 éves korosztályok számára pedig a játékos versenyzés lehetősége is nyitott. Legsikeresebb gyermekversenyzőink
Komlósi Csenge, Bálint Csenge, Lisztmajer Panna, Fillér Dávid és Darányi Áron, akik pécsi,
bajai, paksi versenyeken, illetve
diákolimpián is sikerrel vettek
részt. Az idősebb korosztályokkal, beleértve a fejlődni kívánó felnőtt amatőr játékosokat
is, további két edző: Barta Attila és Rompf Nándor is foglalkozik. Barta Attila vezetőedző irányításával készül Kertész Milán,
a szakosztály egyetlen országos
rangsorral rendelkező ifjúsági
játékosa, aki 2015-ben 3 tornagyőzelmet aratott a fiú 14 évesek közt, ezzel a ranglistán a 32.
helyre került. Meg kell említeni
még az OB III-as felnőtt csapat
szereplését is, amely ebben az
évben 6 vereség és 2 győzelem
mellett az 5. helyen végzett. A
szakosztály komoly reményeket
fűz ahhoz, hogy 2016-ban két fiatal játékosunk – Kertész Milán
(14) és Kenyeres Ádám (18) bevetésével a csapat játékereje növelhető lesz a sikeresebb szereplés érdekében. A szakosztály
kiemelkedő szenior versenyzője
Barta Attila, aki az ötven felettiek közel másfél ezer főt számláló
világranglistáján a 2015-ös évet
a 342. helyen zárta.
Faller Gábor
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