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Paksi templomok és kápolnák címmel 
fényképalbumot jelentetett meg a Hírnök

Gyermekrajzokkal 
kívánnak boldog karácsonyt

Megjelent a Paksi templomok és kápol-
nák című fényképalbum. A mintegy 80 ol-
dalas, exkluzív minőségű kiadványban há-
rom paksi fotós, Kövi Gergő, Babai István és 
Fitt Tamás fényképei mutatják be váro sunk 
szakrális épületeit, a kísérőszöveg Kernné 
Magda Irén munkája. 
– Bár mindannyian a saját látásmódunkban 
dolgoztunk az albumon, reményeim szerint 
a fotók egymással és a szöveganyaggal egy-
aránt összhangban vannak, erősítik egymást 
– mondta Kövi Gergő, a könyvet kiadó Pak-
si Hírnök főszerkesztője a Paksi templomok 
és kápolnák című fényképalbum sajtóbemu-
tatóján hozzátéve: arra törekedtek, hogy di-
gitális manipuláció nélkül, természetes való-
jukban mutassák meg az épületeket, ugyan-
akkor ne csupán hétköznapi szemszögből. 
Azt is elmondta, hogy a kísérőszöveget ille-
tően mindenképpen számított Kernné Mag-
da Irén munkájára, aki komoly helytörténe-
ti ismeretekkel rendelkezik, a fotók eseté-
ben pedig azért gondolt Babai Istvánra és 
Fitt Tamásra, mert tudta, egyedi látásmód-
juk hozzá fog tenni a könyvhöz. – Egészen 
más felkészültséget, gondolkodást és menta-
litást igényel, amikor egy szakrális helyet be-
mutató anyagot kell elkészíteni. Engem sze-
mély szerint a több száz éves múlt, a megko-
pott padok, a templom illata, illetve a hitet 
megőrző generációk jelenléte ragad meg – 
mondta Fitt Tamás. Babai István az önkor-
mányzat egyik fotósaként számos alkalom-
mal fényképezte már Paks templomait. – A 
kötetben most olyan új perspektívából is lát-

hatók ezek az épületek, ahogyan korábban 
csak keveseknek volt lehetősége szemlélni 
– emelte ki a drónnal készült légi fotókkal 
kapcsolatban. Kernné Magda Irén olvasmá-
nyos kísérőszövege számos olyan informá-
ciót tartalmaz, ami érdekes lehet a helytörté-
net iránt érdeklődők számára. – Elsősorban 
a kötet műfaja segített a szöveg megalkotá-
sában: ez nem egy tudományos vagy egy-
háztörténeti kiadvány, hanem az a célja, 
hogy mindenki, akit érdekelnek ezek az épí-
tészeti emlékek, megismerhesse történetü-
ket – fogalmazott.
Ilyen tematikájú fényképalbum ez idáig nem 
készült Pakson, a benne szereplő fényképek-
kel jórészt első alkalommal találkozhat a kö-

zönség. A Paksi Hírnök történetében egyéb-
ként nem egyedülálló, hogy az újságkiadás 
mellett másra is vállalkozik: 2015-ben fali-
naptár készült a szerkesztőség gondozásá-
ban, 2014-ben húszperces dokumentum�lm-
ben idézték fel a lap indulását, 2013-ban pedig 
Mit süt-főz ma? címmel paksi ételeket és éle-
teket bemutató könyvet adtak ki. 
A most megjelent Paksi templomok és ká-
polnák című fényképalbum 4000 forin-
tért vásárolható meg a Paksi Hírnök Dó-
zsa György úti szerkesztőségében, a Szent 
István téri Agricumban, a Villany utcai 
Pákolitz István Városi Könyvtárban és a 
Csengey Dénes Kulturális Központ könyv-
tárában.                                                  Kohl Gy.

Nagy munkában voltak a Pro Artis Alap-
fokú Művészeti Iskola képző- és iparművé-
szeti tagozatának növendékei az iskolai őszi 
szünet körüli időben, ugyanis felkérést kap-
tak arra, hogy paksi, téli hangulatú alkotá-
sokat készítsenek, amelyekből aztán az ön-
kormányzat karácsonyi üdvözlőlapjai el-
készülhetnek. A tagozatra járó 7-18 éves 
növendékek tanára, Zirczi Judit elmondta, 
nagyon örültek a lehetőségnek, annak hogy 
ilyen módon is bemutatkozhatnak a gyere-
kek, és ízelítőt adhatnak abból a munkából, 

amit végeznek. A felkérésnek további fontos 
hozadéka volt, hogy a feladat nyomán tanít-
ványai kicsit más szemmel �gyelték a várost, 
és olyan részeit is felfedezték, észrevették, 
amelyekre egyébként talán nem �gyeltek 
volna fel, tette hozzá. A tagozat növendékei 
bármilyen általuk kedvelt technikával elké-
szíthették alkotásaikat, amelyek közül aztán 
10-12 darab került képeslapra, ezeken kül-
di el partnereinek az önkormányzat ünnepi 
jókívánságait. – Számos érdekes épület van 
Pakson, és szép a táj, amiket szeretek leraj-

zolni – mondja Szalay Flóra, aki a felkérés-
re az iskolájához közeli Jézus Szíve-templom 
egy részletét örökítette meg, a téli hangula-
tot kék színnel érzékeltette. Mint mondta, 
nagy örömmel tölti el, hogy alkotását a város 
karácsonyi üdvözlőlapján láthatja viszont. Né-
meth Petra a Szentlélek-templomot ábrázol-
ta, mégpedig üvegfestékkel. Elmondta, hogy 
ezen az épületen az ezüstös hold a kedvence, 
valamint azt is, hogy nagyon szeret a művé-
szeti iskolába járni, mert sok érdekes dolgot 
tanulhat.                                                        -kgy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Novovoronyezsi delegáció  
vendégeskedett Pakson
– Először vagyunk Pakson, elő-
ször Magyarországon. Volt némi 
fogalmunk az országról, a város-
ról, de minden várakozásunkat 
felülmúlta, amit itt tapasztal-
tunk – kezdte Pakson szerzett ta-
pasztalatainak összegzését Szer-
gej Alexandrovics Csesztikin 
polgármester. Hárman töltöt-
tek Novovoronyezsből néhány 
igen tartalmas napot Pakson. 
A városvezető mellett Szergej 
Ana  toljevics Gudin, az ottani 
atomerőmű igazgatóhelyettese 
és Nyikoláj Netyaga közjegyző 
ismerkedett Pakssal és környé-
kével. – A legfőbb hasonlóság, 
hogy mindkét városnak van 

atomerőműve, ezért egyforma a 
látásmódunk – vázolta a polgár-
mester, aki azt is megállapította, 
hogy a gasztronómiában is van 
hasonlóság. Igaz, mint hozzátet-
te, Novovoronyezs Dél-Orosz-
országban van, Ukrajnához kö-
zel, így annak hatása is érezhető. 
Szergej Csesztikin kiemelte az 
önkormányzati cégvezetőkkel 
tartott konzultáción hallottakat, 
mint látogatásuk leghasznosabb 
tapasztalatait. Azt mondta, tet-
szik neki Paks tisztasága, beren-
dezkedése. Lesz miről beszélni 
otthon – fűzte hozzá.
Nemcsak a város tulajdonában 
lévő cégekkel, hanem az intéz-

ményekkel, sportegyesületekkel 
és vállalkozásokkal, vállalkozók-
kal is ismerkedtek az orosz ven-
dégek. Jártak a gyógyfürdőben, 
Lussoniumban, az ipari park in-
kubátorházában pedig üzleti fó-
rumon vettek részt. Találkoztak 
a megyei önkormányzat vezetői-
vel, illetve a környékbeli települé-
sek képviselőivel is. Utóbbi prog-
ram Kalocsán zajlott, ahol egy 
TEIT-fórum keretében kaptak 
tájékoztatást arról, hogy hazánk-
ban milyen keretek között zajlik 
a kapcsolattartás a lakossággal. 
Pénteken délelőtt az atomerőmű-
be látogattak, ahol Hamvas István 
vezérigazgató kalauzolta őket.

Süli János polgármester a Pak-
si Ipari Park Inkubátorházában 
tartott vállalkozói fórum után 
beszélt lapunknak arról, hogy 
az erőműépítés küszöbén igen 
hasznos tapasztalatokat kaphat 
Paks városa és a térség, hiszen 
Novovoronyezs ezt az utat már 
bejárta. Ott is két új, 1200 mega-
watt teljesítményű blokkal bő-
vül az atomerőmű, amelyek kö-
zül az egyik, a hatos számú már 
elérte a névleges teljesítményét, 
de most egy turbinahiba miatt 
leállították. A hetes blokk építé-
se még folyamatban van. A kap-
csolat, mint Süli János emlékez-
tetett rá, nem új keletű, a paksi 
atomerőműben dolgozók közül 
sokan szereztek ott gyakorla-
ti tapasztalatot. Habár a lépté-
kek különböznek, mégis sokat 
lehet meríteni az orosz város ta-
pasztalataiból, húzta alá a város-
vezető. Hozzátette, hogy nem-
csak ebben, hanem minden más 
területen is kínálkozik lehető-
ség az együttműködésre. Ilyen a 
sport, a kultúra, de szeretnék a 
�atalokat is megszólítani.
– Bárhol lehetnek érintkezési 
pontok, nagyon remélem, hogy 
többet fogunk találkozni – fo-
galmazott Novovoronyezs pol-
gármestere is, aki szintén azt 
szeretné, ha a diákok között vál-
na legszorosabbá a kapcsolat.
Novovoronyezs kezdeménye-
zésére 2015 elején kötött a két 
város testvérvárosi szerződést. 
Emellett a két érintett megye 
is partnerséget alakított ki egy-
mással.                          

Vida T.

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Barnabás István
Forrás: Néppárt

Hatalmas lehetőség az atomerőmű-bővítés, 
legalább akkora fejlődésen mehet át Paks, 
mint amikor a ’70-80-as években mezőváros-
ból iparvárossá vált – fogalmazott Barnabás 
István fejlesztésekért felelős alpolgármester a 
TelePaks Fogadóóra című műsorában. A ha-
tos körzet képviselője arról is beszélt, hogy az 
építőipari munkák megkezdéséhez óriási lét-
számú munkaerőre lesz szükség, érkezésük-
re készen kell állnia az infrastrukturális fej-
lesztéseknek. Paks nem várja ölbe tett kézzel 
a beruházás elkezdését.  – Kiforrott elképze-
léseink vannak. Az önkormányzat fejlesztési 
elképzelései átláthatók, számos szakmai fó-
rumot tartottunk ezzel kapcsolatban. Amint 
konkrét feladatok lesznek, terveinket egyez-
tetjük a lakossággal – tette hozzá. 
A szolidaritási adó okozta állami forrásel-
vonás okán várhatóan nem kell megszorí-
tásokban gondolkodnia az önkormányzat-
nak, hiszen, ha be tudja hajtani a helyi adó-
kat – tekintettel a megemelt építmény- és 
telekadóra –, az éves szinten milliárdos ösz-
szeg. A képviselő kifejtette, tisztában vannak 
vele, hogy a megemelt adók nagy terhet je-
lentenek az itt működő cégeknek. Az elmúlt 
évek költségvetését és a városfejlesztésre for-
dított összegeket áttekintve úgy tűnik, sike-
rült megőrizni azt az évi 3-4 milliárd forin-
tos fejlesztési mértéket, ami 5-10 év óta jel-
lemző, hangsúlyozta Barnabás István.

A képviselő arról is beszélt, hogy az intenzív 
visszaállamosítás során az iskolák igazgatási 
feladatai után januártól az üzemeltetési fel-
adatokat is átveszi az állam. 
– Továbbra is gondoskodunk az épületek ál-
lagmegóvásáról, karbantartásáról, hiszen a 
mi gyerekeink járnak oda – szögezte le Bar-
nabás István. 
Óvodáinak felújítására eddig is nagy �gyel-
met fordított a város, ez a jövőben sem vál-
tozik, ígérte a képviselő. Amikor az üteme-
zett karbantartási munkák mellett tetőszige-
telésre vagy éppen az épület megerősítésére 
volt szükség, akkor is azonnal intézkedtek. 
A paksi gyermekintézmények a magyaror-
szági viszonyokhoz képest jól felszereltek, 
modernek, reméli ezeket az intézményeket 
nem fogják államosítani.   
Ami a Csengey Dénes Kulturális Közpon-
tot és az épületet körülvevő központi parkot 
illeti, tíz éve nem jelent meg olyan pályá-
zat, aminek a segítségével felújíthatná  a vá-
ros. Ennek ellenére Barnabás István szeret-
né több ütemre bontva elkezdeni ezt a mun-
kát akár már jövőre, méghozzá úgy, hogy ne 
csak a burkolat újuljon meg, hanem kon-
cepcionálisan  újragondolva korszerűsöd-
jön a tér.
– Nehéz döntéseket hozni a fejlesztésekről, 
amikor az önkormányzat mintegy négy-
milliárd forintnyi támogatási igénye van 
parkolópályán, mert állnak az uniós pá-
lyázatok. Hallani, hogy nagy viták vannak 
Brüsszelben a magyar közbeszerezteté-
si rendszerről. Ezeket mint önkormányzat 
nem tudjuk befolyásolni, csak bízhatunk 
benne, hogy lezárulnak a viták és nem fog-
ják Magyarországtól elvonni e forrásokat. 
Ha megszületnek a döntések és nyertesek 
lesznek a pályázataink, azonnal indulhat-
nak a beruházások – fogalmazott Barna-
bás István, aki elmondta, hogy pályáztak a 
Barátság úti rendelő felújítására, egy Györ-
köny, illetve egy Dunakömlőd felé veze-
tő kerékpárút építésre, a Duna-parti sé-
tány fejlesztésére, az elektromos mobilitási 
programok megvalósítására, valamint 400 
millió forint támogatást igényeltek a város-
háza felújítására. – Sok a feladat, reméljük, 
sok munka vár majd ezek kapcsán a tes-
tületre és a fejlesztésekért felelős alpolgár-
mesterre is – tette hozzá. A Bóbita Bölcső-
de felújítására benyújtott pályázat is azok 
közé közé tartozik, amelyekről nincs hír. 
Az erre a célra igényelt 177 millió forint 
uniós forrás nemcsak az épület külső-belső 

felújítására lenne elegendő, de megoldódna 
az önkormányzat bölcsőde bővítési elkép-
zelése is az I�úság út felőli első két épület 
intézményhez történő visszacsatolásával. 
A hatos körzet tömbbelsőinek felújítására 
nincs pályázati kiírás, ezeket önkormány-
zati önerőből kell megvalósítani. Az ESZI-
kollégiumtól az I�úság útig terjedő terület 
felújítására elkészültek a tervek és megvan-
nak az engedélyek, már csak a beruházás 
indításáról kell dönteni. A Barátság úttól az 
MVM-irodaházig terjedő tömbbelső ter-
vezésére is lezajlott a közbeszerzés, aláírás-
ra vár a tervezői szerződés. A kiviteli tervek 
elkészítése előtt fórumokon egyeztetnek 
majd a lakossággal. Az I�úság útig húzódó 
tömbbelső lakossági fórumán is nagy vi-
ták voltak, hiszen volt, aki több parkolót, 
mások nagyobb zöldfelületet szerettek vol-
na, ám a végén kompromisszumok szület-
tek. A tömbbelső-felújítások 3-500 milli-
ós projektek, indításukról a város egészére 
tervezett fejlesztések tükrében kell dönte-
ni. Előbb-utóbb a Kurcsatov utca déli olda-
lára is el kell jutni majd a tömbbelső-felújí-
tási programmal.
Barnabás István szerint, bár kátyúsak a la-
kótelepi utcák, az óvárosiak egy része sok-
kal rosszabb állapotban van, az utcafelújítási 
programban utóbbiaknak kell elsőbbséget 
élvezniük. A hatos körzetben a közösségi te-
reket kell rendbe tenni, hiszen sok ember 
használja őket. 
A képviselő fontosnak tartotta kitér-
ni a Mezőföldvíz K�. helyzetére. – Ami-
kor az önkormányzat létrehozta a 
víziközműcéget, úgy tűnt, jó ötlet lesz élé-
re állni egy új kezdeményezésnek, és saját 
céggel biztosítani az ellátást. Évekig úgy 
láttuk, jól döntöttünk, a cég növelte az üze-
meltetési területét. Néhány éve azonban 
megváltoztak a körülmények: egyrészt a 
Mezőföldvíz nem kérheti el a szolgáltatás 
valódi árát, amivel nyereségesen működ-
hetne és lenne forrása a szükséges karban-
tartásokra, másrészt bevezették a közmű-
vezeték-adót, ami vidéken jóval magasabb 
költséget jelent, mint egy nagyvárosban. A 
Mezőföldvíz K�. gazdálkodása ellehetetle-
nült, újabb százmillió forintos törzstőke-
emelésről kellett döntenünk. Vagy hagyjuk 
bedőlni a k�.-t, vagy segítjük azért, hogy 
saját cégünkkel tudjuk biztosítani tovább-
ra is a paksiak számára az ivóvízellátást és 
a szennyvízelvezetést.

Dallos Szilvia
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Fogadóóra

Spiesz József
Forrás: Néppárt

A város jelezte, hogy megvásárolná a ko-
rábban bérelt gyapai közösségi házat, ám 
a tulajdonos időközben pályázott a lerom-
lott állapotú egykori étterem felújítására 
a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Ha 
ez sikeres lesz, továbbra is bérlő marad a 
paksi önkormányzat, ha nem, akkor elin-
dul a tárgyalás az épület megvételéről – tá-
jékoztatott Spiesz József. A nyolcas kör-
zet képviselője 2014-es megválasztásakor 
a komfortérzet-javító beruházások foly-
tatását ígérte, és ezért dolgozik a jövőben 
is. Gyapán a Kossuth-házi buszmegállónál 
a kitérősziget újult meg idén részönkor-
mányzati keretből, valamint a megsüllyedt 
kápolna helyreállításának előkészületei is 
elkezdődtek. A beruházásra reményei sze-
rint a 2017-es költségvetésben lesz forrás, 
folytatta a gyapai terveket a TelePaks Foga-
dóóra című műsorának vendége. Biritón is 
folyamatosan  napirenden van a közössé-
gi ház: áthúzódó beruházásként megújult a 
nagyterem padozata, fűtésrendszere és két 
új nyílászárót is beépítettek. A buszmegál-
lóhoz tervezett útfelújítás megvalósítása is 
a költségvetésben felállított prioritásoktól 
függ – mondta a képviselő. 
Cseresznyésben is történt előrelépés a kö-
zösségi ház ügyében: ötmillió forintot el-
különítettek a régi épület lebontására és az 
új tervezésére. Szeretnék, hogy jövőre elké-

szüljön az új ház, ami kisebb helyi rendez-
vények lebonyolítására szolgálhat, a nagy-
rendezvényekre pedig rendelkezésre áll az 
erdei iskola, amely köré ősszel tájba illő ke-
rítés épült – sorolta a részönkormányzati  
fejlesztéseket és terveket a körzet gazdája.
Csámpáról szólva azt mondta, hogy a ját-
szótér komfortossá tétele mellett – amely 
idén vizesblokkal, szalonnasütővel és fe-
dett kiülővel bővült – készülnek a tervek 
a közösségi ház udvarának fejlesztésére is. 
Mintegy száz vendég leültetésére alkalmas 
terasz készül majd az újraépített mellék-
épület mellé, hogy megpihenhessenek az 
arra kirándulók. Csámpán elkészült egy új 
kerékpárútszakasz Biritó felől, és már a Pa-
tak utcában is van közvilágítás. Csámpán 
egyébként az atomerőmű közelsége miatt 
megjelent a befektetői érdeklődés, telep-
helynek alkalmas területeket keresnek, vár-
hatóan ez Biritón is így lesz. Ennek sokan 
örülnek, de akadnak olyanok is, akik féltik 
a nyugalmukat a közelgő atomerőmű-bőví-
tés hatásaitól, mondta el. 
Spiesz József szerint már Dunakömlődön 
is érezhető az évszázad beruházása miatti 
várakozás. Az infrastruktúra korszerűsíté-
se elengedhetetlen a lakosságszám várható 
emelkedése miatt, tette hozzá, ezért folyta-
tódott a hat éve elindított járda- és útjaví-
tási program, a részönkormányzati és vá-
rosi útkátyúzási keretből a Szabadság és a 
Béke utcában dolgoztak építők, jövőre pe-
dig a Bartókban szeretnék folytatni – tud-
tuk meg. A képviselő kezdeményezésére 
ősszel határozott a testület a Lussoniumhoz 
vezető Sánchegy utca felújításáról. Ez sza-
kaszokra bontva fog megvalósulni, a kez-
dés az időjárástól függ. Az egykori római 
kori erőd fejlesztésére százmilliós támo-
gatást biztosító pályázat van folyamatban, 
addig is a tervek szerint a hegy déli olda-
lán megteremtik az autóbusz-közlekedés és 
-parkolás lehetőségét – ígérte Spiesz József, 
aki szerint akár városi rendezvénytérnek is 
kitűnő lehetne Lussonium. 
Még mindig Dunakömlődnél maradva: el-
készültek a tervek a ravatalozó felújításá-
ra. Nagyobb, fedett búcsúztatótér és vizes-
blokk kerül a felújított épülethez, és zárt 
téglakerítés is épül majd a temetőhöz vár-
hatóan jövő tavasszal, sorolta a terveket a 
képviselő. Hozzátette: a Csokonai utca ele-
jén készült új támfalszakasz-beruházás-
sal körülbelül tízéves süllyedési problémát 
szüntettek meg, és jövőre folytatják a meg-

kezdett támfalmegerősítést a temetőben is.
Négyszáz méteres futópálya és egy szabad-
téri �tneszpark készül Dunakömlődön a 
labdarúgópályánál, forrást a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumhoz benyújtott pályá-
zatból remélnek. Az előkészületek elkez-
dődtek: kivágták a pálya szélénél a nyár-
fákat, és a tereprendezés is lezajlik, mire a 
döntés megszületik. Nemcsak ez a pályáza-
ti lehetőség szolgálhatja a dunakömlődiek 
szabadidős lehetőségeit: folyamatban van 
a Paksot a településrésszel összekötő ke-
rékpárút megvalósítására igényelt euró-
pai uniós támogatás bírálata is. A testület 
a város öt kiemelt beruházása közé sorol-
ta a régóta vágyott kerékpárút megépítését. 
A nyolcas körzetben élők is igénylik a szép, 
gondozott környezetet, hangsúlyozta Spiesz 
József annak a minden évben előforduló 
problémának kapcsán, hogy a közterülete-
ket gondozó közmunkások néha nem ér-
nek ki a külső településrészekre. A csapa-
dékvíz-elvezető árkok rendben tartása még 
nehezebb, itt a Mezőföldvíz K�. évente két-
szer vágatja a füvet, de idén is rendkívü-
li alkalmat kellett elrendelni Dunakömlő-
dön, hiszen a másfél méteres gaz nemcsak 
csúnya, de a vízelvezetést is akadályozza. A 
hóeltakarítás is megoldásra váró kérdés volt 
a településrészeken: az itteni utak nagy ré-
sze ugyanis negyedrangú besorolású, de ad-
dig is biztosítani kell az ott lakók közlekedé-
sét, amíg kiérnek a hótolók. Az a megoldás 
született, hogy helyi mezőgazdasági vállal-
kozókra bízzák a hókotrást, számolt be a 
képviselő. Dunakömlődön ez már kipróbált 
módszer, idéntől pedig minden településré-
szen megegyeztek egy-egy vállalkozóval.
Nagy a körzet, nehéz dönteni a másfél mil-
liós képviselői keret felhasználásáról, hang-
súlyozta Spiesz József. Mint mondta: tavaly 
Cseresznyésben játszótér építésére fordí-
totta keretét, idén pedig Dunakömlődön 
használja fel, hogy az összetöredezett be-
tonkorlátot szalagkorlátra cserélhessék a 
Hegy utcában.

-dallos-

Fogadóóra című sorozatunk januárban 
a Szabó Péter alpolgármesterrel és a Süli 
János polgármesterrel készített beszélge-
téssel ér véget. A kistérségi televízió ko-
rábbi Fogadóóra adásai megtekinthetők 
a Paksi Hírnök online oldalán a TelePaks/
Magazin menüpont alatt.
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Atomerőmű

A legmodernebb módszerek igazolták 
a paksi telephely alkalmasságát

Oroszországban jártak az ESZI diákjai
Egy héten át Oroszországban vendégeske-
dett az ESZI tíz diákja és kísérőik. Az egy-
szerű kapcsolatfelvételen túl az volt a lá-
togatás célja, hogy a paksi diákok képet 
kapjanak az oroszországi továbbtanulási 
lehetőségekről. Kocsmár István mérnök-
tanár azt mondta, nem egyszerű felvételt 
nyerni a moszkvai Mérnök Fizikai Intézet-
be, ahol egyébként most jártak is, de úgy 
véli, azokra, akik ott tanulnak, szép karrier 
vár az atomenergetikában.
A diákok felejthetetlen napokat töltöttek 
Moszkvában, amelynek főbb nevezetessé-
gei mellett monumentalitása is lenyűgöz-

te őket. Tanáruk azt mondta, hogy a csapat 
véleménye szerint a legérdekesebb látniva-
ló az Orosz Űrhajózási Múzeum volt. Útjuk 
következő állomása Voronyezs volt, illetve 
Novovoronyezsbe utaztak vonaton, ami kü-
lön élményt jelentett, akárcsak a két város, 
Paks és Novovoronyezs több szálon való kö-
tődése. Ennek egyik bizonyítéka a Don-ka-
nyarban elesett magyar katonák sírkertje, ahol 
a diákok megkoszorúzták a magyar katonák 
sírját.
Kocsmár István azt mondta, megismerked-
tek a helyi középiskolával, illetve annak ta-
nulóival diákfórum keretében, és megha-

tározó élmény volt, hogy járhattak az 5-ös 
blokk telepén. A primer körbe ugyan nem 
léphettek be, de az erőmű főgépésze kör-
bevezette őket a szekunder körben, illetve 
meglátogatták az erőmű oktatási központ-
ját, ahol a pedagógus szerint „30. századi” 
technológiákat alkalmaznak az oktatáshoz.
Az utazás szervezője, Kern Tatjana elmondta, 
hogy a Paksi Atomerőmű, a Paks II. projekt-
társaság és Paks Város Önkormányzata mel-
lett vendéglátójuknak, a novovoronyezsi mű-
szaki középiskolának köszönhetik a diákok a 
tartalmas kirándulást.

-vida-

– Megállapítottuk, hogy a paksi telephely al-
kalmas az új blokkok építésére, és meghatá-
roztuk azokat a paramétereket, amelyeket az 
emberi és természeti eredetű hatások kivé-
dése érdekében a tervezésnél �gyelembe kell 
venni – jelentette ki dr. Aszódi Attila az Or-
szágos Atomenergia Hivatal telephely-enge-
délyezési eljáráshoz kapcsolódó közmeghall-
gatása előtt.
A paksi atomerőmű kapacitás-fenntartásáért 
felelős kormánybiztos azt mondta a sajtótá-
jékoztatón, vizsgálataik két kérdésre kerestek 
választ. Az egyik, hogy van-e olyan ténye-
ző, amely kizárja a paksi telephely alkalmas-
ságát. A másik az, hogy azonosítsák azokat 
az emberi és természeti eredetű hatásokat, 
amelyekkel számolni kell a tervezés során. 
Kifejtette, hogy a maga nemében páratlan 
vizsgálattal igazolták, hogy a paksi telep-
hely alkalmas arra, hogy ott új atomerőművi 
blokkok épüljenek. A várható hatásoknál rit-
ka, százezer évente előforduló eseményeket, 
extrém időjárási körülményeket is �gyelem-
be vettek. A kormánybiztos újságírói kérdés-
re megerősítette, hogy a paksi az ország leg-
jobban megkutatott telephelye, hiszen négy 
atomerőművi blokk és egy másik nukleáris 
létesítmény, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolója is itt működik, de a vonatkozó tudo-
mányterület rengeteget fejlődött és a nukleá-
ris biztonsági szabályzatok elvárásai is szigo-
rodtak, ezért került sor az elmúlt harminc év 
legkomplexebb telephely-vizsgálatára, amely 
során háromdimenziós szeizmikus mérése-

ket, műholdas radarvizsgálatokat és mélyfú-
rásokat is végeztek.
A sajtótájékoztatót követően, lapzártánk 
után kezdődött a Csengey Dénes Kulturális 
Központban az Országos Atomenergia Hi-

vatal által szervezett közmeghallgatás, ame-
lyen hozzávetőleg százötvenen jelentek meg. 
A témával következő lapszámunkban fog-
lalkozunk.                                                

-tünde-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Elismerték a WiN Magyarország 
paksi alelnökét

Energetikai kerekasztal

Kiss G. Ludmilla elismerést, Szabó Ágota 
pedig a WiN Europe kommunikációs fel-
adatainak irányítására szóló felkérést kapott 
a WiN Global Abu-Dzabiban tartott éves 
konferenciáján. Itt búcsúzott el a nukleáris 
iparban dolgozó nők világszervezetének el-
nöke, Se-Moon Park, aki kitüntetést adott 
át annak a néhány aktivistának, aki legna-
gyobb mértékben segítette munkáját. Ezen 
kevesek között volt a magyar szervezet al-
elnöke, Kiss G. Ludmilla, a WiN Global 
Executive tagja. A szervezet legszűkebb, 14 
fős döntés-előkészítő testületébe választás 
útján lehet bekerülni. Itt képviseli Közép- 
és Kelet-Európát Milla, akivel a származá-
sát pontosító kitérővel kezdjük a beszélge-
tést paksi otthonában. – Ha a ’70-es években 
kérdezted volna, azt mondtam volna szovjet 
– mondja a Minszkből Magyarországra tele-
pült, bolgár felmenőkkel is rendelkező mér-
nökasszony, aki amúgy magyar állampol-
gár. Még megjegyzi, hogy az útlevelén anno 
CCCP felirat volt, és bizony meghívólevél 
kellett, ha haza akart utazni.
A gépgyártás-technológus mérnöknő a 
Láng Gépgyár után a paksi atomerőműben 
folytatta pályafutását. Ma – immár nyugdí-
jasként – is Pakson él férjével, egyik lányuk 
Budapesten orvos, a másik Olaszország-
ban marketingszakember.
Milla az alakulása óta tagja a csernobili ka-
tasztrófát követően létrejött WiN-nek. Tré-
fásan megjegyezte, nem történész, hanem 

mérnök, így ennek pontos évszámát már 
nem tudja, mint ahogyan azét sem, ami-
kor bekapcsolódott az „executive-ok” mun-
kájába. Mindenféle módon maximálisan 
igyekszik segíteni a békés célú nukleáris 
projektek előrehaladását, megismertetni, 
másoknak továbbadni a jó gyakorlatokat.  
– Szakmai, erkölcsi, baráti támogatást ad-
nak ahhoz, hogy a békés nukleáris projek-
tek sikeresek legyenek – mondta a világ-

szervezet munkájáról. – A nukleáris ener-
gia előnyeit, lényegét közvetítjük. Próbáljuk 
a szakmai nyelvezetet úgy lefordítani, hogy 
mindenki számára érthető legyen – tért ki 
a hétköznapi tevékenységükre. Azt mond-
ta, gyakran a nők nem is gondolják végig, 
hogy az energia alapvető szükséglet, pedig 
egy ország, egy város, egy család jólétének 
alapja, mert – mint fogalmazott – bizonyára 
mindenki ott szeretne élni, ahol van olcsó 
és bármikor hozzáférhető villamos energia.
– Különleges volt a helyszín, a Közel-Kele-
ten még soha sem volt még ez a konferen-
cia – tette hozzá mindehhez Szabó Ágota, 
aki a magyar szervezet elnökeként képvi-
selte hazánkat a találkozón. A WiN Global 
esélyegyenlőségi és biztonsági kérdésekről, 
a sugárzás hasznosításáról és arról tárgyalt, 
hogy egy olyan multikulturális környe-
zetben, amilyen például az Egyesült Arab 
Emírségekben van, hogyan tudnak érvé-
nyesülni a nők olyan speciális szakterüle-
ten, mint a nukleáris ipar.
A konferenciát, mint mindig, a világ- és 
az európai alszervezetek vezetőségi ülései 
előzték meg. Az európai tagozat elismerően 
szólt a WiN Magyarország kommunikáció-
járól, különösen annak weboldaláról. Nem-
csak ez utóbbi szisztémáját vették át, ha-
nem felkérték a WiN Hungaryt, illetve Sza-
bó Ágotát, hogy vegye át a kommunikációs 
munka koordinálását.                                  

Vida Tünde

Két és fél éve alakult a Paksi Energetikai Kerek-
asztal olyan helyi szakemberekből, akik már 
nem dolgoznak. A „műszaki nyugdíjas kapa-
citásra” épülő társaság olyan témákat tűz na-
pirendjére, amelyek az atomenergetika fősod-
rában vannak – mondta el a társaság koordi-
nátora, Hetzmann Albert. Ennek az évnek volt 
két-három kitüntetett témája, az egyik a radio-
aktívhulladék-kezelés. A novemberi találko-
zóra azokat hívták, akik professzionális mű-
velői e szakterületnek. A Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Nonpro�t K�. vezetői, dr. Kereki 
Ferenc ügyvezető igazgató és Nős Bálint stra-
tégiai és műszaki igazgató átfogó képet adtak a 
témáról. Dr. Kereki Ferenc először arról beszélt 
a szakma doyenjei előtt, hogy tisztában van-
nak döntéseik súlyával, azok esetleges követ-

kezményeivel. Ennek tudatában nagy felelős-
séggel hozzák meg döntéseiket, a külföldi pél-
dákat is megismerve. Lapunknak azt mondta, 
hogy Magyarországon a radioaktív hulladék 
elhelyezése megnyugtatóan rendezett: a kis és 
közepes aktivitású hulladékok számára végle-
ges tároló épült, készen állnak a tervek a bő-
vítésre, hogy az új blokkok hasonló besorolá-
sú hulladékát ugyanitt elhelyezzék. A nemzeti 
program azt tartalmazza, hogy a nagy aktivi-
tású hulladékokat egy mélygeológiai tárolóban 
kell elhelyezni. Ennek a kutatása folyik, az 1-4. 
blokkon keletkezett kiégett kazetták esetében a 
direkt elhelyezés a mostani opció, azaz végleges 
helyre, egy megfelelő izolációt biztosító kőzet-
ben kialakított mélygeológiai tárolóba kerülnek 
majd a fűtőelemek.                                                 -vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Véradók napja
– Nem lehet elégszer megkö-
szönni az önzetlen segítséget – 
mondta Gulyás Katalin, a Ma-
gyar Vöröskereszt Tolna megyei 
szervezetének igazgatója a városi 
véradóünnepségen, amit az Er-
zsébet Nagy Szállodában rendez-
tek meg az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. támogatásával. Az 
alkalmat minden esztendőben 
a véradók napja, november 27. 
környékén tartják, és azokat hív-
ják meg, akik harmincszor vagy 
annál többször adtak már vért, és 
kerek véradásszámot értek el. A 
biztonságos hazai vérellátáshoz 
évente 500 ezer egység vérre van 
szükség, aminek biztosításához 
nélkülözhetetlenek a véradók, 
hangsúlyozta Gulyás Katalin, aki 
arról is beszélt, hogy kiemelt fel-
adatuk az új véradók, különö-
sen a �atalok toborzása – Pak-
son minden évben kiváló a telje-
sítés, ami nagyban köszönhető az 
atomerőműben tartott alkalmak-
nak, a legmagasabb számban itt 
zajlik véradás Tolna megyében – 
mondta. Hozzátette: a köszönet a 
véradók mellett mindazokat ille-
ti, akik bármilyen módon segítik 
a véradás ügyét. Idén a támogatói 
oklevelet a dunaföldvári polgár-
mesteri hivatal kapta, amely 
hosszú évek óta támogatja a helyi 
alapszervezet munkáját.
Akkermann János kilencven-
szeres véradó. Nemcsak lelki-
leg jó érzés számára, hogy segít-
het másoknak, hanem �zikailag 
is jól érzi magát a véradások után, 
mondta. Előfordult, hogy valaki 
értetlenül fogadta, miért ad rend-
szeresen vért, aztán amikor az il-
letőnek volt szüksége vérre, meg-
értette.
Neki nem kerül semmibe, de so-
kaknak segít vele, mondja Babik 
Gyula, aki szintén kilencvensze-
res véradó. Bár nem várja el, jól-
esik a köszönet, de olyan sem-
mibe nem kerülő �gyelmesség 
is elég lenne például, ha a vér-
adóknak nem kellene sorba állni 
az orvosnál, mondta. Az ünnep-
ségen a legmagasabb véradás-
számmal meghívott Bán Tibor 
volt, aki immáron százszoros 
véradó.                     Kohl Gyöngyi

Szavazzon Paks új logójára!

Feil Eszternek gyűjtöttek

Újabb nemzetközi projektben 
vesz részt a paksi gimnázium

Városlogó-pályázatot írt ki a 
képviselő-testület, írtuk meg 
korábban. Olyan egyedi, találó, 
könnyen azonosítható, trendkö-
vető, ugyanakkor időtálló logót 
vártak, amely vonzóvá teszi a te-
lepülést a befektetők és a turisták 
számára, egyedi módon jeleníti 
meg Paks karakterét és különle-
ges értékeit, tükrözi, hogy Paks 

dinamikusan fejlődő, nagy gaz-
dasági beruházás előtt álló, �ata-
los város.
A pályázatot koordináló turisz-
tikai és városmarketing-bizott-
ság nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a paksiaknak lehetőségük 
legyen beleszólni, milyen logót 
szeretnének viszontlátni. A kö-
vetkező oldalakon böngészhető 

pályamunkákra  szavazólap se-
gítségével vagy akár a Paksi Hír-
nök Facebook-oldalán is vok-
solhatnak. Az alkotásokat ötfős 
zsűri értékeli: három szakem-
ber mellett két városvezető lesz 
a grémium tagja és a városlakók 
szavazata is egynek számít majd. 
A szavatokat mindkét felületen 
december 23-ig lehet leadni.

Három program egy célért – Feil 
Eszter gyógyulásáért – zajlott 
nemrég. A Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola jótékonysá-
gi bált szervezett. A belépő-, tá-
mogató- és tombolajegyekből, 
egyéni felajánlásokból valamivel 
több mint 900 ezer forint gyűlt 
össze, amit kisdiákjuk édesapja 
vett át. Ezzel a szervezők és részt-
vevők ahhoz járultak hozzá, hogy 

elkészülhessen egy steril szoba, 
ami lehetővé teszi, hogy Eszter 
otthon lábadozhasson tovább. 
Ugyanezzel a céllal adott koncer-
tet a paksi Hungarokarma zene-
kar és meghívásukra a szekszárdi 
�e Stinky Rodders zenekar az 
Ínyenc Falatozóban. Az estre vál-
tott belépőjegyek árát teljes ösz-
szegben felajánlották a zeneka-
rok a családnak, a fogyasztásból 

befolyt összeget pedig az étterem, 
így 130 ezer forinttal támogatják 
a csontvelő-átültetésen átesett 
Feil Eszter gyógyulását. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
is szervezett akciót Feil Eszter ja-
vára: az Alkotó Energia pályázat 
keretében online jótékonysági 
árverést hirdettek, amely lapzár-
tánk után ért véget. 

-kgy-

Hároméves nemzetközi projekt-
ben vesz részt a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium. Az Erasmus+ 
program keretében nyolc ország 
dolgozik együtt: Hollandia mint 
koordinátor, valamint Anglia, 
Spanyolország, Lengyelország, 
Franciaország, Olaszország, Tö-
rökország és Magyarország. A 
paksi gimnázium angoltanára, 
Stellios Simiakis számolt be ar-
ról, hogy a központi téma a víz, 
ezt mint terméket, természeti je-
lenséget, illetve mint közlekedé-
si és sportolási lehetőséget vizs-
gálják. Minden iskola közösen 
dolgozik és közös internetes fe-
lületen teszi közzé munkáját. 
Most logókészítés a feladat, amit 
Takács Éva tanár koordinálásá-
val végeznek. Az egész iskolát 
igyekeznek bevonni, s a témát 
fókuszba helyezni. Alapvető-
en több tantárgy foglalkozik így 

vagy úgy a vízzel, ám ez most 
fajsúlyosabb – mondta el a pe-
dagógus. Arról is tájékoztatott, 
hogy évente egy tanártalálkozót 
tartanak – erre nemrég Mad-
ridban került sor, ahol Elekné 
Pálfai Andreával képviselték a 
gimit – a cél az, hogy legalább 
tanévenként egyszer a diákok 
is találkozzanak. A munkanyelv 
az angol, de korántsem csak a 
nyelvgyakorlás a projekt hasz-
na. Nyitottabbak, motiváltab-
bak lesznek a gyerekek, emellett 
megismerik más nemzetek kul-
túráját, sőt a sajátjukban is job-
ban elmélyednek, hiszen más 
szemüvegen át nézik. Az iskola 
közel húszezer eurót, azaz több 
mint hatmillió forintot nyert a 
programra. 
Stellios Simiakis október végén 
Athénban is járt egy konferen-
cián, amit oktatásban érintett 

intézmények, de nem kizáró-
lag iskolák munkatársainak hir-
dettek meg. A hozzávetőleg öt-
száz, a világ minden szegleté-
ből érkező vendég között nyolc 
magyar volt, a háromnapos fó-
rum a digitális állampolgár-
sággal foglalkozott. Kiemelték, 
hogy a modern technológia az 
élet fontos részévé vált. A játék 
a tanulást és a munkát támo-
gató eszközzé fejleszthető – er-
ről is szó esett, a témát Stellios 
Simiakis a konferencia után kol-
légáinak is bemutatta. A szim-
póziumon az internet veszélyei-
ről, köztük az internetes zak-
latásról is elhangzott előadás, 
mondta a pedagógus, aki jó öt-
letekkel tért haza, és azt is kons-
tatálta, hogy a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumban jó irányba 
haladnak, jó módszereket alkal-
maznak.                                    -vt-
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az együttmuködés 
városa

PAKS

Paks
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Paks

Paks
Paks

PA KS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁROSA

PA KS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁROSAPA K S

A z  e g y ü tt m ű k ö d é s  v á r o s a

Paks  város logójának tervezésénél a a város szlogenjét tartottam szem 
előtt, vagyis, hogy Paks, az együttműködés városa illetve azt, hogy a város 
gazdasági beruházások előtt áll illetve hogy dinamikus, fejlődő, fiatalos 
város. Ezt szerettem volna tükrözni a logóban is. A logóban egyszerre van 
benne a fejlődés, dinamizmus és az együttműködés. Az egymásba forduló 
ívek az együttműködésre utalnak és a dinamikát fejezik ki, a középső pont 
és a körülötte lévő félkörívek pedig az egy pontból való fejlődést mutatják. 
A fiatalosságot és a logó színvilágával fejeztem ki.

Az együttműködés városa Az együttműködés városa

Kovács Bernadett

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35
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        A pályázati logóm célja elsősorban, hogy a város “mottóját” megfelelően kifejezze. 
Másodsorban pedig próbáltam egy olyan dinamikát ábráolni, ami a város 
fejlődőképességére utal. Mind a vonalakkal, mind a színekkel, betűkkel és ahogy ezek 
kapcsolódnak egymáshoz.

Az 
együttmuködés
városa.

˝

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁROSA

P A K S

PAKS

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁROSA

PAKS
Az együttműködés városa

    

„PAKS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁROSA” PAKS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

VÁROSA

  PAKSPAKS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

VÁROSA

PAKS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

VÁROSA

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70
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71 72 73 74 75

76 77

A rejtvényben egy neves paksi or-
vos nevét rejtettünk el. A megfejtése-
ket január 9-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.

Helyes válaszával a Képes-
könyv – A régi Paks című 
könyvet nyerheti meg. A 
Kernné Magda Irén, Bencze 
Barnabás és Kövi Gergő ál-
tal jegyzett kötet számos régi 
fotó és képeslap segítségével 
idézi fel a város múltját.

Név: …………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………

………………………………………………………

Voksomat erre a logóra adom: ……………………

(Csak egyetlen szám írható be.)

A szavazólap leadható a Paksi Turisztikai Pontban (Szent István tér), 
a Polgármesteri Hivatalban (Dózsa György út 55-61.) és a Csengey 
Dénes Kulturális Központban (Gagarin utca 2.) december 23-ig.
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Nyakunkon a pályaválasztás
A nyolcadik osztályba járó gyer-
mekek családjában ez idő tájt 
téma a pályaválasztás: megkez-
dődött a felvételi eljárás, a köz-
ponti írásbelire már jelentkezni 
kellett, és hamarosan el kell dön-
teniük a �ataloknak, hol szeret-
nék folytatni tanulmányaikat. 

A Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
umba négy évfolyamos gimná-
ziumi képzésre jelentkezhetnek a 
nyolcadikosok. Az egyik osztály-
ban a matematika és �zika tan-
tárgyat tanulhatják emelt szin-
ten, vagy komplex természettu-
dományos tantárgycsoportos 
emelt szintű oktatásban részesül-
nek, azaz kémiából és biológiából 
van emelt óraszám. A nyelvi osz-
tályban az emelt óraszámú ide-
gen nyelvi képzés mellett humán 
(magyar, történelem) vagy infor-
matika irányultságra van lehető-
ség többletórákkal. A 11. évfolya-
mon mindkét osztályban további 
specializáció választható. Az ed-
dig megszokotthoz képest töb-
bet nyújtanak az informatika ok-
tatás terén: négy évre kidolgozott 
programjuk keretében felkészí-
tik a �atalokat az emelt érettségi-
re és programozási ismereteket is 
tanulnak. A felvételről a hozott ta-
nulmányi eredmény és a közpon-
ti írásbelin szerzett pontok alap-
ján döntenek. 
A Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum I. István Szakképző Iskolá-
jában a mindenkori szakmavá-
lasztékot a munkaerő-piaci igé-
nyeket �gyelembevéve alakítják 
ki, különös tekintettel a hiány-
szakmákra, amelyek tanulásá-
hoz komoly összegű ösztöndí-
jak társulnak. A végzős nyolca-
dik osztályosok az asztalos, eladó, 
épület- és szerkezetlakatos, fes-
tő, mázoló és tapétázó, hegesz-

tő, kőműves, központifűtés- és 
gázhálózatszerelő, női szabó, szo-
ciális gondozó és ápoló, valamint 
a villanyszerelő szakmák közül 
választhatnak. Czettho�er Gyu-
láné igazgató elmondta, hogy 
nagy hangsúlyt helyeznek a di-
ákok gyakorlati oktatására. Arról 
is tájékoztatott, hogy az ágaza-
ti szakgimnáziumi képzés kere-
tében választható az informatika, 
az építőipar, a gépészet és a sport, 
mindegyiknél van az érettségi 
vizsga keretében megszerezhető 
szakképesítés, illetve plusz egy év 
alatt megszerezhető ágazati szak-
képesítés is. Az I. István iskolá-
ban változatlanul az általános is-
kola hetedik év végi és nyolcadik 
félévi tanulmányi eredmény alap-
ján alakítják ki a felvételi rangsort.
Az Energetikai Szakgimnázium 
és Kollégiumba a megszokott ta-
nulmányi területekre várják a 
végzős nyolcadik osztályosok je-
lentkezését, amelyek az informa-
tika, a villamosipar és elektronika, 
a gépészet, a környezetvédelem, a 
közgazdaság és az ügyvitel. Ab-
ban nem lesz változás, hogy négy 
osztályt indítanak, viszont teljes 
osztály a villamosipar és elektro-
nika, illetve a gépész szakirányon 
lesz, a többi esetében fél-fél osz-
tály a felvételi keret. A kilencedik 
évfolyamon új központi kerettan-
terv van: a szakmai órák száma 
több, hiszen a 12. év végén komp-
lex érettségi vizsga vár a diákok-
ra, amelyhez a központi útmuta-
tók már megvannak. Újdonság 

az is, hogy a kilencedik évfolyam 
után nincsen nyári gyakorlat, 
amit üdvözöl az iskola, hiszen 
az első év után még nem rendel-
keznek a diákok a termelési gya-
korlathoz szükséges tudással. Sza-
bó Béla, az iskola igazgatója arról 
is beszámolt, hogy kuratóriumi 
döntés van az orosz nyelv oktatá-
sának bevezetéséről. A diákok a 
negyedik év végén érettségiznek, 
majd egy év alatt végezhetik el a 
technikumot. Az atomerőmű bá-
zisiskolájában a felvételi rangsort 
az általános iskolából hozott, illet-
ve a központi írásbelin elért ered-
ményből, valamint a szóbeli meg-
hallgatáson szerzett pontszámból 
alakítják ki. 
Amíg a felvételről vagy elutasítás-
ról szóló értesítést megkapják a 
gyerekek, még vár rájuk tenniva-
ló. A központi írásbelit matemati-
kából és magyar nyelvből, orszá-
gosan egységes időpontban, janu-
ár 21-én írják meg a felvételizők, 

amire Pakson az ESZI-ben, va-
lamint a gimnáziumban van le-
hetőség. Jelöltek ki pótvizsgana-
pot is, de ez csak nagyon indokolt 
esetben vehető igénybe. A köz-
ponti írásbeli felvételi dolgoza-
tokat csak egyszer lehet megírni, 
az eredményről a felvételizők feb-
ruár 9-ig kapnak értesítést, előtte 
azonban személyes megtekintésre 
lesz lehetőség abban az iskolában, 
ahol megírták a felvételi feladat-
sort. A következő fontos dátum 
február 15., az általános iskolák-
nak eddig az időpontig kell to-
vábbítaniuk a jelentkezési lapokat 
a megfelelő helyre. Az ideiglenes 
felvételi rangsort március 10-ig 
hozzák nyilvánosságra a középis-
kolák, ezt követően még lehető-
ség van a sorrend módosítására. 
A végső döntésről szóló értesítést 
április 26-ig küldik ki. A beiratko-
zás június 22. és 24. között lesz az 
intézmény igazgatója által megha-
tározott időben.        Kohl Gyöngyi

Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium

Képzési kínálatunk a 2017/2018. tanévre 

1. A nyolcadikosok számára négy évfolyamos gimnázium

reál osztály 
41 matematika-�zika tantárgycsoportos emelt szintű oktatás
42 komplex természettudományos tantárgycsoportos oktatás
     (többletórák kémiából, biológiából és �zikából)

nyelvi osztály  humán vagy  informatika irányultsággal 
43 többletórák magyarból, történelemből
44 emelt szintű oktatás informatikából

A négy évfolyamos gimnáziumunkba jelentkezőknek egységes központi írásbeli vizsgát 
kell tenniük anyanyelvből és matematikából.

2. Hatodikosok számára hat évfolyamos gimnázium

61 matematika emelt szintű oktatás
62 angol nyelv emelt szintű oktatás

Nyílt nap: 2017. január 13. (péntek) 15 órától 

Választható nyelvek: angol, latin, német, orosz 
A nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően alakítjuk ki. Biztosítjuk az emelt 
szintű érettségire való felkészítést.Minden diákunkat hozzásegítjük céljai eléréséhez, az él-
sportolók tanulmányait egyénileg, elfoglaltságukhoz igazodva rugalmasan segítjük.

3. Felnőttoktatás 
Esti tagozat: hetenként 18 tanóra, hétfő, kedd, csütörtök 14.15–18.40-ig. 

Előzetes bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődőket!

OM azonosító: 036391
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 103. 
Telefon: 75/ 510-210; 830-422
E-mail: vbgimi@paks.hu 
Honlap: vakbottyangimnazium.hu

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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Az év paksi vállalkozói

Néha az a legjobb üzlet, amit nem kötünk 
meg – vallja Barta József, akinek munkáját Év 
vállalkozója díjjal ismerte el a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). 
Barta József Pakson született, Németkéren 
nevelkedett, Budapesten érettségizett egy né-
met nemzetiségi két tannyelvű gimnázium-
ban. Pályája elején az atomerőműben dol-
gozott műszaki ellenőrként. Autókereskedői 
pályafutása egy szüleinek behozott Forddal 
kezdődött 1989-ben. Első Suzuki-szalonjukat 
1995-ben nyitották, amit egy év múlva köve-
tett a második, ’97-ben Budapesten és Szek-
szárdon, a harmadik, negyedik, majd az ötö-
dik 2004-ben Székesfehérváron, ahol két éve 
már Opel márkakereskedésük is van. 2009-
ben váltak az AVIS autókölcsönző hazai kép-
viselőivé, amihez kapcsolódóan az ország 
több városában érdekeltek. Ma 120 ember-
nek adnak munkát. Barta József azt mond-
ta, ezen a szinten már nem az az elsődleges 
– bár fontos –, hogy egy vállalkozó mennyit 
keres, hanem az, hogy legyen munkája a dol-
gozóknak, biztos legyen a családjuk megélhe-
tése, működjön a huszonöt év alatt felépített 
vállalkozás. Esetükben – mint kiemelte – az 
a siker titka, hogy számíthat öccsére, család-
jára. A cég az egész családnak munkát, meg-
élhetést biztosít. A cégvezető fontosnak tart-
ja, hogy mindig képesek legyenek megújulni. 
Mint mondta, a válság idején voltak nehézsé-
gek, álmatlan éjszakák, visszalépés, amin ösz-
szefogással, sváb mentalitásuk diktálta óvatos-
sággal túlléptek. Munkatársaik javarésze Pak-
son és Szekszárdon a kezdetektől velük van, 
sok a régi, hűséges ügyfél is. Barta József sze-
rint a világ ma már nagyon gyorsan változik, 
nem lehet előrelátni a piac alakulását, most 
még inkább fontos, hogy nem szabad elszáll-

ni, meg kell maradni egyszerű embernek. Azt 
is elárulta, hogy ma már tudja, néha az a leg-
jobb üzlet, amit nem köt meg. Ha nagy a koc-
kázat, tudni kell nemet mondani.
A VOSZ megyei szervezete is díjazta a kima-
gasló munkát végző vállalkozókat. Az általuk 
adományozott Év Tolna megyei vállalkozója 
címet két paksi vállalkozó is megkapta. Ko-
vácsné Pach Magdolna, a paksi Olympia Di-
vatáru Bt. ügyvezető-tulajdonosa tősgyöke-
res paksi. Első munkahelye az atomerőmű 
volt, ahol laboránsként dolgozott, de két év 
után Budapestre költözött, ahol több helyütt 
is kamatoztatta vegyésztechnikusi végzettsé-
gét. 1989-ben szintén paksi férjével vissza-
tértek szülővárosukba, ahol sógorával, Ko-
vács Antallal, annak olimpiai győzelme után 
megnyitotta az Olympia divatüzletet. Az az-
óta Amnesia márkaboltként is üzemelő üz-
let sok paksi hölgy kedvence, Kovácsné Pach 
Magdolnának pedig az ő pozitív visszajelzé-
seik nyújtanak motivációt. – Egész életemben 
foglalkoztatott a divat, szívesen adok mások-
nak tanácsot – árulta el az üzletvezető, aki 
gyakori résztvevője szakmai eseményeknek, 
divatbemutatóknak. Azt is elmondta, hogy 
„minden ruháját megismeri”, és elégedett-
séggel tölti el, ha egy rendezvényen zömében 
azokat látja viszont.
Sok minden változott az elmúlt 23 évben, ne-
hezebb lett a vállalkozói, kereskedői lét, ami-
ből nem látnak mindent a vásárlók, mond-
ja az üzletvezető, aki a napi edzésekből merít 
mindehhez elegendő energiát. A regeneráló-
dásban természetesen a család is segíti. Férje 
és immár mérnök �a is egyébként az atom-
erőműben dolgozik. 
Szintén Tolna megye Év vállalkozója lett az 
utánpótlás-nevelés elkötelezett híve, Mezei 

Mihály, a paksi Mezei.M-Weld K�. ügyve-
zető-tulajdonosa. Bölcske-Andráspusztán 
nőtt fel, Szekszárdon, az 505-ös szakmunkás-
képzőben szerzett vas- és fémszerkezet-laka-
tos bizonyítványt. Fiatalon dolgozott a paksi 
atomerőmű építésén, majd Németországban 
és Ausztriában vállalt munkát, ahol a csősze-
relő és a minősített hegesztő szakmát is ma-
gas szinten elsajátította. 2003-ban hazatért, és 
az EWS-diploma megszerzése után alapította 
meg vállalkozását, amelynek pályája gyorsan 
ívelt felfelé. Hegesztési feladatokat, csőszere-
lést és fémmegmunkálást végeznek az ország 
szinte minden szegletében. 2009-ben létre-
hozták osztrák leányvállalatukat, az MM-
Weld GmbH-t is. Sikereik titka, saját beval-
lása szerint a folyamatos továbbképzésben és 
a technikai felszereltség fejlesztésében rejlik. 
Oktatóbázisukon jelenleg 37 tanulót foglal-
koztatnak, 2015-ben kizárólagos tanműhely 
minősítést kaptak. Nagy várakozással tekin-
tenek az atomerőmű bővítése elé. – Olyan 
szakembereket szeretnénk képezni, akik az 
atomerőmű építkezésén helyt fognak állni – 
fogalmazott a cégvezető, aki szerint pár év 
múlva aranyat fognak érni a jó hegesztők. 
– Minden szaktudásomat és a külföldön 
szerzett tapasztalataimat át fogom ne-
kik adni – hangsúlyozta a szakember, aki 
szerint a duális képzés bevezetése nagyon 
hasznos. Azt mondta, hogy a magyar szak-
embereket sok helyen keresik, megbecsü-
lik. A hegesztő szakmát nagyon szépnek 
tartja, bár – mint hozzátette – bizonyára 
mindenkinek a sajátja a legkedvesebb. Me-
zei Mihály nemcsak hivatásában talál örö-
möket, hanem a magánéletben is: két �a és 
két szép unokája van. 

Vida T.

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

 Paksi Hírnök, 2016. december 16. n 13



Nagy durranásra készülnek a jubileumon

Felavatták a viski magyar óvodát

A legutóbbi fesztivál legjobb előadásai, kon-
certrészletei kerültek fel arra a DVD-re, amely 
a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál kiadvá-
nyainak legújabbja. A lemezt a már hagyo-
mányos kísérőprogramok egyikén mutatták 
be, ahol Gárdai Ádám szervező úgy fogalma-
zott, feltett szándékuk a blues népszerűsítése, 
s ezt nemcsak a fesztivál keretében, hanem az 
év során több program segítségével is megte-
szik. Azt is felidézte, hogy indulása, azaz 1993 
óta komoly fejlődésen ment keresztül a prog-
ram, mára kiteljesedett, soknemzetűvé és vele 
együtt a határokon átnyúló magyar kapcsola-
tok színterévé vált amellett, hogy a zenét min-
den alkalommal gasztronómiával és borbarát 
találkozóval fűszerezik. Így volt ez a decem-
ber 3-i lemezbemutatón is, ahol sok szó esett a 
jövő évi jubileumi fesztiválról. Hogy kik lesz-
nek az előadók, még nem árulták el, de azt 
igen, hogy már folynak a tárgyalások. Prog-
ramot, legalábbis a legnevesebb előadókat il-

letően, tavaszra ígértek. Azt viszont már most 
elmondta Gárdai Ádám, hogy egy különleges 
borházasítás készül a 25. alkalomra. A feszti-
válon részt vevő szekszárdi, villányi, Balaton-
környéki és határon túli borászok egy vörös 
cuvée-t készítenek. Fenhetik a fogukat a le-
mezgyűjtők is, lehetőségük lesz tovább gyara-
pítani a Gastroblues Fesztiválról szóló gyűjte-
ményüket, mert jubileumi kiadvány is készül.
A mostaniról egyébként Gárdai Ádám el-
árulta, hogy két és fél órába próbálták bele-
sűríteni az elmúlt fesztivál legszebb pillanatait, 
beleértve a templomi és csarnokbéli koncer-
teket, a neves sztárokat és a paksi előadókat. 
Külön kiemelte a PistiEstet, amely az Öröksé-
günk dallal került fel, ami Paksról indult útjá-
ra, hogy a határokkal mit sem törődve elérje 
a világ magyarságát. A Gastroblues Fesztivál-
nak a zene és a remek ételek, borok népszerű-
sítése mellett szintén küldetése a kapcsolattar-
tás a határon túl élő magyarsággal. Süli János 

polgármester győzelmi érzésnek nevezte ezt a 
pillanatot. A Gastrobluesról pedig azt mond-
ta, a jubileumra egy eddigieknél is nagyobb 
durranással készülnek. A fesztivál messzire 
viszi a város hírét, amelyet sokan ugyan csak 
az atomerőműről ismernek, de az ilyen prog-
ramok bizonyítják, hogy Paks nemcsak az 
energia, hanem a kultúra és a sport városa is. 
A bemutatóval egy időben útjára indult egy 
fotóösszeállítás is, amelyet a remények szerint 
az ország több pontján láthatnak. Mostaná-
ig Dunaújvárosból, Hódmezővásárhelyről és 
Szegedről érkezett invitálás a kiállítás számá-
ra – tájékoztatott Gárdai Ádám.
Az idei fesztiválról és a jövő évre vonatkozó 
tervekről szóló sajtótájékoztató után a hagyo-
mányos helyszínen, a Dunakömlődi Faluház-
ban vonultatták fel a �nom ételeket és boro-
kat a lemezbemutatóra hívott együttesek kon-
certjei mellé.                                        

Vida Tünde

Felemelő érzés volt – így jellemezte egybe-
hangzóan, de egymástól függetlenül a viski 
óvoda felavatását Szabó Péter és Gárdai 
György. A város és a Gastroblues Fesztivál 
képviseletében hétfős paksi küldöttség vett 
részt a régóta várt eseményen. Szabó Péter 
ott mondott köszöntőjében és lapunknak 
is azt mondta, a ’90-es években kezdődött 
partnerség két éve nemesült testvérvárosi 
kapcsolattá. Paks sokféle formában nyúj-

tott segítséget, egyik cél, amit támogattak, 
az óvoda ügye volt. Hangsúlyozta, hosszú 
évek harcainak eredménye, hogy átadhatták 
a magyar óvodát, a neheze mégis most jön: 
az ukrán kormánnyal, a bürokráciával meg-
küzdve üzemeltetni is kell az intézményt. 
Kiemelte, gyermekekkel megtölteni nem 
lesz gond, már most több a jelentkező, mint 
a férőhely. – Visk Kárpátalja egyetlen olyan 
települése, ahol az óvodától a középiskoláig 
magyar tannyelvű intézménybe járhatnak a 
gyerekek – húzta alá az alpolgármester.
Évek óta támogatja az óvoda ügyét a Gastro-
blues Fesztivál. Ahogy Gárdai György mond-
ta, jótékonysági programjaik bevételét to-
vábbra is Visknek adományozzák, hiszen 
Paks testvértelepülései közül messze ott a leg-
nagyobb a szükség. Arról is beszélt, hogy is-
meretei szerint akkor gyorsult fel a viski óvo-
da több mint két évtizede húzódó ügye, ami-
kor a paksi fesztiválon is megfordult Pál 
István „Szalonna” Lévai Anikót elkalauzolta a 
magyarok lakta városban. Lévai Anikó egyéb-
ként az átadáson is ott volt, ahol elhangzott, 
hogy a magyar kormány 40 millió forinttal já-
rult hozzá a református óvoda befejezéséhez.
– A viski óvoda megnyitása az első kézzel fog-
ható eredménye a magyar kormány által meg-
hirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programnak. A kiválóan felszerelt viski gyer-
mekintézmény például szolgál, hitet sugároz 
a térségben élő minden szórványmagyarnak, 

hogy érdemes megtartania magyarságát – 
idézte Grezsa Istvánt, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatai-
nak kormányzati koordinációjáért felelős 
kormánybiztosát az eseményről szóló beszá-
molójában az MTI. 
Jenei Károly lelkész, az óvoda ügyének kéz-
ben tartója a napokban Pakson beszélt ar-
ról, hogy a város és a Gastroblues szívügyé-
nek tekintette, hogy elérjék céljukat. – Az 
adott szó hitelét jelentette, biztos pont volt, 
hogy itt van Paks. Nem azért, mert köteles-
sége adni, hanem mert Paks sajátjának te-
kinti a magyar nyelv továbbörökítését – fo-
galmazott. Azt mondta, tizenöt év stagnálás 
után hat éve került a református egyház-
hoz az óvoda ügye. A költségek hozzávető-
leg harmadát tudták fedezni a Paksról érke-
zett támogatásból. Ennek felhasználásával 
otthonos, modern óvoda készült, amely vár-
hatóan egy-másfél hónapon belül megnyit-
ja kapuit. A magyar iskolához fog tartozni, 
a járási tanügy lesz a fenntartója, de az épü-
let és a telek tulajdonáról nem mond le az 
egyház, vázolta a lelkész. – Az ukrán óvo-
da két „megtűrt” magyar csoportjába hat-
van gyerek jár, őket óvónőstől átveszik, és 
további jelentkezők is vannak:  csak a re-
formátus egyháznál 35-40 gyereket keresz-
telnek évente, hozzájön még a 10-50 kato-
likus, nem lesz gond megtölteni az óvodát 
– mondta Jenei Károly.                                  -vt-

Fotó: Visk Televízió
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Jó napot, mi újság?

Vincze Zita
Más vagyok, de nem kevesebb. Az idézet 
az amerikai dr. Temple Grandin Asperger-
szindrómás professzortól van.– Én folya-
matosan tapasztalom, hogy ez mennyire 
igaz. Csodálatosak, csak meg kell ismerni 
őket – mondja Vincze Zita, a paksi nappali 
ellátóház terápiás munkatársa. 

Különleges igényű emberek. Londonban így 
nevezik a fogyatékossággal élőket, mond-
ja Vincze Zita, a paksi nappali ellátó terápiás 
munkatársa, aki éveket töltött Anglia főváro-
sában. Úgy volt, hogy édesapja, Vincze Zoltán 
nyomdokaiba lépve maga is jogász lesz, ám 
ahogy haladt előre a tanulmányaiban, egy-
re inkább azt érezte, hogy nem erre rendelte-
tett. Élt egy kínálkozó lehetőséggel, és elsze-
gődött egy londoni családhoz bébiszitternek, 
gondolván hogy világot lát, tovább csiszolja 
a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban szerzett 
angoltudását és nem utolsósorban kitalál-
ja, merre tovább. Már útra kész volt, amikor 
megtudta, hogy a kis�ú, akinek a felvigyázó-
ja lesz, nagyon enyhe érintettséggel ugyan, 
de autista. Akkor erről még azt sem tudta, 
eszik vagy isszák, de – ahogy mesélte – lesz, 
ami lesz alapon felszállt a repülőre. Ez dön-
tő lépés volt pályafutása szempontjából, az 
ottani élmények hatására kezdte el beleásni 

magát a témába, ott talált rá életfeladatára. 
A pár hónapra tervezett kinntartózkodásból 
majdnem négy év lett. Ez idő alatt képzé-
sekre, tréningekre járt, hogy minél többet 
megtudjon az autizmusról, közben pedig 
önkénteskedett, illetve több munkahelyen 
megfordult, utoljára egy rekreációs központ-
ban játékmesterként tevékenykedett. 
– Minél jobban megismertem ezt a területet, 
annál jobban tetszett, és idővel már annyira az 
autista gyerekeké voltam, hogy a feladat rop-
pant nehéz volta ellenére egy pillanatra sem 
jutott eszembe, hogy eltántorodjak – mondja. 
2011-ben aztán hazajött, de még nem Paks-
ra, ahova egyébként édesapja munkája révén 
költöztek még 1985-ben, hanem Budapest-
re. Itt önkéntesként, munkatársként szintén 
olyan szervezetekkel, intézményekkel kereste 
a kapcsolatot, ahol az autizmussal foglalkoz-
nak. A Fecske Szolgálatnál töltött idő során 
találkozott Balla Barbarával, tőle sajátította 
el az általa kidolgozott kapcsolatifejlesztés-
módszert, ami nemcsak a gyermekre, ha-
nem a szülők jóllétére is koncentráló, gyer-
mekközpontú, a kapcsolódásra, motivációra 
épülő játékterápiás program. Az ismeretség-
ből négy év közös munka lett, ám most Zita 
hazatért, és röpke két hónapja a nappali ellá-
tóban dolgozik. 

– A fogyatékossággal élők klubjának tagjai fel-
nőttek. Már kikerültek az iskolarendszerből, 
munkát valószínűleg nem kapnak, így a négy 
fal közé vannak utalva, kevés inger éri őket. A 
klub hatalmas lehetőség számukra, nem szi-
getelődnek el, hanem egy elfogadó, befogadó, 
támogató közösség tagjai lehetnek – fejtegette. 
A klub jelenleg 24 fős, a legidősebb gondozott 
61 esztendős. – Ez másfajta kihívás, de min-
dennap találok a munkámban valami újdon-
ságot, örömöt, és ami nagyon fontos, hogy 
kiváló kollégákkal és Pekárikné Bíró Már-
ta személyében fantasztikus szakmai vezető-
vel dolgozhatok együtt – emelte ki. A fogyaté-
kossággal élők világnapjára belevágtak egy új 
projektbe: érzékenyítést szerveztek első osz-
tályosoknak, és a program kiszélesítésén tö-
rik a fejüket. A játékos feladatok révén a gye-
rekek belehelyezkedhettek a fogyatékossággal 
élők helyzetébe. Az autisták világába betekin-
tést engedő egyik feladat után egy kislány azt 
mondta neki: most már érti, miért olyan ne-
héz az autistáknak. 
– Remélem, ezek a gyerekek felnőve éppen 
olyan természetesen fognak kapcsolatot te-
remteni a különleges igényű emberekkel, 
mint ahogy azt Londonban tapasztaltam. 
Ott nem kérdés, eljut-e a céljához egy fo-
gyatékossággal élő személy tömegközleke-
déssel, és nem fordulhat elő, hogy megbá-
mulják az utcán. Az emberek ebben nőnek 
fel, természetes számukra, hogy nem va-
gyunk egyformák. Emellett nagyon erős 
szociális háló van: ha valaki fogyatékos-
sággal élő gyermeket nevel, és lakásgond-
ja van, az önkormányzat felajánl neki egyet, 
jelképes összegért autót lízingelhet, és felnőtt-
korban sincsen megélhetési gondjuk. Magyar-
ország ebben komoly lemaradásban van, és 
bár itt is sok a jó szándékú ember, nem igazán 
tudják, hogyan viszonyuljanak a különleges 
igényűekhez – mondja. – Egy társadalomról 
mindent elmond, hogyan bánik a gyerekek-
kel, az idősekkel és a fogyatékossággal élők-
kel. Ebben van tennivalónk – emelte ki Zita, 
aki azért nem tépett el minden határon túli 
szálat: nyaranta különleges igényű gyereke-
ket táboroztat, illetve van egy autista nagy-
�ú, akinek családját elkíséri a nyaralásaik-
ra. Nem jelenti ki, hogy jelenlegi munka-
helyéről megy majd nyugdíjba, hiszen nem 
tudni, mit hoz még a jövő. Az biztos, hogy 
már érik a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen szerzett szociálpedagógus diplomája 
mellé egy másik mediációból, és pszicho-
lógiai  tanulmányait is szeretné befejezni. 
Közben pedig azon igyekeznek munkatár-
saival, hogy mindenki megtapasztalhas-
sa: a különleges igényű emberek mások, de 
nem kevesebbek. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Sport

Nyolcadik helyen telel a Paks
A nyolcadik helyen zárta az őszi szezont a 
Paksi FC labdarúgócsapata: 18 rúgott, 24 
kapott gól, 5 győzelem, 8 döntetlen, 6 vere-
ség, 23 szerzett pont – így néz ki a számok 
tükrében az OTP Bank Ligában szereplő 
csapat őszi teljesítménye. Az együttes mind 
a tíz hazai mérkőzésén veretlen maradt és 
története során először idegenben legyőzte 
a Ferencvárost. A szakmai stáb és a játéko-
sok az Erzsébet Nagy Szállodában értékel-
ték a szezont. 
– A nyolcadik helyünk reális, de kevés pon-
tunk van, így nagyon közel, három pont-
nyira van a kiesőzóna. Elégedetlenek va-
gyunk, jobbra számítottunk. Több van a 
csapatban, amit helyenként meg is muta-
tott, ám ez a pontszámban nem tükröző-

dött – értékelt Csertői Aurél, a Paksi FC ve-
zetőedzője.
– Rosszul kaptuk el a rajtot, majd sokáig nem 
tudtunk kiegyenesedni. A végén az egymás 
utáni két győzelem azonban nagyban hozzá-
járul ahhoz, hogy nyugodtabban mehessünk 
pihenőre. Fontos, hogy jól kezdjük a tavaszt 
– tette hozzá Gévay Zsolt, a Paksi FC csapat-
kapitánya.
– Jobb szereplésben bíztam a nyáron, és egy 
ideig úgy is nézett ki, hogy jól indulunk. Nem 
volt könnyű a félévünk, fontos azonban, hogy 
a végére pontokat is gyűjtöttünk. Jó szájízzel 
zártunk, de van dolgunk bőven a téli szünet-
ben. Ameddig nincs egy kiemelt szponzo-
runk, addig birkózás az anyagiak előteremté-
se. A többi csapattal szemben ezen a téren is 

hátránnyal küzdünk, de nem panaszkodunk, 
tesszük a dolgunkat – tette hozzá Haraszti 
Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.
– Vannak párhuzamok a saját szezonom és 
a csapat teljesítménye között: rúgtam fontos 
gólokat jobb együtteseknek, de máskor nem 
mindig ment a játék. Összességében örülök, 
hogy öt gólt tudtam rúgni, de a játékomon 
szeretnék tovább javítani és még több gólt 
lőni a tavasz során – mondta el Hahn János, 
az együttes házi gólkirálya. A Paksi FC január 
9-én kezdi felkészülését az idény tavaszi for-
dulóira. A tervek szerint nagy játékosmozgás 
nem várható a Fehérvári úti egyletnél. Az 
OTP Bank Liga február 18-án folytatódik, ak-
kor a Paksi FC a sereghajtó Gyirmót otthoná-
ban vendégszerepel.                                     -efgé-

A középmezőnyben található Haladás lab-
darúgócsapata látogatott a bajnokság 18. 
fordulójában Paksra, a hazaiak a kieső zó-
nából próbáltak menekülni. A mérkőzés 
elején a PFC dominált. A 13. percben Sza-
kály Dénessel szemben szabálytalankod-
tak a vendégek a büntetőterületen belül, 
a megítélt tizenegyest Koltai értékesítet-
te. Három minutummal később újra fújha-
tó eset történt, ismét Szakályt tüntették el, 
ám Solymosi sípja néma maradt. A félidő 
második felében aztán egyre jobban ma-
gára talált a szombathelyi egylet, a Csertői-

gárda átadta a területet. A 37. percig me-
zőnyjáték zajlott a gyepen, ám ekkor Sza-
bó csúszott be rossz ütemben, szabadrúgás 
következett. Gaál állt a labda mögé, ami 
végül a paksi kapuban pihent meg. 1:1-
gyel fordultak a felek. A 49. percben Kul-
csár lövését védte nagyszerűen Gyurján, 
majd a 60. percben Arjs rontott ziccert. A 
drukkerek szinte még fel sem ocsúdtak, 
amikor jött Szakály pazar egyéni alakítá-
sa, és ismét a PFC vezetett. A végjátékban 
már inkább a küzdelem dominált, mind-
két együttes becsülettel, de sok hibával fut-

ballozott. A meccsen újabb gól már nem 
esett, így öt hazai döntetlen után újra há-
rom ponttal gazdagodott az Atomváros 
csapata. 
A Haladás legyőzése után újabb három 
pontért lépett pályára a házigazda Pak-
si FC labdarúgócsapata az utóbbi időben 
gyengélkedő, de még mindig listavezető 
Vasas ellen. A gyepszőnyeg már viseltes 
állapotban volt, ezért folyamatos játékra 
nem lehetett számítani. A felek biztos vé-
dekezésből próbáltak támadni, ezért mi-
nimális kockázatot vállaltak. Az első nagy 
helyzetre egészen a 35. percig kellett vár-
ni, ekkor Koltai lövését a 16-oson be-
lül Szakály átvette, majd a kapunak hát-
tal sarokkal próbált gólt szerezni, kevés 
sikerrel. A 43. percben aztán megsze-
rezte a vezetést a Paks, ismét Koltai volt 
az előkészítő, beadása után a labda a vé-
dők, a kapus és Hahn János között patto-
gott, majd a szemfüles paksi játékos a há-
lóba lőtt. Az 1:0-s félidő után nyíltabb lett 
a meccs, a budapestiek is kijjebb jöttek, 
a Csertői-alakulat pedig kontrázni pró-
bált. A 49. percben Pavlov ziccerét fog-
ta a paksi Molnár kapus, majd négy perc-
cel később, egy hazai szabadrúgás után a 
felső léc tetejéről csúszott ki a labda a já-
téktéren kívülre. A folytatásban egyre na-
gyobb nyomás alatt játszott a Paks, de jól 
állta a sarat a védelem, a lefújás előtti pil-
lanatokban két ziccert is elrontottak a ha-
zaiak, a vége maradt 1:0. 

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Hamarosan véget ér a 2016-os esztendő, ami-
nek legfontosabb versenye a riói olimpia volt, 
ahol az Atomerőmű Sportegyesület négy pak-
si versenyzője is rajthoz állt. Róluk és a kosár-
labda szakosztályról is beszélgettünk dr. Ko-
vács Antallal, a piros-kék egyesület elnökével, 
az atomerőmű kommunikációs igazgatójával. 
Szó esett a �nanszírozás idei nehézségeiről is.
– Sokféle teória kering a városban arról, hogy 
miért nem volt elég pénz az NB I-es kosárlabda-
csapat működésére, ami miatt a stabil élcsapat-
ból alsóházi gárda lett.
– Új engedélyezési eljárást vezettek be az 
atomerőműben, és a csoportszintű szabály-
zatok alapján mi, Pakson nem hozhatunk 
döntést a támogatások ügyében. Az igényeket 
továbbítottuk az MVM Zrt. Társadalmi Fele-
lősségvállalás Bizottsága felé. Volt olyan elkép-
zelés, hogy a kosárlabdát a Szerencsejáték Zrt. 
fogja szponzorálni, és emiatt az MVM-nél úgy 
gondolták, ez megoldja a kosárlabda �nanszí-
rozását. A Szerencsejáték Zrt.-től kapott ösz-
szeg azonban lényegesen kevesebb volt, mint 
amennyivel az atomerőmű korábban tudta se-
gíteni a csapatot. Amikor ez világossá vált a 
döntéshozók számára, akkor született meg a 
döntés a �nanszírozásról. Ez egy eléggé las-
sú rendszer, három ütemben kaptuk meg a 
pénzt, és ezért többször nehéz helyzetbe ke-
rült az egyesület, de mindig megoldottuk va-
lahogy. Amikor felvetődött, hogy gond lesz a 
következő bajnoki indulással, Hirt Ferenc or-
szággyűlési képviselő a politikával egyeztetve 
bejelentette, hogy hosszú távon biztosítva lesz 
a működés.
– Ez a bizonytalanság milyen problémákat 
okozott a csapatnál?
– Korábban már az év elején alá szoktuk írni 
az új szerződéseket, építettük az új csapatot. 
Idén azt se tudtuk, be tudjuk-e fejezni a baj-
nokságot. Több játékosunk elfogadta a más-
honnan kapott ajánlatot. Minden szurkolótól 
azt kérem, hogy értékelje az itt maradottak lo-
jalitását, hiszen kivétel nélkül mindenkit meg-
kerestek máshonnan. Úgy gondolom, hogy 
nagyon jó szellemű edzőt szereztünk, kicsit 
későn ugyan, de sikerült összerakni a csapatot, 
és abban bízom, hogy a bajnokság második fe-
lében már összeállnak. Biztató, hogy vannak 

nagyon jó �atal játékosaink, akik 2-3 év múlva 
meghatározó tagjai lehetnek a csapatnak. Ha 
egy kicsit döcögősen is, de elindult egy új kor-
szak. Látom, hogy komoly munka folyik, és én 
hiszek a munkában, ha úgy adódik, lehet még 
javítani, csiszolni a csapaton. 
– Rekordszámú versenyzőt adott az ASE a ma-
gyar olimpiai csapatba, de nem sikerült mara-
dandót alkotni a �úknak.
– Nagyon nagy szó, hogy négy fér� verseny-
zőnk is kijutott az olimpiára, ráadásul döntő-
en saját nevelésűek. Barcelona, vagyis 1992 
óta minden olimpián volt ASE-versenyző, ami 
egy húszezres kisvárostól óriási fegyvertény. 
Az ötkarikás versenyeken csak a szűk elit tud 
részt venni. Rióban nüanszok döntöttek, a sze-
rencse sem állt igazán mellettünk, de előbb-
utóbb ki fog jönni a lépés, akár Barnáról, akár 
Csoknyai Laciról beszélek. Első olimpiáján na-
gyot harcolt Cirjenics Miklós, és Somorácz Ta-
más is a pályafutása elején jár. Remélem, hogy 
Tokióban is ott lesz egy-két paksi versenyző.
– Bor és Csoknyai is csalódottan jött haza. 
Hogy lehet egy sikertelen olimpia után új célo-
kat találni?
– Nehéz feldolgozni azt, hogy egy �gyelmet-
lenség, egy rossz döntés miatt négy év munká-
ja megy a kukába. Barnus és Lacika esetében 
azt gondolom, nem kell kitűzni célként nagy 
betűkkel Tokiót, mert az csak nyomná a vál-
lukat. Amíg megy a szekér, addig kell csinál-
ni, kitűzni a következő egy év céljait, mondjuk 
a budapesti világbajnokságig. Ha ez megvan, 
akkor még egyet, aztán ha van kedv, még egy 
évet. Kényszerből, erőszakból, teherként meg-
élve nem lehet olimpiára kijutni.
– Beszéljünk a többi szakosztályról is.
– A sakkcsapat jól szerepel, évek óta a do-
bogó második-harmadik fokán van, sajnos a 
Nagykanizsát nem lehet megverni. Itt is na-
gyon fontos, hogy minél nagyobb legyen a 
hátország, minél többen sakkozzanak, és az 
NB I-ben mindig a dobogó környékén le-
gyünk. Az utánpótlás kapcsán nincs hiányér-
zetem: kajak-kenuban és dzsúdóban is vannak 
olyan �ataljaink, akik korosztályos világverse-
nyeken érnek el eredményeket. A tömegbázis 
egyre szélesebb annak ellenére, hogy egyre ke-
vesebb a gyerek. A kosárlabdázóknál új szelek 

fújnak, az egyéni és �zikai képzésnek remél-
hetőleg hamar lesz eredménye. Nagyon jó az 
a munka, amit Orosz József vezetésével a lab-
darúgóknál végeznek, büszkék vagyunk, hogy 
a lányoknál és a �úknál is jó csapatokat építe-
nek. Sok értékes gyereket tudunk továbbadni 
a PFC-nek, többen is NB I-es szintre léptek. A 
tömegsportról sem szabad megfeledkezni, az 
Atomfutás minden évben rekordot dönt. Jó 
úton haladunk a pár éve kitűzött cél felé, hogy 
a sport életforma legyen a városban. 
– Évek óta visszatérő kérdés, mikor lesz új ott-
hona a dzsúdósoknak. Várható-e Paks II. építé-
se kapcsán külföldi szponzor a paksi sportban?
– Van előrelépés: a dzsúdó terem nek meg-
van a helye, és van rá állami forrás: az ASE-
sporttelepen lesz. Először a jogi feltételeket 
kellett megteremteni, hogy az egyesületünk 
építkezhessen, mivel az egész sporttelep az 
atomerőmű birtokában van. Már a szerződést 
is sikerült megkötnünk. A következőkben új 
öltözőket létesítünk a csarnokhoz tao-forrásból 
(a társasági adó sportcélú felajánlása – a szerk.),  
mert ugyan gyönyörű az ASE-csarnok, de két 
öltözővel nehéz versenyt rendezni. Ha elindul 
Paks II. építése, neki lehet állni építeni egy vá-
rosi rendezvénycsarnokot, mert ha ideérkezik 
tízezer ember, akkor gondoskodni kell a sza-
badidejük eltöltéséről is, ami a jelenlegi infra-
struktúrával nem megoldható.
Ami a külföldi szponzort illeti, azt gondolom, 
hogy a Roszatomnak mint az új erőművi blok-
kok építőjének mindenképp érdeke lesz a tár-
sadalmi szerepvállalás, aminek magától érte-
tődő része lehet a kosárlabda. Van egy olyan 
sportprogramjuk az atomerőművet birtokló 
városoknak – mi lennénk az első külföldi –, 
amely elsősorban az utánpótlással foglalkozik. 
Már kaptunk meghívót a jövő évi nagy nem-
zetközi táborukba. A program vezetője a ta-
valy nálunk is megfordult Alexander Fomin 
édesapja, aki több olimpián is részt vett mint 
kosárlabdabíró. Azt sem szabad elfelejteni, ele-
mi érdeke lesz a Roszatomnak, hogy valami-
lyen módon rákerüljön a logója a kosárlabda-
csapat mezére. Erről azonban akkor fogunk 
tudni tárgyalni, ha felszáll a fehér füst, és el-
kezdődik az építkezés.

(joko)

Évet értékelt az Atomerőmű SE
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karácSonyi ajánDék 
Szeretteinek! 
Lepje meg családját, barátját 
utazási élménnyel!

Sí  
biztosítás  

gyorsan,  

egyszerűen
!

Nem drágult 
a stadion

Egy győzelem, egy vereség

Az új paksi labdarúgó-stadion � nanszírozá-
sával kapcsolatos kormányhatározat jelent 
meg nemrég a Magyar Közlönyben, amely 
szerint az állam 600 millió forintot csopor-
tosított át a létesítmény megvalósítására. 
Ennek kapcsán több országos lap arról cik-
kezett, hogy így már kétmilliárdba fog ke-
rülni a paksi stadion.
– Nem lesz ennyivel drágább a stadion, nem 
emelték meg kétmilliárdra az építkezés költ-
ségvetését, az átcsoportosított pénz az ön-
kormányzat által biztosított 600 millió fo-
rintot váltja ki – szögezte le a megjelent saj-
tóhírek kapcsán Süli János polgármester. 
Hozzátette: az önkormányzat felszabadított 
600 milliója az általános egyéb feladatokhoz 
kerül majd. – Ezekből bőven van, ilyen a vá-
ros felkészítése a bővítésre, de jövőre mint-
egy 1,1 milliárd forintot elvon az állam szo-
lidaritási adó jogcímen, így a most befolyó 
600 millió forinttal kicsit levegőhöz juthat a 
város – tette hozzá Süli János.
Mint arról korábban többször is beszámol-
tunk, Pakson, a Fehérvári úton új stadion épül 
4500 ülő- és 300 állóhellyel. Az elsődleges költ-
ségvetés 1,4 milliárd volt, amiből az állam 800 
milliót, az önkormányzat pedig 600 milliót 
állt volna. Idén októberben arról is írtunk, az 
a döntés született, hogy a két kapu mögötti le-
látó tao-forrásból (a társasági adó sportcélú fel-
ajánlása – a szerk.) készül majd el.          -faller-

Két hét szünet után folytatódott a pontva-
dászat a kosárlabda NB I-ben, volt idő ráké-
szülni a Szeged elleni meccsre. Az elején az 
ASE diktálta az iramot és irányította a mér-
kőzést, aztán a 4. perc tájékán két triplát is 
beszórtak a vendégek és elléptek 4 ponttal. 
Percekig üldözte a Paks a Szegedet, de a ké-
kek rendre visszaverték a felzárkózási kísérle-
teket. A nyolcadik percben Kovács Ákos két 
triplát is értékesített, ismét a hazaiaknál volt 
az előny, amelyet a negyed végéig meg is tar-
tottak. Borzalmasan kezdődött paksi rész-
ről a második felvonás, 11-0-s szegedi roham 
után 21-29-et mutatott az eredményjelző, időt 
kért Gediminas Petrauskas. Samenas duplájá-
val megkezdték a felzárkózást, és Tiby zicce-
re után már 29-30 volt az állás. Nem sikerült 
azonban átvenni a vezetést, a vendégek ismét 
elléptek, és négypontos előnnyel mehettek 
az öltözőbe. Nagy erőket mozgósítottak Ko-
vácsék a harmadik negyedben, kemény csa-
ta folyt a pályán, minden dobásért meg kel-
lett küzdeni. P. J. Hill két büntetője és triplája 
után átvette a vezetést az ASE, de a negyed vé-
gén Juhos utolsó másodperces triplájával ma-
radt az előny a szegedieknél. Megint a vendé-
gek kezdték jobban az első perceket, és 51-58-
ra elléptek. Nem törte meg ez sem a paksiakat, 
Tiby, Kovács Ákos és Hill pontjaival átvették a 
vezetést. Ezután forrósodott fel igazán a han-
gulat, Samenas triplája után hat pontra nőtt 
a hazai előny. Sorra pontozódtak ki a szege-
di húzóemberek, de még ekkor sem adta meg 
magát a Tisza-parti társaság, és Boltic bünte-

tőivel feljöttek három pontra, viszont a hátra-
lévő percekben már nem engedte ki a győzel-
met a kezéből az Atomerőmű csapata. ASE–
Naturtex-SZTE-Szedeák: 79-72.
A következő fordulóban az ASE ahhoz a 
Körmendhez utazott, amely az utolsó három 
mérkőzését elvesztette és amelynek edző-
je, Cizmic a meccset megelőzően nyújtotta 
be lemondását. Sajnos sikerült örömet sze-
rezni a horvát trénernek a búcsúmeccsén: az 
első percektől eltekintve nem volt egy súly-
csoportban a két társaság. Eddigi legna-
gyobb arányú vereségét szenvedte el az ASE, 
és harmadszor kapott több mint száz pontot.                                                                                                 
Egis Körmend–ASE: 102-64.                       -joko-
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Lepje meg szeretteit karácsonyra 

a Paksi templomok és kápolnák 

című fotóalbummal!

Áldott karácsonyt 
és boldog új évet kíván

a Paksi Hírnök!

Az exkluzív kiadvány korlátozott számban megvásárolható 
a Szent István téri Agricumban, a Pákolitz István Városi 

Könyvtárban, a Paksi Hírnök szerkesztőségében és a 
Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárában. 

Ára 4000 Ft.


