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A jelenlévők egyhangú szavazással fogad-
ták el a város 2017-es költségvetését, amelyet 
második fordulóban tárgyalt márciusi ülésén 
a város képviselő-testülete. A főösszeg tavaly 
óta jelentősen csökkent, így idén nem éri el 
a tízmilliárd forintot. Mint már korábban is 
írtuk, szolidaritási adó gyanánt jelentős ösz-
szeget kell az államkasszába fizetnie az ön-
kormányzatnak. Mivel a kérdés többször elő-
került – most a testületi ülésen is – Süli Já-
nos polgármester rögzítette: a pontos összeg 
651 millió 846 ezer forint az iskolákra fordí-
tott önkormányzati forrás levonása után. Ezt 
azért ebben a kontextusban vizsgálják, mert 
a közoktatási intézmények működtetését ma-
gához vonta az állam, az önkormányzat en-
nek okán nem tervezte be költségvetésébe 
a normatíva fölötti juttatást. A költségvetési 
tervezetet szakértőként véleményező könyv-
vizsgálót idézve a polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ügyelni kell a fizetőké-
pesség megőrzésére, mert a szolidaritási adót 
havonta kell fizetni, a város adóbevételei vi-
szont két időpontban folynak be. Süli János 
azt is elmondta, hogy még számítanak arra, 
hogy emelkednek a város bevételei: egyrészt 
a TOP-ból jelentős forrást, 3,5 milliárd fo-
rintot várnak, másrészt az adóbevételek nö-
vekedésével kalkulálnak. A TOP-os pályáza-
tokról azt mondta, hogy az ígéretek szerint 
március végén új fordulót hirdetnek, a lo-

gikus az volna, hogy mindenki tudná, mire 
nyert forrást, így annak ismeretében pályáz-
na. Az első fordulóban figyelembe vett 1,5 
milliárddal szemben 1,7 milliárd forint a ta-
valyi pénzmaradvány. A 200 millió forint 
többlettel a tartalékkeretet növelték, amit pá-
lyázati önerőként szeretnének fejlesztésre for-
dítani. Vannak kész és folyamatban lévő ter-
vei az önkormányzatnak, éppen azért, hogy 
amennyiben realizálni tudja a tervezett bevé-
teleket – és erre van esély Süli János szerint – 
haladéktalanul elkezdhessék a munkát. Bar-
nabás István alpolgármester egyébként az 
ülésen szót is kért ez ügyben és kiállt a lakó-
telep mellett mondván, hogy az ottani felújí-
tásokat preferálják.
Süli János arról is beszélt, hogy a törvény által 
az önkormányzathoz delegált feladatok finan-
szírozása a kiadások 30-40 százalékát viszi el. 
– Az évek során ezekhez vállaltunk újabb fel-
adatokat – a gyógyászati központ, a múzeum, 
a képtár működtetését – amiket nem lehet el-
hagyni. Emiatt ez az év szűkebb – húzta alá a 
polgármester. E témában egyébként Bordács 
József szólalt fel, javasolta, hogy vizsgálják 
meg, hogyan lehetne csökkenteni a gyógy-
fürdő évi több száz millió forintos vesztesé-
gét. Beszélt arról is, hogy az ötvenmillió fo-
rintos éves költségvetéssel rendelkező Pak-
si Képtárnak csupán 67 fizetővendége volt a 
6700 – főként diákokból álló – egyéb látogató 
mellett, ami szintén gondolkodásra kell, hogy 
ösztönözze a testületet. Azt mondta, az épü-
letet más célokra, rendezvények helyszíne-
ként is hasznosítani kellene. A városi rendez-
vények esetében viszont kevesellte a két so-
ron szereplő, összesen 30 millió forintot.
Kovács Sándor képviselő azt hangsúlyozta, 
igen jó esélyei vannak a városnak, hogy rövid 
időn belül rendezze, azaz növelje adóbevéte-
leit, a Paks II projektnek köszönhetően pedig 
további plusz forrásokra számíthat, de ehhez 
szükség van a jól átgondolt tervekre, hiszen a 
város jelentős lemaradásban van a felkészü-
lés terén.
Hatvanegymillió forint támogatást nyújt a 
város önkormányzata az Energetikai Szak-
gimnázium és Kollégium számára. Az ere-
deti előterjesztés szerint ezt eszközfejlesz-
tésre szánták, de – mint Süli János kifejtette 
– személyi kiadásokra fordíthatja az iskola 
annak érdekében, hogy a tanárok ne ván-
doroljanak el. Ez a polgármester szavai sze-
rint fontosabb, nagyobb hatása van az intéz-
mény megtartó erejére.
Az ülés végén Süli János külön is foglalko-
zott az atomerőmű kapacitásfenntartásával. 
Üdvözölte, hogy megszületett a brüsszeli 

döntés immár az utolsó függőben lévő kér-
désben is. – Az ellenzékből olyan reakciót 
váltott ki a hír, amivel nem tudunk azono-
sulni – szögezte le. Azt mondta, tarthatatlan 
az ország áramfüggősége, ami meghaladja a 
30, esetenként az 50%-ot. Ez gazdasági és ál-
lambiztonsági kockázatot jelent. Kitért arra 
is, hogy a térség felkészítését célzó munkát 
folytatni fogják, amiről Lázár János szemé-
lyesen fog egyeztetni a településvezetőkkel.
Ezt megelőzően született még jó pár fon-
tos döntés a testület márciusi ülésén. Ilyen 
a szociális intézmények térítési díjának vál-
tozása. Ez, ahogy Szabó Péter alpolgármes-
ter az ülés végén összefoglalta, valójában 
csak az Életfa Idősek Otthonát érinti, itt nőtt 
a díj napi 200 forinttal. Az alpolgármester a 
hátteret illetően elmondta, hogy 2012-ben 
emelt díjat a testület, aztán három éven át 
nem, a tavalyi napi száz- és az idei kétszáz 
forintos emeléssel éppen az infláció mérté-
kével egyező növekedés történt.
– Természetesen megyei szinten tájékozód-
tunk, nagyon sok településen hasonló kom-
fortú intézményben sokkal magasabb díjat 
kell fizetni – vázolta. Így a tavalyi 102 ezer-
ről 108 ezer forintra nőtt a havidíj, amihez 
az önkormányzat nagyjából ugyanennyi-
vel járul hozzá, mivel egy személyre vetít-
ve a költség napi 6600 forintot meghaladó 
összeg. Az otthon egyébként 86 férőhelyes, 
körülbelül ugyanennyien vannak várólis-
tán, ezért az önkormányzat fontolgatja a bő-
vítést, tette még hozzá.
A képviselők lakossági kérelemre újabb terü-
letet minősítettek belterületté a Vácikában. 
A mostani döntéssel újabb 10-12 telken nyí-
lik lehetőség lakóingatlan létesítésére.
Területvásárlási igénnyel jelentkezett a város 
déli határában már telephellyel rendelkező 
Mecsekérc Zrt. A testület jóváhagyta a ki-
jelölt terület eladását azzal, hogy értékbecs-
lésen alapuló, a mostanra jelentősen meg-
emelkedett áron értékesítsék a 3000 négy-
zetméternyi területet.
Megemelte a letelepedési támogatásra ad-
ható keretösszeget 9,5 millióról 18 mil-
lió forintra az önkormányzat. Ezzel együtt 
több módosítás is történt, ami azt szolgál-
ta, hogy a rendelet, illetve a pályázat életsze-
rűbb legyen, jobban igazodjon a körülmé-
nyekhez. Az eddigi 35-ről 40 évre emelték a 
felső korhatárt a kormányzati támogatáshoz, 
a csokhoz igazítva; meghatározták, hogy 
bővítésnél mekkora lehet a lakás alapterüle-
tének a növekménye, mert – mint Bordács 
József indokolta – nem a luxuslakáshoz ju-
tást akarják támogatni.                                Ü  
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Csendesen gördülő autóbuszok 
a város utcáin olyan menetrend-
del, ami alternatívát kínál az au-
tózás helyett – ez nem utópia, 
hanem a közeljövő valósága.

Kétmillió eurót nyert az Euró-
pai Unió ELENA-prog ram jában 
projektfejlesztésre a paksi ön-
kormányzat, írtuk meg koráb-
ban: az összeg az elektromos-
mobilitás-program előkészítésé-
re szolgál. Az ELENA-program 
az elektromos közlekedés fej-
lesztésére biztosít lehetőséget, a 
paksi az első támogatott magyar 
projekt, mondta el Süli János a 
TelePaks közéleti magazinjában, 
ahol Misóczki Anikó, a polgár-
mesteri hivatal pályázati osztá-
lyának vezetője is a műsor ven-
dége volt.
A paksi elektromosmobilitás-
program megvalósításának 
ötlete négy éve fogalmazó-
dott meg, az erre a célra létre-
hozott Protheus Zrt.-t még az 
előző képviselő-testület ala-
pította. A folyamatos konzul-
táció, majd a tavalyi helyszí-
ni egyeztetés után december-
ben érkezett értesítés arról, 
hogy befogadták a pályázatot, 
majd idén februárban a hiva-
talos értesítés arról, hogy tá-
mogatják a projektet. A szer-
ződést várhatóan március vé-
géig aláírják.

– Az előkészítésre nyert kétmil-
lió euróból elkészíttetjük a pon-
tos terveket, holdinggá alakít-
juk a Protheus Zrt.-t és szükség 
van több új cég létrehozásásra is 
a részfeladatok elvégzéséhez: va-
gyonkezelő, közlekedési, ener-
giakereskedő, okoshálózati és fej-
lesztési kft. alakul a tervek sze-
rint – mondta el Süli János. 
Misóczki Anikó hozzátette: a 
projekt megvalósításának tel-
jes költsége 15-16 milliárd forint 
lesz, ugyanis az előkészítésre 

nyert összeg minimum hússzo-
rosát kell a beruházásra fordíta-
niuk. A szakmai tartalom fix és 
meghatározott, a megvalósítás 
forrásai több csatornából szár-
mazhatnak: pályázati pénzből, 
befektetői tőkéből, illetve beru-
házási hitelből.
A polgármester abban bízik, ha 
a régióban sikeres lesz a 17 tele-
pülésen megvalósuló mintapro-
jekt, akkor be tudnak vonni egy 
olyan befektetőt, amely elterjeszti 
a rendszert hazánkban. – Bízunk 
benne, hogy egyszer minden 
magyar elektromos busz a mi in-
telligens elszámolórendszerrel 
működő hálózatunkba lesz in-
tegrálva egy vagy több országos 
cég működtetésében – fogalma-
zott Süli János.
A polgármester szavaiból kide-
rült: olyan mintaprojektet sze-
retnének megvalósítani, ami 
bebizonyítja, hogy a nagy alap-
erőművek és a megújuló energi-
át hasznosítók egymást szerve-
sen kiegészítve, egy rendszerbe 

intergálva működtethetők. – A 
szabályozás kérdésével vagyunk 
bajban, mert a megújulók csak 
akkor termelnek, amikor a nap 
süt vagy fúj a szél. Megoldás-
ként beépítenénk az elektro-
mos közösségi közlekedés ele-
meit a rendszerbe, így minden 
időben tölteni lehetne a jár-
műveket a felesleges villany-
árammal. Így biztosíthatnánk a 
nagyerőmű és a nem kiszámít-
ható módon rendelkezésre álló 
megújulók együttműködését. 

Ez a rendszer akkor fog majd 
bizonyíthatóan jól működni, ha 
több száz, illetve ezer autóbusz 
és egyéb jármű dolgozik az in-
telligens rendszerben. Az így ki-
alakított rendszer helyettesíteni 
tudná az Ausztriában, valamint 
Nyugat-Európa több országá-
ban létező víz- és tározós erő-
művek szerepét. 
Süli János arról is beszélt, hogy a 
helyi elektromos tömegközleke-
dés elindításakor a lakótelep és a 
Szent István tér között olyan sűrű 
járatszámot szeretnének biztosí-
tani, amely jelentősen csökkent-
hetné a személygépjármű-for-
galmat a két városrész között és 
a Dózsa György úton. Emellett 
olyan utcákba is eljuthat majd 
a lakosság az elektromos kisbu-
szokkal, ahol jelenleg a nagybu-
szok – mivel nem tudnak meg-
fordulni – nem járnak. Ezeket a 
szempontokat is áttekintik a vá-
ros közlekedési koncepciójának 
az év elején indult felülvizsgálata 
során.                                  Dallos Sz.

Nemcsak pályázik, pályázatokat is működtet az önkormány-
zat. A legnépszerűbb és legnagyobb forrásigényű ún. panelpá-
lyázat idén is megjelenik, támogatást biztosítva a paksi otthonok 
energiamegtakarítást eredményező felújítására. 50-50 millió fo-
rintot különített el a képviselő-testület a hagyományos építésű 
és a panelépületek felújításának támogatására. Megjelentek ilyen 
célú állami pályázatok is, ezek áttekintésén szintén dolgoznak 
a pályázati osztály munkatársai. Szeretnék az áprilisi testületi 
ülésre úgy előkészíteni a helyi felhívást, hogy az a testületi dön-
tés után 30 nappal, májusban megjelenjen. A pályázatokról la-
kossági fórumot is tartanak.

Reális alternatívát kínálnak 
az autózás helyett

Ü Megfogalmazták, hogy az 
első lakáshoz jutást preferálják, 
illetve azt, hogy a pályázónak 
paksi munkahellyel kell ugyan 
rendelkeznie, de az eddigiekkel 
szemben nem kötik ki, hogy en-
nek a szakképesítésnek megfe-
lelő munkakörnek kell lennie, 
mert ez a mai foglalkoztatási 
helyzetben már nagyon nehezen 
teljesíthető. A pályázati felhívás 
hamarosan megjelenik, a határ-
idő május 19., az elnyerhető ma-
ximális összeg 750 ezer forint.
A lakhatást veszélyeztető kár-
esetek önkormányzati támoga-
tásra jogosító körét bővítették a 
kémények életveszélyessé nyil-
vánításával. A katasztrófavéde-
lem átvette a kémények ellen-
őrzését, sok esetben állapította 
meg azt, hogy életveszélyes ál-
lapotban vannak. Egy-egy ve-
szélyhelyzet elhárítása 200 ezer 
forintba kerül, és általában az 
egyébként is nehéz helyzetben 
lévőket sújtja. Az önkormány-
zat ezért bővítette a támogatási 
kört. Ilyen esetben 5-10-15 éves 
futamidejű, visszatérítendő tá-
mogatást lehet igényelni a ké-
mények helyreállításához.
A képviselő-testület zárt ülé-
sen határozott arról, hogy a 
nemrégiben elhunyt, korábban 
önkormányzati képviselőként 
is dolgozó, Pro Urbe Emlék-
éremmel elismert sportembert, 
Hajba Antalt a város saját ha-
lottjának tekinti. A sportember 
búcsúztatása lapunk megjele-
nésének napján, március 24-én 
volt az ASE-csónakháznál.

Vida Tünde
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– Ma a magyar szabadság születésnapját 
ünnepeljük, a magyar történelemben ez a 
nap nemzeti felemelkedésünk legfontosabb 
szimbóluma – mondta Bagdy László tanács-
nok a március 15-i városi ünnepségen tartott 
beszédében a Szent István téren, majd fel-
idézte, hogy a forradalmak első lépései min-
dig a lánglelkű, lobbanékony, esetenként ra-
dikális ifjúsághoz köthetők.
– Én ezért is mindig a fiatalok ünnepének 
tekintettem az 1848-as és az 1956-os for-
radalmat. Pakson minden évben más isko-
la tanulói adják az ünnepi műsort, ma a Ba-
logh Antal katolikus iskola diákjai. Úgy gon-
dolom, hogy nem lenne skandalum vagy 
felségsértés, ha egyszer Pakson is egy emi-
nens érettségiző diákunk tartaná az ünne-
pi beszédet – fogalmazott. Beszélt a szabad-
ságharc Tolna megyei vonatkozásairól is: 
1849 márciusában nemzetőr csapat kelt át a 
biskói révnél, amihez mintegy 300 környék-
beli népfelkelő csatlakozott. Paks, Bölcske, 
Madocsa népe nyíltan a szabadságharcosok 
oldalán állt. Paks öt hadnagyot, főhadna-
gyot és közel 120 honvédet adott a szabad-
ságharcnak.
– A forradalom hívószava a szabadság volt, 
melyet ma erkölcsi értelemben kell hangsú-

lyozni. Az igazi szabadságot csak a rend ke-
retei között lehet megélni – húzta alá a ta-
nácsnok. Ma nem fegyverrel korlátozzák a 
szabadságunkat, hanem gazdasági, politi-
kai eszközökkel, ezért ma is meg kell küzde-
nünk érte.
Ugyanaz volt a feladat a magyarság előtt 
1848-ban, 1956-ban, mint ma: önálló, szu-
verén állam megteremtése, nemzeti függet-
lenségünk biztosítása. Fogadjuk el 1848 üze-
netét: múlttal és jövendővel egyaránt szembe 
nézve, egymással összefogva kell cseleked-
nünk hazánkért, nemzetünkért, szeretett vá-
rosunkért, a paksiakért, nagy családunkért – 
mondta Bagdy László.
– 1848. március 15. igazi jelentőségét nem a 
pesti eseménysor adja meg, hanem a város-
tól 180 km-re lévő pozsonyi országgyűlés te-
vékenysége. De még inkább a március 15-
ét megelőző majd’ két évtized, a reformkor 
kiharcolt eredményei. Nem lehet, és nem is 
szabad március 15-ét elválasztani az e napot 
megelőző 18 esztendő küzdelmeitől – erről 
már Süli János polgármester beszélt a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban tartott ün-
nepi esten.
– Gróf Széchenyi István elindított egy fo-
lyamatot, mely 1830-ban kezdődött, majd 

egy mozgalommá terebélyesedve új célok-
kal, feladatokkal egészült ki, olyan embe-
rek csatlakozásával, akik nélkül nem sike-
rülhetett volna országunk modernizáció-
ja. Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák 
Ferenc, Batthyány Lajos mind felsorakoz-
tak az új Magyarország programja mellett. 
Ezeknek az államférfiaknak aztán 1848 
márciusában és áprilisában sikerült betel-
jesíteniük álmaikat. A kivitelezésben vol-
tak közöttük viták, gondoljunk csak Kos-
suthra és Széchenyire. De az alapokban, a 
nemzeti minimumban, az ország számára 
fontos kérdésekben egyetértettek és együtt-
működtek.
– Tudjuk, a forradalmat és a szabadsághar-
cot leverték ugyan, de a forradalmi ered-
mények megmaradtak, a modern Magyar-
ország alapjait március 15-én lerakták. Ha-
zánk bebizonyította a világnak: képes az 
összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két 
nagyhatalommal harcolva is megalkossa 
önállóságának alapjait. Ahogy pedig a ’48-
asok sikereket és változást tudtak elérni, úgy 
mi itt a jelenben és a jövőben is sikeresek le-
hetünk, ha nem azokat a pontokat keressük, 
amikben különbözünk, hanem azokat, me-
lyekben egyetértünk.                                              Ü

A forradalmárokra emlékeztünk
Fotók: Babai István/Paksi Hírnök
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– 1848-ban ugyanezen a napon, Pesten és Pozsonyban is volt már nagy a jövés-menés és 
a készülődés – mondta Süli János az ünnep előestéjén, Dunakömlődön tartott megem-
lékezésen. Paks polgármestere felidézte, hogy aztán március 15-én szinte egyszerre moz-
dult meg Pozsonyban a politikai elit és Pesten a radikális ellenzéki ifjúság és a polgár-
ság. Kossuthék elindultak Bécsbe, hogy átadják az uralkodónak a reformköveteléseiket, 
Petőfiék pedig a 12 ponttal indultak el, hogy elvigyék azt a Habsburg hatalmat képviselő 
helytartótanácsnak.
– Magyarországnak választania kellett, milyen jövőt akar. Elődeink bölcsek voltak, mert 
látták, hogy változásra van szükség, és felismerték, hogy változást csak együttműködés-
sel lehet elérni – fogalmazott Süli János. Sikereket értek el, mert felekezetre, politikai meg-
győződésre és származásra való tekintet nélkül összefogtak egymással, félretették korábbi 
sérelmeiket, nézetkülönbségeiket – hangsúlyozta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy 
a forradalmat a hazai német polgárság is kirobbanó lelkesedéssel fogadta, és – az erdé-
lyi szászok kivételével – hősiesen küzdöttek az 1848–49-es szabadságharcban. A magyar 
hazafiság érzése kiterjedt a vidékre, így a 18. században betelepült délvidéki németség, a 
svábság falusi földművelő és iparos tömegeire is, akiknek, a közös haza szeretetén alapu-
ló áldozatkészsége, hazafisága, a szabadságáért folytatott harc vállalása volt az első jele a 
magyar nemzeti identitás befogadási hajlandóságának – hangsúlyozta. – A függetlenedési 
szándék kudarcát a magyarok, a német iparosok és a sváb parasztok egyformán megszen-
vedték, s a közös történelmi sors ugyancsak összekovácsoló erőként hatott. Vidéken ekkor 
terjedt el a „wir sind ungarische Schwaben” önelnevezés – hangzott el a beszédben.

Március 15-i pohárköszöntőjében Bar-
nabás István alpolgármester is azokról a 
paksiakról beszélt, akik részt vettek a sza-
badságharcban. A városnak 1848-ban 
mintegy 8700 lakosa volt, soraikból 98 
főt kellett volna besorozni, ám végül 207 
idevalósi honvéddal kezdődött a szabad-
ságharc, és ez a szám még tovább nőtt. 
A régi paksi temetőkben könnyű olyan 
nyughelyet találni, ahol a sírkőre rá van 
vésve: 1848-as honvéd. Példaként emlí-
tette a régi református temetőben nyug-
vó Halász Andrást, aki túlélte a szabad-
ságharcot, és amikor 1900-ban meghalt, a 
család büszkén vésette ezt a feliratot a sír-
kövére – mondta Barnabás István. 
A paksi Fidesz és KDNP fáklyás felvonu-
lást rendezett március 15. előestéjén. 
– A forradalom ünnepe leginkább azo-
ké, akik közel engedik a szívükhöz, akik 
büszkén élik és adják tovább ’48 lelküle-
tét, tiszta értékrendjét, mert nekünk itt a 
21. század elején még mindig szükségünk 
van bátorságra, igazságra, lendületre, böl-
csességre, hazaszeretetre, összefogásra és 
a belőle fakadó tiszta örömre – fogalma-
zott Jámbor Pál szobra előtt Kovács Sán-
dor Fidesz-elnök. – A márciusi hősök éle-
tük példáival, győzelmeikkel és szenvedé-
sükkel megmutatják, hogy kik voltunk, 
kik vagyunk, és kikké lehetünk. Kovács 
Sándor hangsúlyozta: ahogy akkor, úgy 
most is szükség van az összefogásra, Pak-
son éppen az erőműbővítés kapcsán. Ki-
emelte: az ország, a város jövőjét megha-
tározó lehetőség kapujában állunk. Azt 
mondta: most lesz igazán szükség bátor-
ságra, alázatra, önmérsékletre, összefo-
gásra és városunk önzetlen szeretetére.

Ü Sikeresek lehetünk, ha tanulunk előde-
inktől, és nem az egyéni érdekeinket te-
kintjük elsődlegesnek, hanem a közös si-
kert, aminek érdekében hajlandóak vagyunk 
kompromisszumokat kötni.
– A nemzet összetartásának tudata 1848 óta 
a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi 
erőforrásunk. Éljen bennünk is a tudás, hogy 
összefogva nagy eredményeket érhetünk el. 
Mindez igaz egy vidéki középváros lakóira is, 
hiszen Paks a mi kis országunk, földünk, élet-
terünk. Ma, amikor nemzetünk és városunk, 
Paks újra a fejlődés útját keresi egy válságok-
kal, viszontagságokkal teli korban, ennek a 
napnak az emléke nagyon fontos tanulsá-
gokkal töltheti meg ünneplésünket. Ezek az 
együttműködés, a kitartás, a tenni akarás he-
gyeket megmozgató ereje, és egymás megbe-
csülése – fogalmazott Süli János.      Kohl Gy.
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A város Tisztes Polgárai lettek
Hagyományosan március 15-én adják át a 
Magyarok Világszövetsége által alapított, a 
paksi városi kitüntetések sorába emelt Tisz-
tes Polgár elismerést. Idén ketten részesül-
tek ebben a díjban, mindkettejük mögött 
gazdag életút van, s ma is szívükön viselik 
a város sorsát. Közös még bennük – mint 
lapunknak adott interjújukból kiderült –, 
hogy meglepetéssel vegyes örömmel fogad-
ták a városi kitüntetést. 

– Nem számítottam rá, nemigen szoktam 
szerepelni, csak végzem a dolgomat – reagált 
Tóth György, aki nemrégiben a Tolna Me-
gyei Mérnökkamara elismerését is megkap-
ta, a szervezet örökös tagja lett. Mint hozzá-
teszi, nincs a figyelem fókuszában, mégis úgy 
tűnik, hogy felfigyeltek munkásságára.
– 1975-től foglalkozom Pakssal, az ERBE-
nél kezdtem, „lejáró” voltam. Aztán 1985-
ben, amikor az ERBE kivonult, a paksi atom-
erőmű dolgozója lettem – kezdte történetét. 
De, mint hozzáfűzte, több mint negyedszáza-
dos ittléte okán talán már joggal vallja magát 
paksinak. A villamosmérnök, atomerőművi 
szakmérnök végzettségű szakember 1985 és 
2003 között az erőmű különböző felsőveze-
tői beosztásait töltötte be, műszaki igazgató, 
általános műszaki igazgató volt, majd 1999–
2003 között, nyugdíjazásáig a humánpoliti-
kai igazgatóságot irányította. Mint méltatásá-
ban is elhangzott, támogatta az ESZI szükség-
szerű átalakítását, és részese volt az intézmény 
történetében meghatározó alapítványi konst-
rukció létrehozásának. Szerepvállalásával biz-
tosította az iskola tanári karának és diákjai-
nak a zökkenőmentes tanévkezdést. 2001 és 
2003 között az Atomerőmű Sportegyesület 
társadalmi elnöke volt. Büszke arra, hogy ez 
idő alatt született meg a megállapodás arról, 
hogy a városnak egy első osztályú felnőtt fut-
ballcsapata legyen, és sikerült elérnie, hogy az 
ASE-ból kiöregedett gyerekeket Dunaújváros 

fogadja. Külső tagként részt vett a paksi ön-
kormányzat gazdasági bizottságának mun-
kájában. A várossal való kapcsolatát illető-
en három olyan egykori tervet említett, ami 
– mint rámutatott – talán jelzi, hogy „nem 
jártak rossz úton”. Abban az időben, amikor 
az atomerőmű munkatársa lett, tervezték an-
nak bővítését. A vver 1000-es blokk létesíté-
sére kormányhatározat született. Tóth György 
szakmai tapasztalatai okán bekapcsolódott az 
előkészítésbe, annak várost érintő szegmen-
seibe, így több, mindkét fél számára kedvező 
megoldás megszületésénél bábáskodott. Mint 
mesélte, az erőműbővítéshez szükséges inf-
rastrukturális fejlesztés első lépéseként meg-
vették a mai Táncsics park helyén lévő öreg 
épületeket, és a területet a városnak adták. A 
Pollack Mihály utca beépítetlen területét „ki-
nézték” egy lakóparknak, már a kisajátítás is 
elkezdődött, de amikor a bővítést leállítot-
ták, ők is felfüggesztették ezt a lépést. – Most 
örömmel látom, hogy a város tervezési pá-
lyázatot írt ki egy lakópark építésre – jegyez-
te meg. Hasonlóképpen fogalmazott a Du-
na-partra, az Árvíz utcára vonatkozó elkép-
zelések kapcsán, amelyekhez hasonlót már 
korábban megfogalmaztak. Tóth György el-
mondta, hogy két házasságából három fia és 
egy lánya született, öt unokája van. Nyugdíjba 
vonulása után szintén mérnök feleségével ala-
pítottak egy betéti társaságot, amelyben nuk-
leáris területet érintő tevékenységet végeznek. 
– Nagyon szeretünk Erdélybe járni, sok bará-
tunk van, tagja voltam a focicsapatnak, amely 
révén nagyon jó kapcsolatot ápolunk Székely-
udvarhellyel – árulta el még magáról.

Fritz Jánost szintén nagyon meglepte az elis-
merés, korábban magáról a címről sem hal-
lott, de – mi tagadás – nagyon jólesett neki, 
hogy gondoltak rá. A díjátadáskor felzú-
gó tapsból arra lehetett következtetni, hogy 
nemcsak az őt felterjesztő, hanem sok-sok 
ember gondol rá meleg szívvel. 

– Nagyon jóban voltam a munkatársaimmal 
a kőművestől a segédmunkásig mindenki-
vel. Korrektül tudtunk dolgozni, cselekedni, 
gondolkodni, mindig az emberek között vol-
tam, ez volt az egésznek az ábécéje – fogalma-
zott. Fritz János Pakson született. Pécsett szak-
érettségizett, hat félévet végzett az egyetemen, 
majd családi okok miatt átkérte magát levele-
zőre. Megnősült, a konzervgyárhoz került és 
úgy belevetette magát a munkába, hogy végül 
a diplomamunkáját nem készítette el, a diplo-
ma helyett technikusi oklevelet szerzett. Ta-
nulmányai után, 1950-ben először a Buda-
pesti Szerelőipari Vállalathoz került kőműves-
ként, majd a paksi kirendeltségű TOTÉV-nél 
helyezkedett el. Kitartó tanulással és szorga-
lommal jutott előbbre. Büszke arra, hogy ta-
nulmányi ösztöndíjakból, a nyári szünetekben 
végzett munkákból fedezte kiadásait, ha kellett 
szenes vagonokat rakodott ki éjszakánként. 
Dolgozott a Járási Tanácsnál, majd a Községi 
Tanácsnál, az újdonságnak számító költségve-
tési üzemek megszervezése is a feladatai közé 
tartozott. Több hatlakásos, kétemeletes társas-
ház épült a tervei alapján. Nagyon szép fel-
adatként emlékszik a futballpálya, illetve a Vak 
Bottyán Gimnázium építésére. Utóbbiról el-
mondta, hogy az komoly szakmai kihívás volt 
a magas talajvíz miatt. – Kevés helyre tudok el-
menni Pakson úgy, hogy ne találkoznék vala-
mivel, amit terveztem – mondta. Azt is elárul-
ta, hogy mindig a jóra törekvés vezérelte. 
– Nálunk azt tanították, hogy drága az építé-
szet, drága a filmgyártás is, de ha egy film nem 
sikerül, nem adják a közönség elé, míg a há-
zak ott vannak mindig szem előtt – fejtette ki. 
1977-től nyugdíjazásáig a Dunamenti Terme-
lőszövetkezetnél dolgozott, tagja volt a Nagy-
községi Közös Tanácsnak, Paks Város Első Ta-
nácsának. Munkáját aktív pályafutása során 
számos díjjal ismerték el. 
Huszonöt éve vonult nyugdíjba. Persze azóta is 
nyitott szemmel jár, és nem titkolja, nem min-
den tetszik neki. Azt például, hogy olyan la-
kásokat építenek, amik egymás mellé vannak 
zsúfolva, kifejezetten rossz szemmel nézi. A 
régi értékrend – úgy véli – nem csak a szak-
mában veszett oda. – Nekünk a gyerek- és a 
legénykorunk sokkal nehezebb, de szebb volt, 
másképp közeledtünk egymáshoz, több örö-
münk volt – taglalta. János bácsi ma is aktív, 
van egy kis tanyájuk Csámpán, ott tesz-vesz. 
Most éppen a metszés, nyitás van napirenden, 
hiszen van nyolcszáz tő szőlője. – Amikor azt 
mondták, a munka éltet, azt gondoltam, ez egy 
frázis, de már tudom, érzem magamon, hogy 
valóban igaz – jegyezte meg végezetül.                 

Vida T.

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Váczi Gergely kapta az Urántollat

Az átláthatóságot kéri számon az MSZP
– Az átláthatóság, a bizalom és a biztonság az a 
három szó, ami a paksi kapacitásfenntartással 
kapcsolatban minden embernek eszébe kell, 
hogy jusson – mondta sajtótájékoztatóján 
Heringes Anita annak kapcsán, hogy ismét 
kezdeményezték országgyűlési eseti bizott-
ság létrehozását a beruházás előkészítésének 
és megvalósításának felügyeletére.
A szocialista képviselő emlékeztetett, hogy 
frakciójával már sokadszorra javasolták a 
grémium megalakítását 2016 tavaszán. Mint 
felidézte, kérdésére Lázár János miniszter-
elnökséget vezető miniszter azt válaszolta, 
hogy a Magyar Szocialista Párt akkor nyújtsa 
be kezdeményezését, ha az Európai Bizottság 
vizsgálatai lezárultak, ugyanakkor a kormány 
nevében támogatásáról biztosította.
– Miután a második brüsszeli döntés is meg-
született, ismételten benyújtottuk javaslatun-
kat, most a kormányon és a parlamenti több-
ségen a sor – tájékoztatott Heringes Anita. 
Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a 

legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a 
sok nyitott kérdés és a válaszok hiánya bizal-
matlanságot keltett a magyar lakosságban az 
atomerőmű bővítésével kapcsolatban. – Ha a 
kormány nem titkolózna ebben a témában, 
akkor nem ez lenne a helyzet – húzta alá.
– Éppen ezért követeljük az eseti bizottság 
azonnali felállítását, a beruházás teljes körű 
átláthatóságát a szerződésektől a szakembe-
rek képzésén, a térségfejlesztésen, a vállalko-
zók felkészítésén, a hatástanulmányokon, a 
szakmai számításokon át, a beruházás min-
den részletéig, mondta az országgyűlési kép-
viselő.
– Nekünk paksiaknak és a környékben élők-
nek most egy feladatunk van: összezárni és 
kiállni magunkért, azokért a dolgokért, ami-
ket megteremtettünk, megteremtettek előde-
ink, iskoláinkért, egyesületeinkért, szakem-
bereinkért, a 40%-os hazai beszállítói körért, 
a térségért és a magyar lakosság bizalmáért – 
hangsúlyozta Heringes Anita.                    -kgy-

A magyar sajtó napja alkalmából szervezett 
városi ünnepségen idén is átadták az atom-
erőmű által alapított újságírói elismerést, az 
Urántoll díjat. A kitüntetést ez alkalommal 
Váczi Gergely vehette át.
A sajtószabadságról és ezzel összefüggésben 
az újságírók felelősségéről, a hiteles tájékoz-
tatásról beszélt köszöntőjében Süli János az 
önkormányzat és az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. hagyományos sajtónapi ünnepsé-
gén. A polgármester kiemelte, hogy a hírfo-
gyasztóknak is van felelősségük, mégpedig 
abban, hogy több forrásból tájékozódjanak, 
mielőtt véleményt formálnának egy-egy té-
máról. A helyi sajtóval jó a kapcsolat, tevé-
kenysége az önkormányzat számára felvál-
lalható és támogatható, tette még hozzá a 
városvezető. 
Kovács Antal, az atomerőmű kommunikáci-
ós igazgatója elmondta, a sajtónak az a fele-
lőssége, hogy nem a könnyű megoldást vá-
lasztja egy negatív hírrel a nézettség, olva-
sottság növelése érdekében, hanem alapos 
utánajárással, közérthetően és objektíven szól 
az atomerőműről és a kapacitásfenntartásról, 
hogy a közvélemény hiteles képet tudjon ki-
alakítani. Az atomerőműben minden felme-
rülő kérdésre válaszolnak. 
A köszöntőket követően átadták az Urántoll 
díjat, amelyet a paksi atomerőmű alapított 
1992-ben azzal a céllal, hogy minden évben 

elismerésben részesítsen egy, az atomener-
gia békés célú alkalmazásáról, az atomerő-
műről tényszerűen tájékoztató újságírót. A 
díjat idén idén Váczi Gergely vehette át, aki 
az ország egyik legnagyobb kereskedelmi té-
vécsatornájának riportere, egyebek mellett 
a Magellán című tudományos magazin mű-
sorvezetője. Váczi Gergely a tudományos-
szórakoztató műfaj elkötelezett művelője. Az 
elmúlt esztendőben több riportot készített az 
atomerőműről, amelyek szakértői alaposság-
gal, mégis érthetően, a nagyközönség számá-
ra élvezetesen mutatták be az ott folyó mun-
kát, hangzott el a méltatásban.
– Főként azért megtisztelő ez a díj, mert leg-
fontosabb szempontként a hitelességet emel-
ték ki a méltatásban – mondta a kitünte-
tett, aki újságírói kérdésre arról is beszélt, 
hogy előítéletei nem voltak az atomerőmű-
vel szemben, a kíváncsiság viszont annál in-
kább munkált benne. Kiemelte, hogy a mé-
dia hatalmi ág, ezért tisztában kell lenni az-
zal, hogy bármilyen megnyilvánulással hatást 
vált ki, és annak bizony tanító jellege is van.  
– Egy olyan típusú műsorban mint a Magel-
lán, ez hatványozottan érvényes, hiszen min-
den riporttal informálni, ismeretet terjeszte-
ni, tudást átadni akarunk. Örülök annak, ha 
az atomerőműben készült riportok ezeknek 
az elvárásoknak megfeleltek – tette hozzá.

-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

A TEIT partnere lett 
Madocsa, Györköny és Dunapataj

Jumbo Travel Utazási  iroda

szabadkai piac
2017.04.08.
Vásárlás a szabadkai piacon 
3.200 Ft / fő

sör és csülök 
prágában
2017.06.02-04.
3nap / 2 éj 
41.500Ft / fő

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 paks, dózsa györgy u.14. U-001672 · Mamut bt

travel

csodálatos 
Erdély
2017.07.24-29.

6nap / 5éj félpanzióval 
75.000Ft / fő

Az atomerőmű környezetében élő lakosság 
széles körű tájékoztatása érdekében partne-
ri megállapodást kötött a TEIT Madocsával, 
Györkönnyel és Dunapatajjal. Az erről szóló 
szerződést Pakson, az Erzsébet Nagy Szállo-
dában írták alá.
A megállapodás értelmében a társulás veze-
tői szükség szerint, de legalább félévente ta-
lálkoznak a partnerközségek polgármestere-
ivel, tájékoztatást adnak az aktualitásokról 
és a tervekről. A jövőben Madocsára, Györ-
könybe és Dunapatajra is eljuttatják a TEIT 
hírlevelét, egyéb bemutatóanyagait, amelyek 
terjesztését az önkormányzatok segítik. A 
társulás kiemelt közösségi programjaira, így 
az évente ismétlődő TEIT Napra meghívást 
kapnak a partnertelepülések önkormányzati 
küldöttségei is. A szervezet igény szerint se-
gíti az atomerőművel, illetve a környezeté-
nek ellenőrzésével kapcsolatos információk-
hoz való hozzáférést.
A három község a kapott információkat a 
helyben szokásos módon továbbítja, a lakos-
sági véleményeket, kérdéseket pedig a TEIT-
nek. A szükséges létesítményeket és eszközö-
ket térítésmentesen biztosítják a megállapo-
dás keretében szervezett rendezvényekhez, 
illetve településeiken csoportos tájékozódó 
látogatásokat szerveznek az atomerőműbe és 
a bátaapáti tárolóba, ehhez igénybe vehetik 
a TEIT tapasztalatait és kapcsolatrendszerét.
Dr. Bálint József elnök emlékeztetett, hogy 
a társulásnak 2018-ig szóló szerződése van 
a paksi atomerőművel, aminek tevékenysé-
gét, illetve a hozzá kapcsolódó tájékoztatá-
si és információs feladatokat érinti a partne-

ri megállapodás. – Kerestünk egy jogi meg-
oldást, ami lehetővé teszi, hogy ez a három 
település a paksi atomerőművel kapcsolatos 
tevékenységek részese legyen – fogalmazott 
az elnök, aki arról is tájékoztatott, hogy a há-
rom partnertelepülés, külön szerződés kere-
tében, a feladatok finanszírozására, fejlesz-
tésre felhasználható összeghez jut a TEIT-en 
keresztül.
Annak ellenére, hogy közigazgatási terüle-
tük beleesik az atomerőmű körüli 12 km-
es körbe, Madocsa, Györköny és Dunapataj 
különböző okok miatt nem vált az 1992-
ben létrejött TEIT tagjává, de azóta jelez-

ték csatlakozási szándékukat. Mindhárom 
település polgármestere úgy fogalmazott, 
hogy a mostani partneri megállapodás kö-
zelebb hozta őket céljukhoz, úgy tekintik, 
hogy „a TEIT előszobájába kerültek”. Ge-
lencsérné Tolnai Klára (Madocsa), Bra-
un Zoltán (Györköny), valamint Dusno-
ki Csaba (Dunapataj) polgármester is arról 
számolt be, hogy az atomerőművel eddig is 
jó kapcsolatot ápoltak, és annak alapítvá-
nyain keresztül forrásokhoz jutottak, ami-
ket felhasználva jelentős fejlesztéseket tud-
tak végrehajtani.

Vida T.

Pályakezdők, figyelem!
Pályázatot hirdet fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő le-
telepedésének támogatására a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esély-
egyenlőségi bizottság. Újdonság, hogy a korhatárt 35-ről 40 évre vál-
toztatták, továbbá, hogy a pályázati keretösszeget a korábbi 9,5 millió 
forintról 18 millióra emelték. A paksi munkahely továbbra is feltétel. 
A vissza nem térítendő helyi támogatást lakás, családi ház, építési te-
lek vásárlására vagy lakás, családi ház építésére lehet igénybe venni. A 
bírálat során előnyben részesítheti azokat pályázókat a bizottság, akik 
első saját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy építenek, írja a paks.hu. 
A honlapon a részletes kiírást és a pályázat benyújtásához szükséges 
adatlapot is megtalálják. A pályázatok benyújtásának határideje: sze-
mélyesen május 19-én 12 óra, postai úton május 19-i postabélyegző.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Itt a beiratkozás ideje

ESZI-s siker született
a Szilárd Leó fizikaversenyen

Négy hét múlva, április 20-án és 21-én lesz 
az általános iskolai beíratás, mindkét napon 
8 és 19 óra között. A hatodik életévüket idén 
augusztus 31-ig betöltő gyermekek válnak 
tankötelessé, akiket a jogszabály szerint köte-
les beíratni a szülő a lakóhelye, ennek hiányá-
ban a tartózkodási helye szerint illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára. Ez alól 
abban az esetben van mentesség, ha a gyer-
mek még nem érte el az iskolakezdéshez 
szükséges fejlettséget, így további egy évig 
óvodában marad. Az általános iskola köte-
les felvenni a körzetében lakó gyermeket, 
de a körzethatárok megállapítása a szülők 
szabad iskolaválasztáshoz való jogát nem 
gátolja. Mivel az oktatási intézmény köteles 
felvenni a körzetében lakó minden gyerme-
ket, a várólistás igényeket csak akkor tud-
ja teljesíteni, ha ezt követően van még sza-
bad helye. A gyermekek felvételéről, illetve 

az elutasításról az iskola igazgatója dönt, er-
ről a szülők írásban kapnak értesítést. A fel-
vétel elutasítása esetén a szülő eljárást indít-
hat az igazgatónál a kézhezvételtől számí-
tott tizenöt napon belül, ám a fellebbezést 
másodfokon a fenntartó bírálja el. Ameny-
nyiben a gyermek tankötelezettségét külföl-
dön teljesíti, ezt be kell jelenteni a területi-
leg illetékes köznevelési feladatokat ellátó 
hatóságnak. Az általános iskolai körzeteket 
meghatározták, a Tolna Megyei Kormányhi-

vatal pedig közzétette honlapján, a beíratás-
ról szóló tájékoztatóval együtt. A beíratáshoz 
szükség lesz a gyermek nevére kiállított lak-
címkártyára, az iskolai fejlettséget tanúsító 
eredeti igazolásra, valamint külön élő szülők 
esetében a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
tett nyilatkozatra. Az általános iskolai beíra-
tással kapcsolatos minden információ meg-
található a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ honlapján.                                               

Kohl Gyöngyi

– Nehéz, de érdekes feladatokat kellett meg-
oldani – mondta Soós Tamás, aki korosz-
tályában megnyerte az idei Tolna megyei 
Szilárd Leó fizikaversenyt. Az Energetikai 
Szakgimnázium és Kollégium informati-
ka szakos diákja még az általános iskolában 

kedvelte meg a reál tudományokat, mégpe-
dig azért, mert úgy véli, hogy általuk maga-
sabb szinten ismerheti meg a fizikai világot. 
A versenynek otthont adó középiskola di-
ákja arról is beszámolt, hogy számíthat ta-
nárai segítségére, de egyedül is rengeteget 
tanul, gyakorol. A Mikola Sándor országos 
középiskolai tehetségkutató fizikaversenyt 
9. és 10. évfolyamosként is megnyerte, 
2015-ben pedig akkori matematikatanárá-
val, Árokszállási Tiborral közösen tartott 
előadást a KöMal Ankéton, az ELTE-n ar-
ról, hogyan lehet matematikai módszerek 
alkalmazásával nehezebb fizikai feladato-
kat megoldani. Beszélgetésünk idején pe-
dig éppen egy újabb nagy megméretés-
re készült, OKTV-döntőre matematikából. 
Tamás Szekszárdon él, de a továbbtanulás-
kor úgy döntött, hogy kollégista lesz, mert 
elméje pallérozása mellett az is fontos szá-
mára, hogy önállóságot tanuljon. Mindket-
tőben jó úton halad, előbbit versenyered-
ményei igazolják, utóbbira pedig példaként 
hozta fel, hogy megtanult főzni. A tanulá-
son kívül azért másra is szakít időt, évek 
óta gitározik, ott szerepel hobbijai között az 
origami és a kerékpározás, hétvégente pe-
dig osztálytársakkal, barátokkal is tölt időt, 
szereti a közösséget. Azt is elmondta, hogy 
egyetemre készül, jelenleg a fizikusi illetve 

mechatronikai mérnöki pálya vonzza leg-
inkább. 
A már hagyományos Tolna megyei Szilárd 
Leó fizikaversenyre egyébként harminc 
diák érkezett, ez alkalommal Szekszárd-
ról, Bonyhádról, Dombóvárról és Paksról, 
a fiatalok a 11., illetve a 12. évfolyamosok 
kategóriájában mérték össze tudásukat.  A 
11. évfolyamosok tudáspróbájában Soós 
Tamást Takács Marcell, a Bonyhádi Pető-
fi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja 
követte, a harmadik pedig Ágoston Tamás, 
a Szekszárdi Garay János Gimnázium di-
ákja lett. A 12. évfolyamosok közül Tibay 
Álmos, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangé-
likus Gimnázium tanulója és Mácz And-
rea, a Szekszárdi Garay János Gimnázi-
um tanulója azonos pontszámmal első he-
lyen végzett, Tatai Mihály lett a második, 
a harmadik helyen pedig Keresztes László 
zárta a versenyt, mindketten a Szekszár-
di Garay János Gimnáziumból. Az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat, az Energeti-
kai Szakgimnázium és Kollégium, vala-
mint a paksi Szilárd Leó Tehetséggondozó 
Alapítvány támogatásával megrendezett 
Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyen 
a csapatok versenyében idén a Szekszárdi 
Garay János Gimnázium diákjai végeztek 
az élen.                                             -gyöngy-

Április 26-án és 27-én lesz az óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre Pakson, mind-
két napon 7.30 és 17 óra között. A beíratásra vinni kell a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát, lakcímkártyáját, tajkártyáját, valamint a szülő személyi igazolványára és lakcím-
kártyájára is szükség lesz. A beíratás minden esetben a választott óvoda székhelyintézmé-
nyében történik, a Paksi Napsugár Óvoda esetében tehát a Vörösmarty utca 9-11., a Paksi 
Benedek Elek Óvoda esetében pedig az Ifjúság útja 1/b alatt. Azok a gyerekek óvodaköte-
lesek idén szeptember 1-jétől, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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*Akár 100 €/fő kedvezmény illetve akár 35% kedvezmény a szállás díjából, egyes 2017 nyári Neckermann 
repülős ajánlatokra (HUN NAH és HUN FAX), illetve árfolyamakció 311,90 Ft=1 EUR árfolyamon 2017.03.09 
és 2017.03.31. között vagy visszavonásig a 2017 nyári ajánlatokra.1 Kedvezményekkel csökkentett ár. Az 
ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. 
Ezen felül fizetendő a biztosítás. A foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! Árainkat Euróban 
garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Árfolyamakciója vagy 
a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül megha-
tározásra. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás 
Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130 
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

MALLORCA - NA TACONERA f

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, reggelivel. ILLETÉKMENTES!
Indulás: 2017.09.21.

568,- € (177.159 Ft)/fő ártól1

FUERTEVENTURA - APARTHOTEL ESQUINZO d

1 hét repülővel, 3 fős apartmanban, önellátással. ILLETÉKMENTES! 
Indulás: 2017.06.25.

626,- € (195.249 Ft)/fő ártól1

LANZAROTE - BUNGALOWS PLAYA LIMONES d

1 hét repülővel, 3 fős bungalóban, önellátással. ILLETÉKMENTES! 
Indulás: 2017.06.21.

578,- € (180.278 Ft)/fő ártól1

NYARALÁSOK ILLETÉKMENTESSÉGGEL*

PARTNER

Március közepétől új, virtuális stúdióból jelentkezik a TelePaks Kistérségi Televízió Híradója. A tervek szerint az év során a televízió 
közéleti műsora, sportmagazinja és oktatási magazinja is hasonló hátteret kap majd.
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

Pakson, a Kurcsatov utcában 
felújított, 3. emeleti 2 szobás 

középső lakás eladó.
Ár: 15,2 M Ft.

Tel.: +36-20/341-3045

INFORMÁCIÓS NAP 
március 30-án az Erzsébet Nagy Szállodában
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka mara szervezésében,  
a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! 
projekt keretében.

A programsorozat hatodik állomásaként délelőtt 9 órai kezdettel 
Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában kerül megrendezésre az in-
formációs nap, amelynek célja a mikro-, kis- és középvállalkozások 
szemléletformálása, a vállalkozásvezetők/cégvezetők információs 
technológiákhoz, informatikához kapcsolódó viszonyának fejlesz-
tése, erősítése.
Az információs napon a részvétel ingyenes, azonban előzetes regiszt-
rációhoz kötött, melyet a jelentkezők a www.vallalkozzdigitalisan.hu 
oldalon a rendezvények menüpontban tehetnek meg, a listából kivá-
lasztva a paksi információs napot, ahol a részletes program is meg-
tekinthető.

Nem a borászok ellenében, hanem mel-
lett jön létre az Első Paksi Sörklub – fogal-
mazott az alapító, Dömény Zoltán 2015 ja-
nuárjában, amikor első foglalkozását tartot-
ta a szervezet. Hogy ez mennyire így van, azt 
a legutóbbi, márciusi összejövetel is igazol-
ta. Borászokat hívtak vendégségbe, s az asz-
talokra a sör mellett kiváló paksi borok is ke-

rültek. A Sárgödör Téri Présháztulajdonosok 
Egyesülete egy egész asztalnyi társasággal 
és a vacsorához kétféle borral érkezett, an-
nak végeztével még borbemutatót is tartott. 
Ahogy a sörklub minden rendezvényén, ez-
úttal is egy sor ínyencség került a vacsoraasz-
talra, elkészítésük fortélyait Ambrózi Aladár 
mesterszakács ismertette. Róla érdemes tud-

ni, hogy mindig eltér a megszokott recep-
tektől, minden ételt újragondol. Így volt ez 
most is, amikor a sort vörösboros libazúza 
nyitotta csicsókarizottóval, majd előételként 
pontypaprikást tálaltak zöldhagymás galus-
kával, haltepertővel. Ezekhez előbb egy vi-
lágos Soproni, majd egy vörös Staropramen 
sör került az asztalra. A lassan sült bőrös 
mangalicához, amit csiperkegombával, sült 
céklával, pirított burgonyával tálaltak, Ko-
vács Mihály 2013-as vörös cuvee-jét kínál-
ták, míg a fantáziadús mákos gubát a Fabro 
pince Érintés nevű fehér, félédes habzóbora 
kísérte. Sorra emelkedtek szóra a Sárgödör 
téri borosgazdák ajánlva pincéjük gyöngy-
szemeit.
Dömény Zoltán azt mondta, az Első Paksi 
Sörklub programjaival mindig igyekeznek 
reagálni a tagság igényeire. A találkozókat 
negyedévente tartják, újabban ezekre hely-
beli civilszervezeteket hívnak, így példá-
ul korábban a Paksi Orosz Klubot és most 
a borászokat. A klubba a tagok ajánlásával  
lehet belépni, az ő meghívásukkal a prog-
ramokon lehet résztvenni.                           -vt-

Borászok a sörklubban
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Váljék egészségére!

A mozgásszervi panaszok enyhítése

Ez alkalommal két olyan szakrendelést 
mutatunk be, amelyek „első ránézésre” 
hasonlítanak egymásra, hiszen mind a 
kettő mozgásszervi problémákkal foglal-
kozik, ám mégis van különbség közöttük. 
A szóban forgó két orvosi szakág a reu-
matológia és az ortopédia. 

A reumatológia a mozgásszervek fájda-
lommal, működészavarral járó, nem trau-
más eredetű megbetegedéseivel foglalko-
zik. A reumás megbetegedések lehetnek az 
ízületeket érintő gyulladásos, illetve kopá-
sos eltérések. Előbbi lehet akut vagy folya-
matos gondozást igénylő krónikus állapot. 
A degeneratív esetekben elsősorban az ízü-
leti porc, a szalagrendszer, majd a környező 
csontok kóros elváltozása következhet be, 
ami aztán gyulladást, fájdalmat sőt torzu-
lást okozhat. – A Paksi Gyógyászati Köz-
pont szakrendelését éves szinten 4-5 ezer 
páciens keresi fel – mondta dr. Palotás Kin-
ga reumatológus szakorvos, aki arról is be-
számolt, hogy elsősorban konzervatív terá-
piát alkalmaznak, ami magában foglalja a 
gyógytornát, a fizikoterápiát és a gyógysze-
res, injekciós kezelést. Ha ezek nem enyhí-
tik a beteg panaszait, szóba kerülhet mű-
téti megoldás, protézis beültetése, de ez 
már az ortopédus feladata. – Sajnos a ko-
pásos problémákat és a csontritkulást nem 
lehet gyógyítani, de a fájdalom általában 
jól csökkenthető, illetve a további állapot-
romlás megelőzhető, csak meg kell talál-

ni a leghatásosabb terápiát, amihez viszont 
türelemre és kitartásra van szükség az or-
vos és a páciens részéről egyaránt – mond-
ta a doktornő kiemelve, hogy a cél mindig 
ugyanaz, a beteg fájdalmának csökkentése, 
a lehető legjobb életminőség elérése. Fon-
tos, hogy a beteg megértse, mi a betegsége 
lényege. Helyben lehetőség van csontsűrű-
ség-vizsgálatra, amiről a képalkotó eljárá-
soknál már részletesen írtunk, illetve a tb 
által finanszírozott terápiás kezelések mel-
lett, térítési díj ellenében elérhető fizikote-
rápiás LASER-, lökéshullám-terápiára, va-
lamint BEMER mágneságy használatá-
ra – mindegyik kizárólag orvosi javaslatra. 
A szakrendelésre beutaló birtokában lehet 
időpontot kérni, az előjegyzési idő jelenleg 
körülbelül egy hónap. Dr. Palotás Kinga ki-
emelte, ha a páciens háziorvosa úgy látja, 
hogy ennél hamarabb lenne szükség szak-
orvosi ellátásra, és erről maga értesíti a dok-
tornőt, meg tudják oldani a napokon belü-
li vizitet. 
Míg a reumatológia kizárólag konzervatív 
kezeléseket alkalmaz, a csontváz és a moz-
gató szervrendszerek veleszületett, illet-
ve szerzett rendellenességeinek kezelésével 
foglalkozó ortopédia műtéti beavatkozáso-
kat is végez. A Táncsics utcai rendelőben 
működő szakrendelésen heti két napon dr. 
Róth Teréz fogadja a betegeket, valamint 
kéthetente hétfőn dr. Ganczer Péter. Míg 
a reumatológián kizárólag felnőtt betege-
ket látnak el, az ortopédián gyermekekkel 

is foglalkoznak. A szakrendelésen végzik a 
csecsemők kötelező ortopédiai csípővizs-
gálatát, illetve a gyermekorvosok, védőnők 
által az óvodákban, iskolákban végzett szű-
rővizsgálatok révén is kerülnek gyerekek az 
ortopédiára – mondta el dr. Ganczer Péter 
ortopéd szakorvos hozzátéve, hogy míg a 
felnőttek körében a kopásos jellegű prob-
lémák a jellemzőek, illetve a különböző sé-
rülések következményei, a gyerekeknél tel-
jesen más betegségek a jellemzők, példá-
ul a lúdtalp vagy a gerincferdülés. Ezeknél 
gyógytornával, gyógyúszással, gyógyászati 
segédeszközök használatával látványos ja-
vulás érhető el. Az ortopédia is alkalmaz a 
reumatológiánál felsorolt konzervatív terá-
piákat. A műtéti beavatkozások tekinteté-
ben Paks jó helyzetben van, hiszen műkö-
dik egynapos sebészet, ahol többek között 
atroszkópos térd-, valamint bokaműtétet, 
kalapácsujjdeformitás-, illetve bütyökmű-
tétet tudnak végezni. – Az egynapos sebé-
szeten felfutóban van az ortopédia szakág, 
és ha a tervezettnek megfelelően 24 órás 
felügyeletre is lesz lehetőség, tovább bővül-
het a műtéti repertoár – mondta el a doktor 
hozzátéve, hogy ez további eszközfejlesz-
tést is feltételez. A szakrendelésen egyéb-
ként kiváló a felszereltség, és az ultrahang-, 
valamint a röntgenháttér is magas színvo-
nalú. Ha műtétre kerül sor, a páciens tel-
jes körű tájékoztatást kap a műtétről, az azt 
megelőző vizsgálatokról és az utógondo-
zásról.                                         Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Virágosítási 
verseny

Rendhagyó 
bormustra

Ki kapja a 
Gyermeke-
inkért díjat?Az Együtt a parlagfű ellen Alapítvány idén is 

meghirdeti lakossági virágosítási versenyét 
egy zsűrizéssel, amit júliusban tartanak majd. 
A nevezési kategóriák változatlanul a követ-
kezők: legszebb virágos kertes ház, legszebb 
virágos lépcsőház, legszebb virágos utca.
A zsűrizésnél szempont, hogy a kert tiszta, 
rendezett, virágos és gyommentes legyen, va-
lamint közterületről belátható. Az elért mi-
nősítéstől függően különböző mennyiségű 
virágpalánta a jutalom, az egynyári virágpa-
lántákat 2018 tavaszán osztják majd ki.
A versenyben nevezési lap kitöltésével lehet 
részt venni, ami megtalálható az alapítvány 
székhelyén az Atomfitt Centrumban, kérhe-
tő e-mailben a parlagfu@t-online.hu címen, 
illetve a 75/510-413-as számon, vagy letölt-
hető a www.parlagfuellenalapitvany.hu hon-
lapon. A jelentkezés határideje április 20. A 
programot az önkormányzat támogatja.  

Vass Jánosné és Bauer Fülöpné pulmonológus-allergológus szakasszisztensek, Hernádi Ferencné masszőr és Vajer Mártonné asszisztens is 
Kossuth Zsuzsanna-emlékérmet vehetett át nemrégiben Szekszárdon, kaptuk a hírt a Paksi Gyógyászati Központból. A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara, a Magyar Ápolási Egyesület Tolna megyei szervezetei, valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórház által szervezett 
ápolói napon idén azokat ismerték el ezzel a díjjal, akik legalább negyven éve vannak egészségügyi pályán és jelenleg is dolgoznak. A Pak-
si Gyógyászati Központ mind a négy kitüntetett munkatársa a hetvenes évek közepén kezdte szakmai pályafutását, nyugállományba vonu-
lásukig a paksi egészégügyben dolgoztak, és a mai napig aktívak. Egybehangzó véleményük szerint jó érzéssel tölti el őket, hogy számítanak 
rájuk, így szakmai tudásuk is naprakész marad, és a munkahelytől való búcsú sem egyik napról a másikra történik: amíg hívják őket beug-
rani, ők rendelkezésre állnak. Tolna megyében egyébként 92 olyan kollégáról tudnak, aki megfelelt a díjazás kritériumainak, közöttük Paks-
ról Vincze Imréné fogorvosi asszisztens is. Képünkön balról jobbra: Bauer Fülöpné, Hernádi Ferencné, Vass Jánosné, Vajer Mártonné. Fotó: 
Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Rendhagyó borverseny lesz április 8-án 15 
órától a Paksi Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesülete szervezésében a Fabro 
Pincében. A mustra attól rendhagyó, hogy 
a végzett borbírák mellett a hegy levének 
készítői és kedvelői is értékelhetik a boro-
kat. A megmérettetésre fehérbor, vörösbor, 
rozé, illetve sillerbor és óbor kategóriában 
lehet nevezni, mintánként 500 forint a ne-
vezési díj. Minden nedűből két palackkal 
kell leadni április 4–6-ig 15 és 18 óra kö-
zött Kovács Mihály présházában (Sárgödör 
tér 50.). A mintákhoz üvegeket és dugókat 
ugyanitt lehet felvenni. A nevezői vacsora-
jegy ára 1000 forint, a vendégjegyé pedig 
2500 forintba kerül, a részvételi szándékot 
előzetesen jelezni kell. További informáci-
ót Kovács Mihálytól (20/316- 42-21), vala-
mint Polgár Zoltántól (20/910-86-01) le-
het kérni.

Javaslatokat vár az önkormányzat az ok-
tató-nevelő munkát végző pedagógusok 
és pedagógiai szakszolgálati tevékenysé-
get ellátók munkájának elismerésére ala-
pított Gyermekeinkért kitüntetés idei dí-
jazottjainak személyére. Javaslatot tehet 
minden paksi lakos, paksi székhellyel 
rendelkező jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet.
Az írásos ajánlásnak tartalmaznia kell a je-
lölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi 
a kitüntetésre. A javaslatokat március 31-ig 
lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címze-
tes főjegyzőhöz. A díjat a pedagógusnap al-
kalmából rendezett városi ünnepségen ad-
ják át.
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Régi sorozat éledt újra a Paksi Hírnök ha-
sábjain. Tárgy/történet című rovatunkban 
a Paksi Városi Múzeum és az Atomenerge-
tikai Múzeum egy-egy különleges kiállítási 
tárgyát mutatjuk be. 

Nem sokon múlt. De tényleg. Gondoljuk 
csak el, mi lenne, ha vasárnaponként nem a 
megszokott kis harangtornyos templomba 
járnánk reggeli misére, hanem alászállnánk 
egy barlangba, ahol (miután átestünk a hét 
beavatási fokozaton) pontos magyarázatot 
kapnánk arról, hogy mi, miért és hogyan tör-
ténik a világegyetemben. 
A Római Birodalomban a 3-4. századra 
ugyanis két vallás harcolt a birodalmi el-
sőségért, a szíriai eredetű kereszténység és 
a perzsa eredetű Mithras-kultusz. Mi tör-
tént a hagyományos római istenekkel? Lé-
teztek még, de egyre csökkenő jelentőség-
ben. A keleti kultuszok hatása a 2. század 
végén lezajlott háborúk után ugyanis szá-
mottevően megnövekedett. A harcok utáni 
újjáépítés, betelepítések hatására a biroda-
lomban nagyszámú kisázsiai, szíriai, egyip-
tomi származású katona és civil jelent meg. 
Ez a népesség természetesen magával hoz-
ta vallási szokásait és hiedelmeit is, ezek 
pedig átformálták a Birodalom nagy részé-
ben a római művészetet, filozófiát és az új 
isteneknek köszönhetően a vallási életet is. 

Mithras kultusza az úgynevezett misztéri-
umvallások körébe tartozott, melyek külö-
nösen népszerűek voltak a korszakban. A 
hívők elé erkölcsi követelményeket állítot-
tak, melyek teljesítése esetén az illetőre a 

túlvilági jutalom vár  – ezek a titkok azon-
ban csupán a beavatottak számára elérhe-
tőek.
A kultusz Lussoniumban is jelen volt, amit 
egy oltár és egy dombormű bizonyít, melyek 
a Paksi Városi Múzeum új kiállításában látha-
tóak. A vallás lényege a Világosság és a Sötét-
ség, a Nap és a Hold örök küzdelme. Mithras 
mint a legyőzhetetlen napisten küzd a Bika 
ellen, melyet hosszú harcban le is győz. Ez 
a jelenet látható a domborművön is, ahogy 
Mithras ledöfi a Sötétséget megtestesítő bi-
kát. A győzelem és a bikából kiömlő vér a lel-

kek eltávozását és az ember új életre születé-
sének lehetőségét szimbolizálja. Ez a jelenet 
egyszerre térkép, naptár és mítosz. Ábrázol-
ja a csillagképek egy részét, ezekbe rejtve az 
idő múlását, és végül a Nap és Hold harcát is. 
Mithras papjai egyúttal csillagászok is voltak, 
a vallás pedig a csillagokon keresztül a világ-
egyetem működését magyarázta meg. 
Mithrasnak a 3. századra rengeteg követője 
lett, főleg a hadseregben, számban felülmúl-
ták a keresztényeket. Constantinus császár 
azonban úgy döntött, az állam szempontjá-
ból hasznosabb a kereszténység, így végül 
Mithras és kultusza Juppiterrel és a hagyo-
mányos római vallással együtt letűnt.

Szabó Antal

Tárgy/
történet

Mithras 
ábrázolása 
és kultusza
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Jó napot, mi újság?

Nős Bálint
Miután mindent kellő szerénységgel köze-
lít meg, sikeres karrierjében nagy jelentő-
séget tulajdonít a szerencsének. Azt mond-
ja, élete fordulópontjainál mindig segítette, 
például azzal, hogy olyan emberek vették 
körül, akiktől sokat tanulhatott. Szüleitől, 
nagyszüleitől alapvető értékrendet, embe-
rekkel való bánásmódot, tanáraitól később 
a szakma alapjait. Nős Bálint, a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. mű-
szaki és stratégiai igazgatója Pécsen született 
és élt egészen az egyetemig. A természet-
tudományok, főként a fizika iránti érdek-
lődés már az általános iskolában felébredt 
benne, és csak erősödött a gimnáziumban 
Jurisics József tanár úrnak köszönhetően. 
Akkoriban a mechanika, a mozgások iránt 
érdeklődött, az atomfizika az egyetemen ke-
rült az érdeklődése fókuszába. A Budapes-
ti Műszaki Egyetem tanreaktorában – bár 
érdekes előadásokat is hallgattak – elsősor-
ban a hangulat és az atmoszféra ejtette ra-

bul. Az utolsó évben Buday Gábor, az RHK 
Kht. akkori tudományos igazgatója ajánlást 
kért Aszódi Attilától, a tanreaktor vezető-
jétől. Ő pedig Nős Bálintot javasolta min-
den bizonnyal azért, mert akkor már vol-
tak tudományos diákköri konferencián elért 
eredményei. Sokáig úgy gondolta, Pécs lesz 
majd az otthona, a Budapest kínálta sok le-
hetőség, nyüzsgés is marasztalta, mégis úgy 
döntöttek párjával, Mezei Judittal, hogy el-
fogadja az ajánlatot, mert egy ilyen kisvá-
ros remek hely a családalapításra. 2002-ben 
diplomázott és költözött Paksra, 2003-ban 
házasodtak. Gyermekeik: Botond (10), Dal-
ma (8) és Dávid (5). 
– Nagyon jó nagycsaládosnak lenni. A gye-
rekek jókora töltetet adnak, sok élményt, 
rengeteg örömet nyújtanak. Jó látni a bol-
dogságot, ami kiül az arcukra bármilyen 
apróságtól – mondja Bálint. Mivel munká-
ja az időbeosztást tekintve elég hektikus, a 
gyerekekkel, a háztartással kapcsolatos te-

endők nagyrészt Juditra hárulnak. Ő biztos 
hátteret nyújt, amiért Bálint nagyon hálás. 
A Pakssal kapcsolatos várakozásaik abszo-
lút beigazolódtak, sőt a körülmények sok te-
kintetben túl is szárnyalták elvárásaikat, hi-
szen nagyon befogadó közegre és rengeteg 
lehetőségre találtak. A város, Bálint szerint, 
a gyermeknevelést illetően gyöngyszem. A 
család élete természetesen a gyerekek körül 
forog, hozzájuk igazítják a szabadidő eltölté-
sét. Így a horgászat most egyelőre „pihen” és 
a Duna közelségéből adódó kikapcsolódási 
lehetőségek is csak tervszinten léteznek. 
Közös program a focizás, a családfő szere-
ti a sportot és szívesen főz. Az a lehető leg-
ritkábban fordul elő, hogy recept alapján, 
precízen elkészít egy ételt, inkább ötleteket 
merít és kreativitással fűszerezi.
A munkájára térve elárulja, hogy amikor az 
RHK-hoz került, sok hatalmas tudással ren-
delkező szakember dolgozott ott, aki szíve-
sen segítette, így villámgyorsan rengeteg is-
meretre tett szert. 2011-ben a stratégiai és 
mérnöki iroda vezetésével bízták meg, né-
hány évvel később műszaki és stratégiai 
igazgatóvá nevezték ki. Míg az előbbi terület 
a napi ügyek intézését jelenti az üzemeltetés 
és beruházások kapcsán, utóbbi a progra-
mok hosszú távú kidolgozása, ütemezése, a 
költségbecslések összeállítása, az egyes léte-
sítmények hosszú távú programjainak ösz-
szehangolása. Ez a tevékenység unikális, hi-
szen viszonylag kevés területen szoktak eny-
nyire távlatokban tervezni, hajlamosak az 
emberek csak a következő feladatra kon-
centrálni. – Ezen a területen fontos ez a faj-
ta felelősségteljes gondolkodás, nem hagy-
hatunk olyan terhet a következő nemzedék-
re, aminek megoldásához nem biztosítjuk a 
műszaki terveket, a szükséges pénzt. Ez mo-
rális kérdés – szögezi le. 
Eddigi pályafutásának legszebb felada-
ta volt a radioaktív hulladékkezelés nem-
zeti stratégiájának kidolgozásában végzett 
munka. A dokumentáció vázát a cégnél az 
elmúlt évtizedekben lefektették, de most 
kovácsolták össze a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium koordinálásával. Sokan dol-
goztak benne, de a munka dandárját ő vé-
gezte, amiért az elmúlt őszön, az 56-os for-
radalom évfordulóján Prométheusz-díjjal 
tüntették ki.
A jövőt illetően szeretné továbbra is becsü-
lettel végezni munkáját, a gyermekei szá-
mára pedig megfelelő közeget biztosítani a 
tanuláshoz, az emberré váláshoz – Bízom 
benne, hogy olyan példával tudunk előttük 
járni, amiből tudnak majd meríteni – ösz-
szegezte mondván, hogy a gyereknevelés 
szerinte elsősorban példamutatás. 

Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Sport

Remek szériában a Paks

A résztvevők többségének Radnóti Mik-
lós Erőltetett menet című verse jutott eszé-
be az idei amatőr teremlabdarúgó bajnok-
ság lebonyolítása kapcsán. A 12 csapat 12 
játéknap alatt 22 mérkőzést játszott az ESZI 
sportcsarnokban, a hétvégéken az együt-
tesek nem ritkán öt meccset is lejátszottak. 
A terem terheltsége miatt a szervező Paksi 
Sportegyesület szabadidősport szakosztá-
lyának keze is kötve volt. – Nagyon megter-
helő volt a csapatok számára a sok mérkő-
zés, hiszen középkorú játékosok is alkot-
ják az együtteseket. Ezen mindenképpen el 
kell gondolkoznunk a jövőben – mondta el 
Rostané Katona Katalin főszervező. A lebo-
nyolítási rendszer nem kedvezett a két leg-

patinásabb csapatnak sem, a regnáló baj-
nok Diófa és a korábbi többszörös győz-
tes Kreszpark Rangers a végére elfogyott, 
mint a gyertyaláng. A legegyenletesebb tel-
jesítményt a Lambs Bau együttese nyújtot-
ta, az utolsó játéknapon, a döntőnek is beil-
lő összecsapáson, a végül másodikként záró 
OVIT SE-t 6:0-ra múlta felül. – Ahogy azt 
az eredmény is mutatja, jól sikerült a mér-
kőzés, jól játszott a csapat. Remekül erősí-
tettünk, Müller Róbert, Szili István és Sza-
kács Viktor is sokat segített céljaink elérésé-
ben. A sorsolás szempontjából nehéz volt a 
torna, ami több csapatot is megviselt, de mi 
végig egységesek voltunk, ennek köszönhe-
tő a siker – fogalmazott Rein Attila, a Lambs 

Bau csapatkapitánya. – Nem tudtunk élni az 
utolsó meccs lehetőségeivel, sajnos kikap-
tunk, de a játék képe alapján nem volt ek-
kora különbség a két csapat között. Gratu-
lálni kell a csapatom játékosainak, mert az 
egész sorozatban jól játszottak. Úgy indul-
tunk neki, hogy megnyerjük a tornát, ám a 
második hely is szép teljesítmény – értékelt 
Pletenyik Zoltán, az OVIT SE csapatvezető-
je. A sorozat harmadik helyén a Kristálypa-
lack elnevezésű formáció zárt. A tornán ösz-
szesen 637 gól esett, ebből a legtöbbet, 22-t, 
Fritz Ádám szerezte, a csapatvezetők a leg-
jobb játékosnak Farsang Patrikot választot-
ták, a legjobb kapus Müller Róbert lett.

-faller-

Az eredmények ismeretében nyugodtan ki-
jelenthető, hogy kiválóan sikerült a Pak-
si FC OTP Bank Ligában szereplő labda-
rúgócsapatának téli felkészülése. Csertői 
Aurél együttese az őszi fordulókat két győ-
zelemmel zárta, majd immár tavasszal egy 
gyirmóti döntetlen után két vállra fektette a 
Mezőkövesd, az MTK és a Debrecen egyle-
teit is, utóbbi kettőt idegenben. A pazar telje-
sítménynek köszönhetően az alsóházból in-
dulva már vezeti a középmezőnyt, 33 pont-
tal közvetlen az éllovasok mögött, az ötödik 
helyre küzdötte fel magát. Ettől függetlenül 

a célok nem változtak a klubnál, továbbra 
is az NB I-es tagság megőrzése az első szá-
mú feladat. – Az utolsó két őszi forduló na-
gyon fontos volt. Ugyan nem jó játékkal, de 
mind a két alkalommal győztünk, és a felké-
szülés alatt mindenkin látszott, hogy lénye-
gesen jobb állapotba került, mint az ősszel 
volt. Ezt az eredmények is igazolják, jó széri-
ában vagyunk – fogalmazott Haraszti Zsolt, 
a Paksi FC ügyvezetője. 
– Stabilak vagyunk, próbáljuk azt játsza-
ni, amit tudunk. Mindenki odateszi magát, 
és azok a pluszok is megjöttek, amik koráb-

ban hiányoztak. Többen hosszú idő után lőt-
tek gólt, ami lelkileg sokat számít, ezért a foly-
tatást illetően bizakodó vagyok. Azt azonban 
tudni kell, hogy akkor lehetünk eredménye-
sek, ha mindenki alázattal, fegyelemmel és 
odaadással játszik – összegzett Tököli Atti-
la, a PFC másodedzője. A pálya, ezen belül a 
fű állapota finoman szólva sem stabil, a pálya-
munkások, kertészek folyamatosan azon dol-
goznak, hogy az április elsejei Videoton FC el-
leni hazai bajnokin már jobb gyepen játszhas-
sanak a csapatok.    

 Faller Gábor

A Lambs Bau nyerte a városi bajnokságot

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

A Vasas elleni budapesti győzelem után a 
21., hétközi fordulóban, hazai pályán fogad-
ta a bajnok Szolnoki Olaj KK-t  az Atomerő-
mű SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Fel-
fokozott hangulatban indult a mérkőzés, 
már a csapatok bemutatásánál nemtetszé-
sét fejezte ki a közönség két egykori paksi já-
tékos, Barnies és Tóth pályára lépésekor. A 
feldobás után rögtön ötödik sebességre kap-
csoltak a felek, keményen harcolt a palánk 
alatt Watkins és a 210 cm-es szolnoki center 
Andric, de Matt Tiby és Borisov sem kímél-
te egymást. A sporik hagyták, nem szankci-
onáltak. Szerencsére azért szép jeleneteket 
is láthatott a szépszámú publikum. Samenas 
távolról, Kovács Ákos közelről keserítette a 
vendégek életét, szinte végig vezetve nyerte 
az első felvonást az ASE. A második negyed 
közepéig nagyon kevés találat esett, a védeke-
zés mindkét oldalon sokszor a sportszerűség 
határát súrolta. Összeakaszkodott Samenas 
és Tóth, a hazai játékost látták bűnösnek a bí-
rók, technikai büntetést kapott. Kisebb hul-
lámvölgy jött, 7-0-s vendégsorozat után 27-
28-at mutatott az eredményjelző. Teo Čizmić 
időt kért, aminek eredményeként előbb 
Samenas triplája, majd Will büntetője lan-
dolt a szolnoki gyűrűben, a piros-kék társa-
ság négypontos előnnyel zárta az első félidőt. 
Jól indult a harmadik negyed, Battle zsáko-
lása után már nyolc pont volt a különbség az 
ASE javára. Megkezdte azonban az Olaj a fel-
zárkózást, a 25. perc tájékán Pavlicsevics egy 
lopott labdával meg sem állt a hazai gyűrű-
ig, átvette a vezetést a vendég. A negyedhajrá 
a paksi csapatnak sikerült jobban, Gilbert és 
Kovács Ákos vezetésével 8-0-s rohammal si-
került visszavenni és biztossá tenni a veze-
tést. Az utolsó felvonás szenzációsan indult, 
Kovács és Battle triplái után kétszámjegyűre 
hízott a paksi előny. A vendégek többször is 
időt kértek a negyed során, de ezzel sem tud-
ták kizökkenteni a ritmusból a hazai csapa-
tot, a 15 pontos előnyből kilencet megőriztek 
a lefújásig. ASE–Szolnok: 82-73. 
Idegenbeli mérlegén kellett volna javíta-
nia Watkinséknak Szegeden, a Magyar Kupa 
bronzérmese ellen. Az első negyedben egyik 
csapat sem tudott nagyobb előnyre szert ten-

ni, tíz perc után is egyenlő volt az állás. A má-
sodik felvonásban sem sokat változott a hely-
zet, sikerült a hazaiaknak öt ponttal ellépni, 
de azt hamar ledolgozták Battle-ék, és két-
pontos hátránnyal vonultak az öltözőbe a 20. 
perc végén. A harmadik negyedben eldőlt a 
mérkőzés: Watkins negyedik hibája után már 
a védekezéssel is gondok adódtak, ráadásul 
a paksi csapat erejéből mindössze 12 pontra 
futotta, ezzel szemben a hazaiak Ciric veze-
tésével húszig jutottak. Az utolsó negyedben 
sem sikerült megszorongatni a vendéglátó-
kat, akik magabiztos játékkal nyerték a mér-
kőzést. Szeged–ASE: 84-70. 
Hazai mérkőzés következett, a tabella máso-
dik helyén álló Körmend látogatott a Geszte-
nyés útra, szépszámú szurkoló kíséretében. 
Allen vezetésével a vendégek kezdtek jobban, 
sokáig csak futott az eredmény után a pak-
si csapat, Smith triplája után 13-20 volt az ál-
lás. Jött azonban Will Tamás és Kovács Ákos, 
11 pontjukra csak 3 érkezett válaszul, így az 
első negyedet behúzta az Atom. A második 
felvonásban is a Smith–Allen páros szállítot-
ta a vendégpontok nagy részét, míg hazai ol-
dalon már többen is beszálltak a pontgyár-

tásba. Ennek ellenére ismét ellépett a Kör-
mend, 7-8 pont körül mozgott az előnyük, 
amit megtartottak a 20. perc végéig. A har-
madik negyedben a paksi felzárkózási kísér-
leteket sokáig visszaverték a vendégek. Aztán 
a 6-7. perc tájékán hét büntetőt és egy ziccert 
is értékesítettek Tibyék, 58-57-et mutatott ek-
kor az eredményjelző. Egy rövid időre vissza-
vette a vezetést a vendég, de előbb Tiby, majd 
Samenas süllyesztett el 2-2 hárompontost a 
körmendi gyűrűben, a piros-kékek tízpon-
tos előnnyel várhatták az utolsó negyedet. A 
negyedik játékrész elején Kovács és Gilbert is 
betalált, ez már tetemes előnyt hozott. A 37. 
perc tájékán még felzárkózott 8 pontra a vasi 
csapat, de Samenas két triplája végleg elvette 
a vendégek kedvét. Biztosan őrizte előnyét, és 
győzött az Atom. ASE–Körmend: 95-84. 
Pécsett egy rendkívül masszív csapat ellen 
kellett győzni, hogy megmaradjon az esély 
a 10. helyre. Jól kezdte a mérkőzést a Paks, 
záporoztak a triplák, a negyed második fe-
lére 14 pontos előnyre tettek szert. Rendez-
ték soraikat a hazaiak, és Nelson vezetésé-
vel hat pontra csökkentették a hátrányukat a 
tizedik perc végére. A folytatásban már nem 
sült úgy a paksi játékosok keze, sokszor do-
básig sem jutottak, a vendéglátók pedig foko-
zatosan dolgozták le a hátrányukat, sőt a 20. 
perc végére a vezetést is átvették. A harma-
dik negyedben szerencsére ismét beindult a 
hárompontosgyártás, Gilbert egymaga hár-
mat is szerzett, visszavette a vezetést az ASE. 
Próbálkoztak a hazaiak, de nem tudtak köze-
lebb kerülni, paksi előnnyel indult az utolsó 
felvonás. Izgalmakkal volt tele a negyedik ne-
gyed: először nyolc ponttal vezetett az ASE, 
majd csak hárommal, aztán Battle révén 11-
re nőtt az előny, de elég volt néhány megin-
gás, és máris két pontra olvadt a két csapat 
közti különbség. A végjáték büntetőpárbajt 
hozott, amit a paksi legények bírtak jobban.
Pécs–ASE: 87-91.
Ahhoz, hogy az ASE az első tízbe kerüljön, 
még több mindennek össze kell jönnie. Lap-
zártánk után Kecskeméten, majd a Geszte-
nyés úton a ZTE ellen győzni kell, ám ez csak 
akkor lesz elég az üdvösséghez, ha vasárnap az 
Alba győztesen távozik Kecskemétről.    (joko)

Fontos győzelmeket aratott az ASE
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az oberwarti cselgáncs Europe-
an Open-tornán már jelentős si-
kert aratott a súlycsoportot váltó 
Pupp Réka. Az ASE versenyzője 
az 52 kg-os mezőnyben a dobogó 
második fokára állhatott fel, csak 
a háromszoros tokiói GP-győztes 
Hashimoto bizonyult jobbnak 
nála. A következő eredményre 
nem kellett sokat várni, a bakui 
Grand Slam-viadalon a tavalyi 
győztes izraeli Cohent is legyőzve 
jutott be a döntőbe, ahol a román 
Larisa Florian egy vazaarival volt 
jobb nála. 
– Nehéz volt a váltás? 
– Kellett egy kis idő, mire bele-
törődtem. Voltak már eredmé-
nyeim 48 kg-ban, szerettem vol-
na maradni, a súlyom azonban 
megszaladt, váltanom kellett. Az 
U23-as Eb-re még aránylag köny-
nyen visszafogytam, de volt, ami-
kor 3 kg-ot is le kellett adnom, ami 
már megviselt. A két ünnep között 
ment fel a súlyom, és onnan nem 
tudtam „könnyen” visszafogyni. El-
vitte az erőmet, elfáradtam. Most, 
ha beállítom magam 52 kg-ra, 
nincs semmi gond, könnyebben 
versenyzek, ez rögtön meglátszott 
az eredményeimen.
– Hogy indultál neki a versenyek-
nek?

– Felszabadultan. Nem volt stressz, 
mert úgy vágtunk bele, hogy 
megnézzük, mit tudok 52 kg-ban. 
Ausztriába edzőtábor után, fárad-
tan mentem, nem voltam csúcs-
formában, a dzsúdóm nem volt 
az igazi, de fejben össze tudtam 
szedni magam, ezért sikerült a 
döntőbe jutnom. Bakuban a dön-
tőbe jutásért meg kellett vernem 
azt az izraelit, akinek már nagyon 
szép eredményei vannak. Örülök, 
hogy ez sikerült, azt viszont saj-
nálom, hogy a döntőben „elalud-
tam” és estem egy vazaarit. Jól jött 
ez a váltás, hiszen 48 kg-ban nem 
volt még ilyen jó eredményem, 
mint a Grand Slam-ezüst.
– Mit jelent pontokban a két 
ezüst? Milyen feladatok várnak 
rád?
– Az új pontrendszer szerint a 
GS-ezüst közel 700 pontot hozott, 
nagyot ugrottam a világranglis-
tán, a 22. helyen állok. Legköze-
lebb Tbilisziben, Grand Prix-n 
lépek tatamira, majd Tatán követ-
kezik edzőtábor, utána pedig me-
gyek Varsóba az Eb-re. A tanu-
lással kicsit le vagyok maradva, a 
pécsi egyetemre járok, a 4. félév-
nél tartok. A tárgyakat csak most 
tudtam felvenni, a rendszer nem 
az igazi, de csinálom.           -kovács-

Grand Prix-bronz Düsseldorfb ól, 
Grand Slam-ezüst Bakuból, har-
madik hely a világranglistán, pe-
dig sérüléssel indult az év. Bor 
Barnát, az ASE nehézsúlyú dzsú-
dósát a versenyekről, az idei év 
feladatairól kérdeztük.
– Mikor sérültél meg?
– Még az év elején, keretedzésen. 
Rengetegen voltunk a szőnyegen 
és hátulról ráestek a lábamra. Hi-
hetetlennek tartom, hogy ha van 
egy küzdelmi edzés, és azon több 
száz ember vesz részt, akkor két 
csoportban bonyolítják, ahelyett, 
hogy legalább háromfelé szed-
nék a társaságot. Amúgy egy 80 
és egy 90 kg-os dzsúdós esett rá 
rézsútosan a térdemre… Meg-
roppant, rögtön orvoshoz men-
tem, kisebb porcsérülés lett be-
lőle, amit ki kellett pihennem. 
Szerencsére nem maradtam el 
nagyon a felkészüléssel, mert az 
erőnléti munkát tudtam csinálni.
– Milyen versenyeket kellett ki-
hagynod?
– A magyar bajnokságon és a 
párizsi Grand Slamen nem in-
dultam, ott csak edzőtáborban 
vettem részt, de már éreztem, 
hogy jól visszajöttem.
 – Teljes a mezőny a nagy verse-
nyeken?

– Talán ketten pihennek, min-
denki más már ott van. Előkerül-
tek a grúzok, a japánok, a brazi-
lok, a koreaiak, de sokat nem is 
lehet kihagyni, mert visszaesik az 
ember a világranglistán. Az pe-
dig azzal jár, hogy rosszabb lesz 
a besorolás a versenyeken, mert 
az indulók között mindig a vi-
lágranglista szerinti első nyolcat 
emelik ki. Annyi a változás ne-
hézsúly mezőnyében, hogy ket-
ten feljöttek a 100 kg-osok kö-
zül, a cseh olimpiai bajnok Düs-
seldorfb an egyből ötödik lett. Az 
Európa-bajnok, olimpiai bronz-
érmes hollandot még csak edző-
táborban láttam. Mivel Düssel-
dorfb an az új szabályokkal rög-
tön harmadik helyen végeztem, 
Bakuban pedig ezüstöt nyer-
tem, nincs okom panaszra. A 7. 
helyről feljöttem a 3.-ra a világ-
ranglistán, de sűrű az élboly. 
– A közeljövő programja?
– Törökországba megyünk ápri-
lisban Cir jenics Mikivel és Csok-
nyai Lacival az antalyai GP-re, az-
tán Varsóba az Eb-re. Idén a fő cé-
lom a budapesti világbajnokság, 
rendeztünk már Eb-t, junior vb-
t, talán ez a felnőtt vb fellendíti a 
magyar dzsúdósportot.        

(joko)

Jót tett a váltás Remekül indult az év

18 n Paksi Hírnök, 2017. március 24.



Tagtoborzásra érkezett Paksra Deutsch Ta-
más, a Sportegyesületek Országos Szövetsé-
ge (SOSZ) elnökeként. Több Pakson, illetve 
a megyében működő egyesület vezetője előtt 
foglalta össze az 1989-ben alakult szövetség 

rövid történetét, amely 2015-ben az új veze-
tés felállásával ismét felfelé ível. A valamikor 
ezer tagot számláló SOSZ tagegyesületeinek 
száma két éve 90 volt, ma már meghaladja 
a háromszázat, és nem tűnik merész álom-
nak, hogy év végére elérje az ötszázat. A na-
gyobb létszám erősíti az érdekérvényesítő 
képességet, hangsúlyozta Deutsch Tamás. 
Márpedig a SOSZ erre törekszik, ahhoz pe-
dig, hogy erősebb, szakmailag megalapo-
zottabb legyen a szövetség, fontos, hogy a 
már társult paksi, megyei egyesületek mel-
lett mások is csatlakozzanak, húzta alá. Ki-
tért arra is, hogy a kormány számára a sport 
stratégiai terület, ennek eredményeként ko-
moly fejlesztési program zajlik a sportpálya-
létesítéstől kezdve a stadionépítésig.
A SOSZ elnöke azt mondta, az ország nagy 
sportegyesületeinek működési feltételeit po-
zitívan befolyásolták a kormányzati progra-
mok, a kis- és közepes egyesületek fejlesz-
tése érdekében új programra volt szükség, 
amit 2016 elején a SOSZ fogalmazott meg a 
sportállamtitkársággal szorosan együttmű-
ködve. Erre alapozva született meg tavaly év 
végén, 150 millió forintos kerettel, Hiszek 
benned mottóval egy pályázati program, 
ami a kisebb egyesületek előtt nyílt meg. 

Azt, hogy mennyire szükség van erre, az el-
nök véleménye szerint szemléletesen bizo-
nyítja, hogy 400 egyesület pályázott tízsze-
res forrásigénnyel. Március végéig győztese-
ket hirdetnek, és elkezdődött a feltehetően 
ősszel meghirdetendő újabb forduló előké-
szítése. A keretet legalább a duplájára eme-
lik, tájékoztatott Deutsch Tamás, aki hossza-
san taglalta a sport előnyeit. Egyik házigaz-
dájára, dr. Kovács Antal ASE-elnökre utalva 
kifejtette, hogy amit ő sportolóként és sport-
vezetőként is képvisel, az a SOSZ alapvető 
meggyőződése: a sporttevékenység által le-
het a legtöbbet tenni a felnövekvő nemzedék 
egészségének megőrzése, fejlesztése érdeké-
ben. A sport ezenkívül rendkívül hatékony 
közösségépítő, komoly szociális szerepe van 
és eszköze a társadalmi előrejutásnak. 
Süli János polgármester a találkozó elején, 
több hozzászóló Deutsch Tamás előadása 
végeztével hívta fel a SOSZ-elnök figyelmét 
arra, hogy paksi egyesületek, illetve azok, 
amelyek a megye más településein, így pél-
dául Szekszárdon az atomerőmű támogatá-
sával értek el szép sikereket, most a támoga-
tások elmaradása miatt komoly anyagi gon-
dokkal küszködnek.                             

-vt-

A város összes oktatási és neve-
lési intézménye nevezett az idei 
Fuss, ússz, kerékpározz a gyer-
mekedért! elnevezésű prog-
ramra, ami hagyományosan az 
úszással kezdődött. A szervezők 
a korosztályoknak megfelelően 
különböző távokat jelöltek ki, az 
óvodásokra például játékos fel-
adatok vártak. A kisiskolások, 
akik már tudnak úszni, a tanme-
dencében mell- vagy hátúszás-
sal teljesítik a penzumot, tudtuk 
meg Rostané Katona Katalintól, 
a Paksi Sportegyesület szabad-
idősport-szervezőjétől. Amíg 
a pedagógusok a gyermekek-
kel foglalkoztak, a szülők szaba-
don teljesíthették az előírt távo-
kat. A szervezők a legaktívabb 
intézményeket idén is értékes 
díjjal jutalmazzák, az esemény 

végén a legnagyobb arányban 
részt vevő intézmények 750 ezer 
forint összértékű sportszervá-
sárlási utalványban részesül-
nek. A tavalyi dobogós Mun-
kácsy utcai óvoda az eszköztá-
rát bővítette a nyereményből.  
– Kerékpárokat, futóbicikliket, 
labdákat, homokozójátékokat, 
moz   gásfejlesztő eszközöket vá-
sároltunk – összegzett Mácsai 
Márta tagóvodavezető. A szerve-
zők célja, hogy a családok megta-
pasztalják a közös sportolás örö-
mét és aktívabban sportoljanak. 
Április 1-jén az Ürgemezőn a fu-
tás következik, majd 29-én a ke-
rékpárosokat várják. A szervezők 
rossz idő esetén esőnapot is hir-
dettek, ez mindkét forduló eseté-
ben május 6.                                            

-faller-

Egyenruhások lepték el nemré-
giben az ASE-csarnokot, a Gesz-
tenyés úton rendezték ugyanis 
a IX. Nemzetközi Egyenruhás 
Futsaltornát, amit az IPA Paks 
nyert az Atomix Kft. biztonsá-
gi szolgálata és a Brno előtt. A 
legjobb mezőnyjátékos Bende 
Lajos, a legjobb kapus Fritz Jó-
zsef, a gólkirály Mészáros Gá-
bor, a legsportszerűbb csapat a 
Galánta Tűzoltóság lett.
A helyszínen az érdeklődők 
megtekinthették a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság A kéménytüzek megelőz-
hetők című kiállítását, a Pak-
si IPA rendőregyenruháit és a 
TÜK Partner Kft. tűzoltó esz-
közeit, továbbá bemutatták az 
új RÁBA típusú magyar gépjár-
műfecskendő e-learning oktató-
programját is.
                                                    -efgé-

Megvédte címét Bakó Györ-
gyi, aki a decemberben első íz-
ben megszervezett amatőr női 
teniszversenyen első he-
lyezést ért el. A sportkedvelő 
hölgyek fél évvel ezelőtt ösz-
szefogtak és megszervezték a 
bajnokság téli fordulóját, ami 
akkor nagy sikerrel zárult. A 
hölgyek a nőnap alkalmából 
újabb bajnokságot hirdettek, 
melyre már Dunaföldvárról is 
érkeztek versenyzők. A részt-
vevők száma is nőtt, ez alka-
lommal kilencen jelentkeztek 
a megmérettetésre. A verseny-
zők két csoportban körmérkő-
zéses meccseket játszottak. Ezt 
követte a keresztjáték, majd a 
helyosztók lebonyolítása. Bakó 
Györgyi mellett Csizmadia Eri-
ka és Szilágyi Istvánné állhatott 
dobogóra. A programot a Paksi 
Sportegyesület tenisz szakosz-
tálya szervezte Pálfi Katalin ko-
ordinálásával.          Faller Gábor

Minden generációt
megmozgatnak

Az IPA Paks 
nyerte a tornát

Teniszhírek

Tagokat toborzott Pakson a SOSZ 
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A sorok közt egy alapítvány nevét rejtet-
tük el. A megfejtéseket április 3-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.  
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Gratulálunk előző játékunk nyertesének, 
Falusy Istvánnak!

Megfejtésével megnyerheti 
a szerkesztőségünk kiadásá-
ban megjelent Paksi templo-
mok és kápolnák c. könyvet.


