„Végrehajtottuk a teljesítménynövelést, a hatékonyság javítása
most már az emberi tartalékban rejlik.”
Interjú Hamvas Istvánnal, az atomerőmű vezérigazgatójával a 6. oldalon

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.

XIX. ÉVF. 21. SZÁM

Paks város
díszpolgára:
Süli János

Fotó: PA Zrt.

ALAPÍTVA 1989-BEN

2010. NOVEMBER 5.

Alpolgármesteri
munkájáról:
Tell Edit és
Leber Ferenc
4-5. oldal

Helyzetbe hozni
a helyi
vállalkozókat

Róla és a Pro Urbe díjasokról is
olvashatnak a lap 3. oldalán

10. oldal

Üdvözlet Paksról:
A dunakömlõdi halászcsárda

15. oldal

A paksi termálvíz
gyógyhatását
vizsgálják

Inotai Imre korabeli fotója 1963-64-bõl

11. oldal

Kategóriát vált a
bajnok motoros
16. oldal

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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A szabadságról október 23-án

Ha valami nem jó irányba halad, nem jól mûködik, elõbbutóbb elõáll valaki, aki szól,
aki jelez, hogy álljunk meg és
gondoljuk újra az irányt, a
mûködést – utalt az 54 évvel
ezelõtti forradalomra a polgármester hozzátéve, hogy errõl szól a mi jelenkori történelmünk is. Hiszen – mint
mondta – szóltunk ’56-ban,
aztán 1989-ben és idén áprilisban is. De közbensõ idõkben valahogy mégis félrement
a dolog, nem tudtuk a társadalmi együttmûködés helyes
normáit és mûködését kialakítani, megtartani. Beszélt arról
is, hogy mi mindent tudunk a
saját környezetünkben tenni,
s példaként hozta a Tehetséges Paksi Fiatalok díjkiosztó
ünnepségén mondottakat. E
szerint az elismerésekkel jeAz ünnep elõestéjén a FideszKDNP hagyományos fáklyás
felvonulásra várta az itt élõket, amely a városháza elõtti
téren, az ’56-os emlékmûnél
ért véget, ahol Leber Ferenc
alpolgármester mondott beszédet.
Október 23. megünneplése
nem arra hivatott, hogy a gyászos emlékeket idézzük fel, elsõsorban arra emlékezzünk: az
ország népe képes volt a kommunista diktatúra szörnyû évei
után felszabadultan hinni, reménykedni és cselekedni – taglalta az alpolgármester. A politikai szabadság és a nemzeti
függetlenség ügye a legkülönbözõbb politikai és társadalmi
hátterû embereket képes volt
egyesíteni, mondta, s a késõb-

Fotó: Molnár Gyula

Az ünnepi testületi ülésen
adták a város díszpolgára és
a Pro Urbe elismeréseket a
mûvelõdési központ színháztermében, ahol Hajdú
János polgármester szólt az
egybegyûltekhez az október
23-ai évforduló kapcsán.

Hagyomány, hogy az 1956-os városi megemlékezés a Fehérvári úti temetõben kezdõdik. Itt Czuczor Antal sírjánál, majd
ezt követõen a Virág utcai temetõben Tuba János sírjánál tartottak beszédet, és megkoszorúzták az 1989-ben állított, a
magyarság egységét szimbolizáló kopjafákat.
lezni kívánják, hogy mit tartanak értéknek: egészséges,
dolgos, eredményes és elégedett embereket szeretnének
ebben a városban, olyanokat,
akik felnõttként mind anyagi,
mind pedig intellektuális értelemben függetlenek. Szabad
embereket – hangsúlyozta ki,
folytatván azzal, hogy még
biekben beszélt a társadalom
önszervezõdésérõl és arról,
hogy ez milyen összefogást tudott életre hívni. Ma a helyzet
nem követel tõlünk ilyen sarkalatos megnyilvánulásokat,
azonban a helyi önszervezõdések, a helyi civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok mûködése még fontosabb, mint
valaha, ám ma elsõsorban nem
politikai értelemben, hanem a
helyi érdekvédelem, érdekérvényesítés mással nem helyettesíthetõ eszközeként hívta fel
rájuk a figyelmet. Miért kell
nemzeti ünnep? – tette fel a
kérdést. Azért, hogy legyen
bennünk haza és nemzet iránti
szeretet, mert ha nincs, akkor
egy területen élõ lakosság vagyunk csupán, emelte ki az ünneplés fontosságát.
-pré-

több mint húsz évvel a rendszerváltás után sem túlzás
szabadságról, annak várásáról
beszélni. Ennek kapcsán idézte Bibó Istvánt és A szabadságszeretõ ember politikai tízparancsolatát. A szabadságszeretõ ember nem tûri az önkényeskedést és a köz becsapását. Nem hallgat el semmiféle anyagi visszaélést, s elfedni sem segít, bármilyen hatalmas embert kell is ezzel
lepleznie. Minden közügyben
meggyõzõdése szerint vall
színt, nem ijed meg fenyegetéstõl, nem dõl be hízelgésnek, szavazatát semmi pénzért vagy elõnyért el nem ad-

ja. Azzal is tisztában van,
hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek
kezébe való kerülése egyedül
a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt
történik – ezért minden felismert közérdek ügyében
kezdeményezõleg lép fel.
Több más mellett e pontokról
is szólt, kiemelve, hogy tudja,
Bibó sokat, nagyon sokat kér,
a világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogynem teljesíthetetlent –
ám igazat kell adnunk neki.
Végezetül arról szólt, hogy a
szabadságot általában a fizikai szabadsággal azonosítják,
pedig legalább ilyen fontos az
egyén belsõ szabadsága is, s
ez utóbbi vállalásából mindenkinek teherbíró képessége
szerint kell a részét kivennie.
Minden a szabadságon múlik
és annál kezdõdik, s belõle
származik az igazi rend, az
ember biztonságot adó menedéke. Ha ezt tûzzük célul néhány nappal az új városi képviselõ-testület megalakulása
után, ha ennek szellemében
dolgozunk a következõ négy
évben, a lehetõ legnagyobb
vállalást tesszük itt helyben –
így lehetünk ’56 méltó örökösei, zárta mondandóját, hozzátéve: erre a munkára hívja
az új képviselõ-testület minden tagját, a város minden lakóját.
-dávid-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: november 19.
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Csak csapatmunka hozhat valódi sikert
Nekem könnyû volt a feladatoknak megfelelni, mert abban a csapatban, amibe beleértem a várost és a közvetlen
kollégáimat, jó együtt dolgozni – mondta Süli János, a
Paksi Atomerõmû Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese, aki az október 23-ai ünnepi testületi ülésen szûnni nem
akaró taps mellett vette át
Paks legrangosabb elismerését, a díszpolgári címet.
„Az embernek mindig ott kell
megfelelni, ahol éppen van. Az
adódó lehetõségeket pedig nagyon meg kell becsülni, mert
sokszor a szerencsén múlik,
hogy több alkalmas emberbõl

kinek áll módjában bizonyítani. Az egyén soha nem lehet
független az õt körülvevõ közösségtõl, valódi sikert pedig
csak úgy lehet elérni, ha a közösség tagjai együtt dolgoznak
a közös cél érdekében.” – ez
Süli János hitvallása, ami mindenkor tetten érhetõ munkájában, legyen szó az atomerõmûrõl, a cég és a város kapcsolatáról, vagy sportról. A legfontosabb számára a közös csapatépítés, hogy azokkal, akikkel
együtt dolgozik, félszavakból
megértsék egymást, hogy mindenki megtalálja a maga helyét, mert így tudják a lehetõ
legjobbat kihozni magukból,
és gyorsabban érhetnek el

eredményeket, mondja Süli János, aki három évtizeddel ezelõtt az Erõmû Beruházási
Vállalatnál kezdte pályáját. Öt
esztendõvel késõbb a Paksi
Atomerõmû Vállalatnál csoportvezetõként, késõbb osztályvezetõként, majd az Üzemviteli Igazgatóságon fõosztályvezetõként dolgozott. Irányította a reaktor osztály, a turbina
osztály, a külsõ technológiai
osztály és a villamos üzemviteli osztály munkáját. 2004-tõl
mûszaki igazgató, majd üzemviteli igazgató, 2009-tõl másfél
évig a cég vezérigazgatója
volt, jelenleg mûszaki vezérigazgató-helyettes. Több társadalmi megbízatást lát el, ame-

lyek mindegyike a sporthoz
kötõdik. Ezen a területen nem
a versenysportot tartja a legfontosabbnak, inkább azt, hogy
legyen utánpótlás, az a több
száz gyerek, akik elõtt élsportolóink példaként állnak, megtanuljanak csapatban dolgozni.
Kiemelte itt is kollégáit, valamint az atomerõmû, illetve az
MVM támogatását. Ami a jövõ
feladatait illeti, az atomerõmû
bõvítését, az eredményes
sportéletet, valamint a várossal
való további gyümölcsözõ
együttmûködést említette a kitüntetett, akit elmondása szerint az elismerés megerõsít abban, hogy fontos, amit csinál.
-gyöngy-

Fotók: Paksi Hírnök archív

2010 Pro Urbe díjasai: Hum Ferenc és Klenk Csaba

Hum Ferenc 17 éve dolgozik
a polgármesteri hivatalban.
1997-ig beosztott mérnökként, majd a mûszaki osztály
vezetõjeként látja el a rá bízott feladatokat, irányításával
több jelentõs beruházás valósult meg a városban. Legszívesebben a szakorvosi rendelõintézet megépítésére emlékezik vissza a 2006-ban Deák
Ferenc-díjjal kitüntetett építõmérnök, hiszen, mint elmondta, ennek a beruházásnak a teljes körû lebonyolítása nagy kihívás volt a számára. A mûvészeti iskola felújítása és a Paksi Képtár kialakítása is nem mindennapi feladat elé állította, ugyanis az
épületek funkcióiból adódóan

mindegyik beruházásnál más
és más igényt kellett figyelembe venni. Míg a rendelõintézet
építésénél
az
orvostechnológiai-, addig a
mûvészeti
iskolában
az
akusztikai kérdések élveztek
elsõdlegességet, mesélte az
építõmérnök. Hum Ferenc vezetése alatt újult meg a város
helyi építési szabályzata és
szabályozási terve, több jelentõs önkormányzati rendelet megalkotása fûzõdik a nevéhez, többek között a közterület-használati és a parkolási
rendelet. – A várostól kapott
díjak még nagyobb erõbedobásra sarkallnak, arra, hogy
meg tudjak felelni az elismeréseknek. A Pro Urbe emlékérmet a mûszaki osztály csapata nélkül nem kaphattam
volna meg, kollégáim munkája nélkül nem tudtam volna
eredményesen dolgozni –
hangsúlyozta a szakember,
aki az elõttük álló feladatok
közül a szennyvíztelep felújítását, az új hulladékkezelõ kialakítását, a balneológiai központ megépítését, illetve a
Deák Ferenc utcai partfalépítést emelte ki.

Felmenõi között szinte mindenki
valamilyen módon kapcsolatban
állt az építõiparral, pallérként,
ácsként, kõmûvesként dolgoztak
õsei – ez is hozzájárult ahhoz,
hogy az építész pályát választotta hivatásául Klenk Csaba. Paksra felesége révén került, hiszen
Kern Andreával az egyetemen
ismerkedtek meg, házasságkötésük után pedig a jó lehetõségekkel kecsegtetõ várost, Paksot
választották otthonukként. Pályafutásukat az akkori városi tanácsnál kezdték, majd 1993-ban
megnyitották tervezõirodájukat,
ahol azóta is dolgoznak. – Andrea nem csupán a nyugodt családi hátteret biztosítja számomra,
szellemi teljesítményével hozzájárul a mindennapi munkánkhoz,

így díjaim kettõnket illetik, közös tevékenységünk gyümölcsei
– mondta a kitüntetett. Az építész
számos tervpályázatot nyert,
középületek, lakóépületek valósultak meg tervei alapján.
– Mindegyik munkám kedves a
számomra – tudtuk meg a legrangosabb építész kitüntetéssel,
az Ybl Miklós-díjjal is elismert
szakembertõl –, de különösen
emlékezetes a gyógypedagógiai
tagozatnak otthont adó iskolaépület, amellyel megtapasztalhattam, hogy egy jó építészeti
környezet visszahat a használóira. – Az Erzsébet szálló átépítéséhez a régi épület terveit készítette el. Reményei szerint a város
emblematikus épületének felújítása magával húzza szûkebb környezete, majd az egész óváros
korszerûsítését is. – A Pro Urbe
díj a megtiszteltetés mellett elsõsorban nagy megerõsítés a számomra, hogy amerre haladunk a
szakmánkban, az egy jó irány.
Megelõlegezett bizalomnak is
érzem attól a várostól, amelytõl
én családot és nagyon jó munkalehetõségeket kaptam, s bízom
benne, hogy ezt a bizalmat a jövõben meg tudom szolgálni –
mondta el Klenk Csaba. -dal-
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Együttmûködésként éli meg az alpolgármesterséget

Készülõben van egy nagyszabású jótékonysági rendezvény, ahol a város diákjai lépnek fel: a december 2-i gála bevételét a vörösiszap károsultjainak ajánlják fel. Már dolgoznak a jövõ nyári(!)
sillerfesztiválon, de ugyanez a helyzet a
januári kultúra napjával, a márciusi
nemzeti ünnephez kapcsolódó városi
megemlékezéssel is. Válaszra várnak a
polgármesteri zöld számra legutóbb beérkezett hívások (amit ne csupán egy levélnek gondoljanak, példának okáért:
ha kell, több alkalommal a helyszínen
ellenõrzi, tényleg zajos-e az autópálya);
egy hamarosan megjelenõ könyvvel
kapcsolatos teendõk; a közelgõ karácsony protokoll tennivalói – enged bepillantást a titkárságvezetõ éppen futó
ügyeibe, a sor azonban korántsem teljes, de fõleg nem pontosan leírható. Hiszen mintegy „villámhárítóként” sokszor nála csapódnak le olyan dolgok,
amelyek aztán megszelídülve kerülnek
tovább. Irodáját egyszemélyes manufaktúraként jellemzi, ahol a meghívók
grafikai tervezésétõl a rendezvények
szövegén át a programelemekig a városi rendezvények minden egyes mozzanatát felügyeli és bonyolítja – addig,
amíg nem veszi át tõle a titkárság következõ vezetõje.

Fotó: Molnár Gyula

Egy ember adott bizalmat, de húszezer
itt élõnek kell megfelelni – mondja Tell
Edit, aki az önkormányzatiság történetének elsõ fõállású alpolgármestere,
bár jelenleg még titkárságvezetõi feladatait is ellátja.

Hajdú János Tell Editrõl:
Edit vonzza a feladatokat, a megoldandó
problémákat. Ebbõl pedig az önkormányzat háza táján egyre több van. A
három év alatt, amióta együtt dolgozunk,
nemcsak azt volt alkalmam megtapasztalni, hogy valósággal gyûjti a munkát –
ilyen ember akad bõven –, hanem határidõre, magas színvonalon el is végzi azt.
Kevés szóval, felhajtás nélkül. És ami
még nagyon fontos itt, és rám is vonatkozik: nincs kis, nagy, szeretem, nem szeretem, fontos vagy jelentéktelen munka.
Munka van, amit el kell végezni. És Edit
elvégzi. Ezután is gondoskodom arról,
hogy legyen neki…
Ugyan alpolgármesteri munkakörében
felügyeletként fogalmazták meg, õ szívesebben beszél együttmûködésrõl az

oktatás, közmûvelõdés, egészségügy és
szociális területen, de hozzá tartozik a
turizmus és kistérségi feladatok is. No
meg minden, amivel a polgármester
megbízza. Mint mondja, minden egyes
lakossági észrevételre, kérésre reagálni
kíván, a rá bízott intézmények pedig számíthatnak segítségére. Arra, hogy nem
csupán a szakmai érvekkel szembesülnek majd, hanem általa mindennek hátterével, a felszínen szigorú folyamatok
mélyebb, emberi vonatkozásával. A testületi üléseken is élni kíván tanácskozási
jogával, például annak érdekében, hogy
kívülállók számára is befogadhatóvá tegye az ott elhangzottakat, s érthetõvé a
döntéshez vezetõ utat.
Szolgálat, a szó legnemesebb értelmében, vallja új megbízatásáról. Igencsak
meglepte Hajdú János felkérése, de kivételesen nagy szerencseként éli meg, hogy
azért a városért dolgozhat, amit itt élõként
soha nem hagyott még el. Amelynek szívesen kutatja múltját és igyekszik elfogadtatni mai értékeit, e sokszor kritikus világban, tudván: a közösségi szerepvállalást
gyakran könnyebb bírálni, mint a benne
rejlõ munkát és szándékot észrevenni.
Továbbra sem napi nyolc órában látja el
hivatali feladatát, amihez férje és két lánya támogatása elengedhetetlen. Mikor
az október 23-ai esti alkalomra készült,
az egész napos tennivalók után hazaszaladván, kivasalva várta az ünneplõ – a
család kérés nélkül tette a dolgát, megértvén: Editnek más területen is helyt
kell állni, de ettõl nekik még marad feleség és édesanya…
-préházi-

Közösségi házat terveznek a romák
A következõ négy esztendõ
feladatait fogalmazta meg
alakuló ülésén a paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amelynek kiemelt
célja, hogy megerõsödjön és
visszaszerezze a romák iránti
bizalmat.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyhangúlag Berki
Attilát választotta elnöknek,
elnökhelyettesnek pedig szintén teljes egyetértésben Gomán
Jánost, a jegyzõkönyveket ifj.
Berki Elemér vezeti. A testület

minden tagjának van feladata,
amelyek sorában szerepel a pályázatfigyelés, a családi állapotok felmérése, illetve kapcsolatfelvétel a város közintézményeivel. Ahogy választási
programjukban is megfogalmazták, támogatni kívánják a
gyerekek tanulmányait, a fiatalok továbbképzését, illetve segíteni a pályakezdõk elhelyezkedését. Tervezik egy cég
megalapítását is, amely munkalehetõséget kínálna az állástalanoknak. Segíteni szeretnék
az idõseket, rászorulókat, lehe-

tõség szerint téli tüzelõvel, illetve utalványokkal. Folyamatosan mûködõ ingyenes jogsegélyszolgálat szervezése is napirenden van, ami lehetõvé
tenné, hogy a cigányság mindennapi gondjait, ügyeit helyben intézhesse, illetve folyamatos, jó kapcsolatot kívánnak
kiépíteni a városi önkormányzattal, összegzett Berki Attila.
Az elnök hozzátette, nagyon
fontos az elõttük álló feladatok
sorában az is, hogy közremûködésükkel mielõbb megépüljön egy roma közösségi ház,

valamint a roma hagyományok
megõrzése, kultúrájuk megismertetése a felnövekvõ nemzedékkel. Csapatuk azon lesz,
hogy a paksi cigányságot méltón képviseljék és odaadóan
szolgálják, választóik négy év
múlva elégedettek legyenek az
elért eredményekkel, húzta alá.
A CKÖ székhelye a Barátság
utca 8. sz. alatt van, a vezetõséget egyelõre saját telefonszámukon érhetik el, Berki Attila:
30/255-82-03, Gomán János:
30/929-8291.
Kohl Gyöngyi
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Kapocs a város és az erõmû között

Gyorsan átesett az alpolgármesteri tûzkeresztségen, hiszen e minõségében õ
mondta október 23-án, a városháza elõtti téren az ünnepi beszédet. Mint mondja, új szerep volt, ám mégsem teljesen
szokatlan: a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnökeként elõfordult már, hogy sokak elé kiálljon, de edzõdhetett az atomerõmû
mintegy 160 fõs Reaktor Osztályán is,
amelynek több éve vezetõje. Mint meséli, az a típus, aki szereti, ha valóban
történik valami, ezért is vállalta három
évvel ezelõtt a civil szervezet vezetését,
idén pedig a 7-es körzetben a FideszKDNP képviselõjelöltségét, arra azonban õ sem számított, hogy alpolgármesternek javasolja a frakció. Kinevezése
azt a fajta harmonikus kapcsolatot szimbolizálja, ami elengedhetetlen a város
és az erõmû között, hogy ez az együttélés a lehetõ legjobban szolgálja az itt
lakók érdekeit. Várhatóan az új blokkok
építése kapcsán több olyan önkormányzati feladat is felmerül majd, amelynél
hasznát veszi szaktudásának.
Az élet úgy hozta: Tell Edittel eddig is
dolgoztak már együtt a civil szervezet
rendezvényei kapcsán (jelenleg éppen a
november 13-i Márton napi újboráldás
ad közös feladatokat), most pedig alpol-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mindig legyen idõd a választóiddal
szóba állni és soha ne told el a problémák meghallgatását – vallja Leber Ferenc, aki ugyan politikusként most debütál, ám a közéleti szerepvállalás
nem ismeretlen számára.

Hajdú János Leber Ferencrõl:
A város és az erõmû kölcsönösen egymásra van utalva. Ezt az egyszerû tételt
nem mindig ismerték fel a kerítésen kívül és belül lévõ irányítók. A jó együttmûködés alapja a bizalom, amely egymás helyzetének, munkájának ismeretét
feltételezi. Leber Ferenc e tekintetben
nagyon jó kapcsolattartó személy, aki
mindkét irányban hitelesen képviselhet
egy adott álláspontot, aktuális érdeket.
A feladatok iránt alázatot tanúsító embernek ismerem, emiatt is nagyon jó
választásnak tartom kinevezését. És
még mûszaki ember is, akivel hamar
szót értek…
gármesterként intézik a rájuk háruló teendõket. Mindemellett természetesen az
Újváros szószólója, e feladatának is ele-

get kell tennie, hiszen õ sem volt megvalósítandó tervek híján, mikor felvállalta a körzetben élõk képviseletét.
Alpolgármesterként elsõsorban a mûszaki és gazdasági területek tartoznak
hozzá és nyilván számos tennivalót takar majd az a megfogalmazás is: amit a
polgármester rá testál. Azonban nem
csak mûszaki problémák jelentik a feladat gerincét – mutat rá a kampányidõszak beruházás-központúságán, út- és
járdafelújításon túlmutató feladatokra.
Hiszen egy húszezres város jövõje a tét,
s a benne élõk boldogulása. Sok vetülete van a stratégiai döntéseknek, például,
hogy milyen intézmények mûködjenek,
hol mire kell költeni, fejleszteni, netán
leépítéseket végrehajtani. Ezek mindmind tényeken alapulnak, ám hogy miképp valósul meg a hétköznapokban,
hogyan lehet emberségesen megoldani,
az komoly elõrelátást és taktikai lépéseket igényel. A többség érdekeit kell képviselni akkor is, ha az adott pillanatban
nem mindenki látja a döntés hasznát és
négy éven messze túlnyúló felelõsségét
– avat be a kihívásokba.
Mint azt mondja, mindig is szervezõ
embernek gondolta magát. E tulajdonságának hamarosan hasznát veszi, hogy
munkája, alpolgármesteri teendõje és
szabadidõs elfoglaltságai mellett (tagja
az orosz és a német klubnak is) továbbra is jusson ideje a szinte napi elfoglaltságot adó Sárgödör téri ügyeket intézni,
de természetesen nem szorulhat hátrébb
felesége és három lánya sem…
-pré-

Emlékmûvet állítanak Roger Schillingnek
Az önkormányzati választásokat követõen megtartotta
alakuló ülését a paksi Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat, a grémium az
ülést követõen megkezdte az
érdemi munkát.
Az alakuló ülésen Féhr Györgyöt választották elnöknek, az
alelnöki posztot Racskó Stefi
tölti be. Két bizottságot hoztak
létre, az oktatási és kulturális
bizottságot Pápista László vezeti, a pénzügyi és gazdasági
bizottság elnöke Hirt József

lett. A német önkormányzat
eddigi mûködése alatt már bizonyosságot nyert, hogy az oktatás és kultúra, valamint a támogatások azok a területek,
amelyek hangsúlyosan jelennek meg tevékenységükben,
ehhez igazodva alakították ki a
bizottsági struktúrát, mondta el
Féhr György. A szervezet tagjai a megalakulást követõen
hozzáláttak decemberi programjaik, így a gyerekeknek
szervezett „Spricht deutsch”
vetélkedõ, valamint az ünnepváró kézmûves foglalkozások

elõkészítéséhez, illetve két támogatásról döntöttek. A német
nemzetiségi önkormányzat félmillió forinttal támogatja
Dunakömlõd szülötte, Roger
Schilling tiszteletére emlékmû
állítását, amely a szülõházának
falán korábban elhelyezett emléktáblát váltja. Az emlékmûvet, amelyet a templomlépcsõ
mellett állítanak fel, november
7-én 11.00 órakor szenteli fel
Mayer Mihály megyéspüspök.
A másik döntés szerint a kisebbségi önkormányzat finanszírozza a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola német nemzetiségi táncoktatásban tevékenykedõ pedagógusának részvételét egy pécsi képzésen.
Ami a távolabbi jövõt illeti, a
szervezet elnöke arról számolt
be, hogy nem kívánnak nagy
újításokat végrehajtani, a megkezdett úton haladnak tovább,
ragaszkodva hagyományos
programjaikhoz,
amelyek
mindegyikében, erõsítendõ a
paksi németség identitástudatát, a sváb hagyományok felelevenítésén, ápolásán van a
hangsúly.
-gyöngy-
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– Annak idején azért nem szegõdött sem tanársegédnek, sem
pedig kutatónak, mert amit csinál, annak látni szeretné a produktumát. Miként éli meg, hogy
vezetõként nem annyira látványos az eredmény?
– Lehet azt látni, csak nem
biztos, hogy mindenki úgy látja. Sokat beszélünk a teljesítménynövelésrõl – ez látványos.
Annak idején 440 MW-os blokkokat vettünk, most 500 MW a
teljesítmény. De legutóbb nem
440 MW-ról növeltünk, hanem
470 MW-ról, hiszen a többit
már megnöveltük korábban,
több lépcsõben. Ez például
olyan, amit a szakemberek látnak, a külvilág nem. Másik
nagy siker, hogy megvalósulhatott az integrált számítógépes
rendszer, ugyanis ahogy korszerûsödött a számítástechnika,
úgy fejlõdtek ki az erõmûben
egymástól független lokális informatikai rendszerek. Azonban az idõ elõrehaladtával jelentkezõ komplexebb feladatok
ellátása megkívánta egy integrált rendszer létrehozását. Ez
számos ellenállásba ütközött,
mindenki ragaszkodott a maga
személyre szabott, jól bevált alkalmazásához és több évbe telt,
míg létrejöhetett az egységes
rendszer. Ez egy olyan siker,
amit a kívülálló nem lát, sõt talán az itt dolgozók sem, de aki
végiggondolta, hogy e nélkül
nem lehet a cég hatékonyságán
javítani, annak nagy eredmény.
Vagy amikor megváltozott a
jogszabály és nem lehetett saját
tulajdonban lévõ cégen keresztül erõmûves munkakört betöltõt alkalmazni. Ez több száz, az
Atomix Kft.-ben dolgozó ember
sorsát érintette. Megteremtettük
a lehetõségét, hogy más cégekhez (OVIT, ERBE) kerüljenek
határozatlan idõre szóló munkaszerzõdéssel. Számos kritika ért
bennünket abban az idõben, de
utólag is azt gondolom: humánus és jó döntést hoztunk.
– Most milyen „láthatatlan”
feladatok várnak Önre?

Fotó: Paksi Hírnök archív

A hatékonyságjavítás az emberi tartalékban rejlik

Neve többször felmerült már a legmagasabb poszt várományosaként, ám nem sietett beigazolni a szóbeszédet:
hét éven keresztül dolgozott mûszaki vezérigazgató-helyettesként. Harminchárom esztendeje fizikusként lépte
át az atomerõmû kapuját, amelynek most elsõ embere
lett. Sok mindent mérlegre tett, amikor úgy döntött:
nem tér ki a megkeresés elõl, s elfogadja a vezérigazgatói felkérést. Például azt is, hogy a nyilvános szereplés,
ahogy fogalmaz, nem a kedvenc szórakozása – nem illik
bele a karakterébe. Nem szereti a reflektorfényt, ám
amikor elvállalta új munkakörét, tudta, mivel jár. Nemrégiben, egy kitüntetése kapcsán arról mesélt: az ilyenkor szokásos gratulációkat egyfajta „kötelezõ” udvariassági formulaként éli meg, és inkább jelenti számára a
sikerélményt egy elismerõ pillantás kollégája részérõl.
Hogyan szelektál a megszaporodó mosolyok között? –
errõl is beszélgettünk Hamvas Istvánnal, no meg bõvítésrõl, folyosói pletykákról és népszerûtlen feladatokról.
– A nyugdíjba vonulókkal
szakember-, és ezzel együtt
szaktudáshiány van. Cégen belül meg kell oldanunk, hogy a
teljes létszámot nem növelve, a
hiánnyal küzdõ területekre embereket csoportosítsunk. Elõfordulhat, hogy bizonyos helyeken, ha megüresedik egy
munkakör, nem töltjük be automatikusan, hanem a feladatok
szétoszlanak majd. Ugyanakkor ahol hiányos a szakértõi
gárda, ott erõsítenünk kell.
Hozzá kell nyúlni a munkaerõ
belsõ elosztásához, amihez
szükség van a kollégák együtt-

mûködésére. Mindez emberek
sorsát érinti és nem a legnépszerûbb döntések közé tartozik
majd. Ez nem azt jelenti, hogy
leépítünk, vagy egyáltalán nem
veszünk fel új embereket, de
összességében a létszámot nem
növeljük. Mindemellett a hatékonyságot igen. Nem ringathatjuk magunkat abba, hogy mi
vagyunk a legjobbak, nekünk
nem kell csinálni ezért semmit.
Jelenleg a német áramtõzsdén a
zsinóráram (az úgynevezett
alaperõmûvek által termelt folyamatosan rendelkezésre álló
energia – a szerk.) kilowatton-

kénti ára nagyon közel van ahhoz az értékhez, amin mi értékesítjük. Nem azt mondom,
hogy veszélyben van a pozíciónk, de igényli azt, hogy folyamatosan fejlõdjünk. Végrehajtottuk a teljesítménynövelést, a
hatékonyság javítása most már
az emberi tartalékban rejlik.
Meggyõzõdésem, hogy egy
ösztönzési rendszerrel motiválni tudjuk az újító ötleteket. További feladat egy olyan bérezés
kialakítása, ami itt tartja a jó
szakembereket, különben máshol keresik a boldogulást.
Rangsorba kell állítani a munkaköröket és meg kell nézni,
hogy a fizetésük ennek megfelelõ-e. Jogos az igény cégen
belül, hogy vizsgáljuk meg: hogyan viszonyulnak a bérek a
feladathoz, hiszen van olyan
munkakör, amit igen sokan képesek betölteni és számos
olyan, ami keresett tudást igényel. Ezt rendbe kell tenni.
– A Céggyûrû átadáson arról
beszélt: fontos a munkahelyi
hangulat, hiszen csak jó légkörben lehet fegyelmet tartani,
ez pedig ennél a munkánál elengedhetetlen. Eljut egyáltalán
a legfelsõbb szintre, hogy miként éreznek lejjebb?
– Eljut. Én is ember vagyok,
nekem is vannak ismerõseim,
olyan emberi kapcsolatok, amelyeken nem változtatott a kinevezésem. Ugyan most sokkal
több mosolygós emberrel találkozom és jóval többen szeretnének velem társalogni, de szelektálni kell a hallottakat a valós
hangulatot illetõen, mert nagyon
könnyen hiheti azt az ember a
vele beszélgetõket komolyan
véve, hogy szuper jó a
helyzet… Egyébként létezik
egy vállalaton belüli véleményfelmérés, amit egy külsõ cég végez ismétlõdõen. Ez többek között arra is irányul, hogy menynyire elégedettek a munkatársaink, hogyan ítélik meg a vezetõket. A kérdõívet természetesen
névtelenül töltik ki a dolgozók.
(Folytatás a 7. oldalon)

7

2010. november 5.

Tudjuk, hogy meg lehet, de ezt
is ki kell dolgoznunk. Ha valaki meglátja ennek a feladatnak
a nagyságát, akkor elõjön a
szkepticizmus és ez táplálhatja
a folyosói pletykát. A Lévaiprojekt halad, a saját maga által
felállított ütemtervhez képest
pár hónapos csúszással, de ez
nem jelenti azt, hogy a kitûzött
cél nem teljesíthetõ.
– Nem volt olyan jelöltállító
szervezet az önkormányzati választáson, aki ne hangoztatta
volna a helyi vállalkozók helyzetbe hozását az erõmûépítés
kapcsán, de tulajdonképpen
miképp is lehet ezt elérni?
– A leendõ tender egyik potenciális szállítója, a francia
Areva idén szervezett egy konferenciát. Ide meghívta azokat
a vállalkozókat is, akik egyáltalán szóba jöhetnek mint erõmûépítõk. Külön-külön elbeszélgettek ezekkel a cégekkel, személyes kapcsolatok alakultak
ki. Ehhez hasonlóan a többi lehetséges szállító is megkezdi

(Folytatás a 6. oldalról)
A tavalyi eredmény komoly
javulást mutatott a korábbi idõszakhoz képest.
– Folyosói pletykák szerint
csúszhat a mostanság minden
itt élõt foglalkoztató erõmûbõvítés. Marad az elsõ kapavágás
2015 körüli idõpontja?
– A folyosó mindig mindent
mond és jellemzõje, hogy általában negatív. Egy atomerõmû
bõvítése nem egyszerû kérdés.
Megfogalmaztuk, hogy milyen
rendkívül szerteágazó feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy
megvalósuljon. Példának okáért hogyan tudjuk elérni, hogy
a hazai vállalkozók a lehetõ
legfelkészültebbek legyenek,
mire elkezdõdik a beruházás.
De nem fejleszthet csak azért,
mert abban bízik, hogy 2015ben feladatot kap, s ma még
nem tudhatjuk, ki lesz a tenderkiírás nyertes kivitelezõje.
Vagy egy másik kihívás: meg
kell oldani a finanszírozást, miközben gazdasági válság van.

Paksi Hírnök

ezt a kapcsolatfelvételt, amihez
mi segítséget nyújtunk, s megadjuk az érintett cégek jegyzékét. A Lévai-projekt egyik
munkacsoportja foglalkozik a
vállalkozások feltérképezésével, és még sok egyéb mással.
Mivel az erõmûépítésnél, mûködtetésnél döntõen férfiakra
van szükség, a várossal megindult egy egyeztetés, miképp lehetne olyan üzemet idetelepíteni, ami a nõknek is munkahelyet teremt. Ugyancsak fontos
feladat a megfelelõ infrastruktúra kialakítása, hiszen több
ezer építõ állomásozik majd
ideiglenesen a térségben: az
egészségügyi
szolgáltatást
helyben kell biztosítani, a bolthálózat is fel kell készüljön rá,
az emberek szórakozási igényét is ki kell elégíteni, s ma
már nem elég – ahogy mi hívtuk – egy Pufajkás. (Az egykori Márvány, ami Magyarország
legnagyobb kocsmája volt.)
Hogyan tudjuk mindezt segíteni? Például a területfejlesztési

Megkezdte mûködését a biogáz üzem
kiegészítésre és munkahelyteremtésre 44 millió forintot biztosított, így járulván hozzá az 1,1
milliárd forintos projekthez.
A földespusztai zölderõmûben
osztrák technológiát alkalmaznak, de magyar vállalkozások –
köztük paksi alvállalkozóként a
PAVILL Kft. – dolgoztak az
üzem építésén, Koncz Gyula
ügyvezetõ szavai szerint kiváló
minõségben.

Az elsõ kapavágásra tavasszal
került sor, de az üzem létesítésének gondolata már jóval korábban, 2008-ban felmerült. Az
alapanyag adott volt, hiszen a
Milkmen Kft. telepén majdnem
másfél ezer szarvasmarhát tartanak, s évente 31 ezer tonna híg
és almos trágya keletkezik. Ezt,
illetve mezõgazdasági, élelmiszeripari hulladékot dolgoznak
majd fel az új erõmûben. A tetemes költségvetésû beruházáshoz
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv KEOP keretébõl nyertek el
496 millió forintot, de támogatást kaptak a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól is.
Az atomerõmû által létrehozott
és finanszírozott szervezet önerõ

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Trágyából és mezõgazdasági
hulladékból állít elõ villamos
energiát a Mil-Power Bioenergetikai Kft. napokban átadott biogáz üzeme a Pusztahencséhez tartozó Földespusztán.

Az év elején kezdõdött építkezés elsõ lépéseként egy negyven méter átmérõjû betonmedencét építettek, ebbe került az
úgynevezett fermentor, azaz
erjesztõtank, ahol a trágyából
biológiai lebomlás során gáz
képzõdik. A fermentor felfûtése
a múlt héten elkezdõdött, nagyjából egy hónapra van szükség
a megfelelõ hõmérséklet eléréséhez. Amint azt a beruházó

alapítványon keresztül, amely
pályázati önrészhez nyújt segítséget, s ezáltal az összeg többszöröse vándorol a térségbe
gazdaságélénkítõ beruházások
nyomán.
– A bõvítés elõkészületei tehát folynak, ugyanakkor az
üzemidõ-hosszabbítás az engedélykérelem benyújtása elõtti
utolsó munkafázisához érkezett, ami mögött sok év munkája van. Furcsa belegondolni,
ha nem lenne, 2012-ben leállna
az 1-es blokk…
– Az üzemanyagot már nem
úgy szereznénk be, nem vennénk fel fiatalokat, a szerzõdéseket sem úgy kötnénk. Vonulnának ki a vállalkozók, költöznének el az emberek, lemennének az ingatlanárak. Ehhez képest Paks egy oázis, még a gazdasági világválság közepette is.
Ha pedig megindul a beruházás, újabb lendületet kaphat a
térség, amely hosszú távra biztonságos jövõt jelent.
Dávid Ildikó
Mil-Power Kft. ügyvezetõje elmondta: november közepére
már elegendõ mennyiségû biogáz áll rendelkezésükre, beindíthatják a gázmotort, amely a
villamos energiát termeli.
Évente több mint hét gigawattnyi energia elõállítását tervezik,
ez 2000-2200 háztartás ellátására alkalmas, húzta alá az ügyvezetõ. Azt is elmondta, hogy
megegyeztek a szekszárdi
Tolnatej Zrt.-vel, ahonnan évi
6-7 ezer tonna tejzsíriszapot
vesznek át alapanyagként. A késõbbiekben cukorcirok feldolgozását is tervezik.
Az avató ünnepségen a tulajdonosok társaságában Kovács
Pál energetikai ügyekért felelõs
helyettes államtitkár (a paksi
atomerõmû egykori munkatársa) és Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ vágta el a nemzeti
színû szalagot. Tóth Ferenc azt
hangsúlyozta, hogy a földespusztai biogáz üzem azzal, hogy
az atomerõmû „árnyékában”
épült meg, jelzi, hogy a megújuló energia és az atomenergia jól
megfér egymás mellett.
-vt-
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Kollégáktól kapják az elismerést

Donáczi Ilona harminc éven át
dolgozott a paksi atomerõmûben, az utóbbi tíz esztendõben
igazgatási elõadó volt a jogi
osztályon és mellette – 1995-tõl
– ellátta a részvénytársaság felügyelõbizottságának adminisztrációs teendõit is. Szeptember
óta nyugdíjas, amit egyelõre
úgy él meg, mintha hétvége lenne, vagy éppen szabadságát töltené. Hogy ez végleges és soha
többé nem kell bemennie, el

sem hiszi. Azt viszont elárulta,
hogy a céggyûrûnél szebb ajándékot nem kaphatott volna ebbõl az alkalomból. – Ez annyira
kellett ehhez a búcsúhoz, nem is
tudom hogy e nélkül hogyan éltem volna meg. Nagyon jólesik,
hálás vagyok a kollektívának és
a cégemnek – fogalmazott. Az
atomerõmûvet igazából nem
tudja elengedni, ismerte el. Mint
mondta, figyelni fogja és na-

tottak. Hozzátette, a munkatársai segítségének köszönheti,
hogy ezt a gyorsan ívelõ pályát
befussa. 1995-ben friss diplomásként kezdett dolgozni üzemviteli területen. Öt éve fõtechnológusi beosztásból került a vezérigazgatói titkárságra, idén
szeptemberben kapott megbízást a humán igazgatói feladatok ellátására. A humán terület
izgalmas és tele van kihívások-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

– Szerencsénk, hogy annak idején Paksot választották az atomerõmû telephelyéül. Adottságunk, hogy a válság ellenére a
villamos energiára szükség van
és lesz. Elõnyünk, hogy Magyarországon mi termelünk legolcsóbban és minden kilowattóra villamos energiát el tudunk
adni. Így minden dolgozónknak,
üzleti partnerünknek rendesen
fizettünk, és a város jó gazdálkodásának is köszönhetõen a
helyi vállalkozások országos viszonylatban stabilak és erõsek –
fogalmazott Hamvas István az
atomerõmû legrangosabb kitüntetésének átadásán, október 23-a
elõestéjén. A vezérigazgató hozzátette, ahhoz hogy ez így is
maradjon, fontos, hogy a paksi
atomerõmû a továbbiakban is
biztonságosan, a lehetõ leggazdaságosabban, ésszerûen leghosszabb ideig és a társadalom
által elfogadottan üzemeljen. –
Ez mindannyiunk érdeke, és
biztos vagyok abban, hogy ezért
az itt dolgozók mindent meg is
tesznek. Ezt a hitet erõsítik meg
azok a kollégák is, akik kiemelkedõ munkájuk, a munkahelyi
közösségekben mutatott magatartásuk alapján céggyûrû kitüntetésben részesülnek – emelte
ki. A céggyûrû különösen becses elismerés, mert a díjazottakat a munkatársak ajánlása alapján választotta ki egy független
kuratórium. Idén 74 személyre
érkezett javaslat, közülük húszan kaphatták meg a céggyûrût, ám minden jelölt érdemes rá
– emelte ki Hamvas István.

Az est fényét a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar is emelte.
gyon fog drukkolni, hogy sikeres legyen és biztonságos. – Én
azt gondolom, hogy itt tényleg
nagy dolog történik, ez nem
akármilyen üzem, és jó volt részese lenni, mondta. Hozzátette,
hogy számára az is sokat jelentett, hogy az atomerõmûben rengeteg nagyon okos ember van és
nagyon nagy tudás, és még ha
néha voltak is kisiklások, mindig sikerült megtalálni a jó
irányt.
Bognár Péter „csupán” tizenöt
esztendeje szegõdött el a paksi
atomerõmûhöz. A kitüntetésnek
– mint elmondta – igazából
azért örül, mert azt az elismerést
tükrözi, amit a kollégái ezalatt
az idõ alatt vele szemben tanúsí-

kal, árulta el. Azt is hozzátette,
hogy türelmet kért kollégáitól,
hiszen sok feladat áll elõtte,
köztük komoly kihívást jelentõ
teendõk. Biztosítani kell a szakember-utánpótlást, „levezényelni a nyugdíjazást”, és gondoskodni a bõvítéshez szükséges
munkaerõrõl. – Remélem, megfelelõ empátiával és szakmai
hozzáértéssel tudom majd megoldani ezt – fogalmazott.
Torma Béla 1986-tól 1993-ig
az ESZI tanáraként, majd a reaktorfizikai osztály munkatársaként dolgozik, 1994-tõl áll a
nukleáris üzemanyag csoport
élén. Fõ feladata az üzemanyag
nyilvántartása, mozgatások tervezése, nemzetközi jelentések

Céggyûrû kitüntetettek:
Bauer Andrásné, Bernát Csaba, Bognár Péter József, Dénes László, Donáczi Ilona, Halász János, Hanuszka Gyula, Kern Józsefné,
Kesztyûs László, Kiss Gábor, Kovács György, Kõmüves István,
Lakatos Gábor, Lengyel József, Nagy Csaba, Patek Gábor, Szabó
Péter, Szente László, Torma Béla, Törjék Ferenc.

készítése. – Azt a feladatot kaptam, hogy figyelemmel kísérjem attól kezdve, hogy beérkezik az üzemanyag, addig, amíg
kikerül – mondta a munkájáról.
Arról, hogy az üzemanyag a
legveszélyesebb az atomerõmûben, úgy fogalmazott, hogy
ha „jól bánnak” vele, megfelelõen, elõírásszerûen kezelik,
nincs vele semmi gond, akár játékszernek is tekinthetõ. – Csak
ezt a játékszert komolyan kell
venni – tette hozzá. Méltatásában elhangzott, hogy jó humorérzékével színesíti környezete
mindennapjait, s odafigyel arra,
hogy jó kapcsolatot alakítson ki
azokkal, akikkel összehozza a
sors. – Az osztályunk nagyon
jó társaság, lehet hogy nincs
ilyen fogalom, de mi munkabarátok vagyunk – jegyezte meg
hozzáfûzvén, hogy rendszeresen összejárnak, s a szabadidejüket is jól eltöltik együtt. Fontos, hogy megtaláljuk a közös
hangot, így mennek elõre a dolgok, vélekedett.
Vida Tünde
Kitüntetést vehetett át október 23-án a Paksi Atomerõmû
Zrt. nukleáris fõosztályának
vezetõje. Dr. Elter Józsefet
feladatainak ellátása során
végzett eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri elismerésben részesítette. Elter
József huszonhárom esztendeje munkatársa az atomerõmûnek, ez idõ alatt – mint azt
elárulta – mindig igyekezett
feladatait a legnagyobb szakmaisággal megoldani. Azt is
elmondta, hogy most nem látványos, nagy projekten dolgozik, de ilyenben is volt része nem egyszer. Ezek közül
az erõmû biztonságának újraértékelését szolgáló AGNES
projektet említette, illetve a
teljesítménynövelési programot. Elter József arról is beszélt lapunknak, hogy – miután nem szokott kitüntetést
kapni – ez különösen nagy
örömmel töltötte el.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

„Tudod, Zsike, amikor ott
álltam, és kezet foghattam az
atomerõmû vezérigazgatójával és a polgármesterrel, az
valami csoda volt.” Olyan,
ma már felnõtt emberek
mondják ezt L. Németh
Erzsébetnek, akik egykor a
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány díjazottjai voltak. A szervezet megalapítása
óta 24 alkalommal díjazta a
kimagasló eredményeket elért diákokat.
Huszonöt
esztendõvel ezelõtt
az akkori
pedagógus
szakszervezet kezdeményezte a fiatal tehetségek
elismerését. Az ötlet mellé állt
a városi tanács és az atomerõmû vezetése, és egymillió forint alaptõkével létrejött a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. Az elsõ években az iskolai tanévzáró ünnepélyeken
köszöntötték a fiatalokat. Új fejezet volt az alapítvány mûködésében a kategóriák szerinti
értékelés, illetve Bor Imre volt
polgármester javaslatára az
ösztöndíj pályázat és a felkészítõ pedagógusok díjazásának
bevezetése, amihez az alaptõkét is megemelték. Az alapítvány vezetése 1992-ben döntött úgy, hogy a díjazottak mûsorával fûszerezett díjkiosztót
október 23-án tartják, ahol a fiatalokkal együtt emlékeznek az
1956-os forradalom és szabadságharcra – foglalta össze dióhéjban az alapítvány történetét
L. Németh Erzsébet.
A szervezet alapító titkára elmondta, hogy a program sikere
töretlen, minden esztendõben
száz fölött van a pályázatok
száma. A kuratórium minden
tagjának megvan a maga szakterülete, amelyet értékel, néha
segítségül hívva más szakembert is, majd összeülnek és áttekintik a teljes anyagot. Megbíz-

Fotó: Molnár Gyula

Évfordulóra készül az alapítvány

nak egymás szakértelmében,
így ezeken az egyeztetéseken
már nem az a kérdés, hogy egy
pályázat formailag megfelel-e
a kiírásnak, illetve tartalmában
érdemes-e az elismerésre, hanem például a több kategóriában pályázóknál eldöntik, melyikben díjazzák, illetve a díjazás összegének meghatározásában kell dûlõre jutniuk. Bár elsõsorban erkölcsi elismerésrõl
van szó, a díj pénzjutalommal
is jár, amit az alaptõke kamataiból valamint alkalmankénti
felajánlásokból biztosít az alapítvány. Idén az atomerõmû és
az önkormányzat 150-150 ezer
forintos kiegészítésével hatszázezer forintot tudtak felosztani a sikeresen pályázók között. Tanulmányok és irodalom
kategóriában a megszokottnál
több, míg zene és sport kategóriában kevesebb pályázat érkezett, illetve figyelemre méltó
volt a felkészítõ pedagógusok
díjazására érkezõ javaslatok
száma.
Jövõre negyed évszázados
lesz az alapítvány. Az évfordulóra szeretnék a huszonöt évet
egy kiadványban összefoglalni,
bemutatni azt a sok értékes
munkát, ami fémjelzi a paksi
fiatalok tehetségét. Feleleveníteni azokat a találkozókat, amikor a fiatalok a környezõ településeket járva bemutatkoztak
produkcióikkal, illetve a Péger
kávéházban tartott hasonló szamováros, zsíros kenyeres dél-

utánokat. Zsike számára a legmeghatóbb emlékek egyike,
amikor a frissen megalakult I.
István Szakképzõ Iskolából
megkapták az elsõ pályázatot.
A díjazott és szüleinek öröme
és büszkesége felejthetetlen.
Megkapó az is, amikor egy kiváló sportolót díjaznak, elképzelik, milyen lehet, aztán a díjkiosztón megjelenik egy húszkilós, picike leány. L. Németh
Erzsébet elmondta, hisz a tabula rasa elméletben, amely azt
mondja, hogy az ember elméje
születésekor egy fehér lap, nem
tartalmaz semmiféle veleszületett tudást, minden ismeretünk
a környezetünkbõl, a nevelésbõl és tanulásból származik.
Vallásosan hisz a nevelés erejében, abban, ha lehetõséget kap
egy gyermek a családban majd
az óvodában, iskolában, akkor
a benne rejlõ tehetség ki fog
bontakozni. Mint egykori középsúlyos értelmi fogyatékos
óvodása esetében, aki mikor
hozzá került, nem beszélt. Emlékszik, elsõ szava az volt,
hogy Zsike, és úgy énekelt,
mint a mennyben az angyalok.
Nagyné
Lakos Mária két tanítványával érkezett az alapítvány
díjkiosztójára, akik versenyeredményeikkel érdemelték ki

az elismerést. Az ESZI matematika–fizika szakos pedagógusa maga is kitüntetett volt,
hiszen a kuratórium idén neki
ítélte a „Tehetségekért díjat”. A
tanárnõ elmondta, hogy a tehetséggondozás pályája kezdetétõl
fontos szerepet tölt be életében.
Szerinte a tehetségazonosítás
kulcsa a figyelem, észre kell
venni, ha egy diák érdeklõdik
egy terület iránt és akar is tenni
az eredményekért, azután személyre szabottan kell foglalkozni vele. Hozzátette, hogy
mivel csökkent az óraszám, így
a kísérletezés lehetõsége is beszûkült, ám az eszközök nem
azért vannak, hogy bezárják a
szertárba, hanem azért, hogy
használják. Fizika szakköre
nem csak a tehetségeknek szól,
hanem mindazoknak, aki kedvet éreznek egy kis kalandozáshoz a fizika világában.
Egy évtizede a Tehetséges
Paksi Fiatalokért
Alapítvány
díjkiosztójának háziasszonya Strasszer
Andrea. Jól tudja, milyen érzés
átvenni ezt az elismerést, hiszen három alkalommal volt
maga is részese. Elõször általános iskolásként irodalom kategóriában, majd középiskolásként szintén ebben a körben díjazták, bár akkor már a versmondó mellett sakk- és népdaléneklési versenyeken is jeleskedett. A harmadik csoportos
alkotó munka eredménye volt,
Kövi Gergõ megzenésített verseit énekelte másodmagával.
Mint mondja, az alapítvány díjai számára önbizalmat adtak,
biztatást és hitet a folytatáshoz.
Díjazottként új lehetõségek tárultak fel elõtte, hívták konferálni, illetve amikor felkérték,
hogy verseket mondjon a határon túli magyarok táborában,
felfigyelt rá a TelePaks akkori
fõszerkesztõje, Nagy Zoltán és
hívta televíziózni. Ezekre az élményekre ma is szívesen gondol vissza.
Kohl Gyöngyi
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Helyzetbe hozni a helyi a vállalkozókat

Régi, jól bevált módszerhez folyamodtak
az iparosok: az ASE étteremben terített
asztal mellett beszélték meg a vállalkozók helyzetét – már ami az önkormányzati beruházásokat illeti –, s tették fel az
õket régóta foglalkoztató kérdéseket. Például, hogy elõnyt élveznek-e paksi vállalkozók helyi beruházások esetén? Mint az
a polgármester tájékoztatásából kiderült:
olyan munkánál, amely a közbeszerzési
értékhatár alatt marad, 3-5 ajánlatot kérnek, ebbõl egy nem paksi az árak kontrollja végett (hiszen a versenyeztetés ezt
diktálja), a többi viszont helyi vállalkozó.
Ilyen esetekben – ha az elõzõ két évet
nézzük – a munkák 75, illetve 68 százalékát vitték el paksi cégek. Nyilván a beruházások nagyobb része a közbeszerzési
értékhatár fölé esik. Ebben az esetben
már fordított az arány, hiszen a kivitelezés 15 és 28 százalékát nyerték el helyiek. Ez két dolog miatt fordulhat elõ: vagy
nem volt az adott feladatra paksi jelentkezõ (ilyen volt több más mellett a Jókai,
Csárda, Kurcz György, Kornis, Dózsa
György utcák) vagy pedig indult a közbeszerzési pályázaton, ám magasabb áron
vállalta volna a munkát (például a Deák
iskola nyílászáró cseréje, PSE elõtti térburkolat építése). Bármikor bepillantást
nyerhetnek abba, hogy kitõl és mire kértek ajánlatot, hangsúlyozta a jelenlévõk
elõtt a polgármester hozzátéve, ha felkérnek paksiakat, ám mégsem indulnak a kiíráson, annak nem tudnak munkát adni.
Dr. Hüse István az iparos kör elnöke, az
est moderátora elmondta, többekben megfogalmazódott a felvetés, miszerint: nem
indulnak, úgyis Ulbert Sándor nyer. A
képviselõ-testületben helyet foglaló vállalkozó kapcsán a polgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy általánosságban erre

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hogyan lehet paksi beruházások
esetén helyzetbe hozni a helyi vállalkozókat – ez volt a fõ témája a
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
októberi estjének, amelynek vendége volt Hajdú János polgármester. Ha voltak hibák, javítsuk ki,
ha téves vélekedések, tisztázzuk –
ezzel a felütéssel vette kezdetét a
több órásra nyúlt eszmecsere,
amely a felek szándéka szerint
egy új párbeszéd kezdete lehet.

Járda épül Gyapán, munkában a Microcenter Paks Kft.
nem tud reagálni, de a konkrétumokat illetõen bárki rendelkezésére áll. Többször
elõfordult, hogy az Ulbert Kft. egyedül
pályázott, egyéb esetben pedig verseny
van, aminek elbírálásánál egy ad hoc bizottság mûködik közre, tárta fel a munkák
elnyerésének hátterét. A bizottságot igyekeznek úgy összeállítani, hogy a szakemberek mellett különbözõ politikai tömörülések képviselõi is helyet kapjanak – így
biztosítják a többféle nézõpontot. Az is
kiderült, hogy az elbírálás során döntõen
az ár számít, utána következik sok egyéb
más: referencia, szakember-ellátottság és
még sorolhatnánk. – Démonokkal nem kívánok hadakozni, nem is magyarázkodom. Ha valaki úgy gondolja, hogy hibáztunk, netán nem jártunk el tisztességesen,
annak figyelmébe ajánlom, hogy az öszszes dokumentum nyílt – ajánlotta fel a
bepillantás lehetõségét. Sõt mást is: az
iparos kör megfigyelõje kövesse nyomon
a pályázati kiírást, a bírálatot, de a kivitelezést is, nehogy ott tornássza fel az árat a
nyertes elõre nem látható munkák címén
szerzõdésmódosítást kérve. (Mint azt tag-

lalta: arra külön ügyelnek, hogy ez ne fordulhasson elõ, csak nagyon indokolt, s
tényleg elõre nem kalkulálható esetben.)
Kovács Sándor vállalkozó, önkormányzati képviselõ szerint rajtuk is múlik,
mennyire figyelnek a lehetõségekre, hiszen a versenyhelyzet arról szól, hogy
versenyezni kell – legfeljebb nem nyernek. Többször felmerült az este folyamán,
hogy miképp juthatnak információhoz a
cégek annak kapcsán, hogy milyen beruházások várhatók a településen. Hajdú János elmondta, hogy ez évrõl évre nyomon
követhetõ a város költségvetésében, továbbá a www.paks.hu honlapon fellelhetõ
közbeszerzési terv is részletesen taglalja
mindezt, ám mivel ezen igényüknek hangot adtak, járható út lehet az is, hogy az
iparos kör minden tervezett beruházásról
értesítést kapjon.
Sok téma szóba került még az este folyamán, amelynek aztán az elõbb említett
információcserén túl több hozadéka lett.
Például, hogy az iparos kör egy képviselõje nyomon követhesse a beruházásokra
kiírt pályázatok folyamatát. Továbbá az
önkormányzatnak is hasznos információkat nyújthat ajánlatkérésnél az az iparos
kör vállalkozásait feltérképezõ kapacitásés termékregiszter, amit annak elnöke állít össze rövidesen az atomerõmû felkérésére. Az is körvonalazódott az esten,
hogy össze kell fogniuk a paksi cégeknek, s egyenrangú partnerként, konzorciumi formában indulhatnának egy-egy
munkáért, s így akár kisebb vállalkozások is közremûködhetnének olyan feladatokban, amelyre egyedül nem képesek
pályázni. Fontos eleme e felvetésnek,
hogy a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
felelõsséget vállalna a konzorciumban
közremûködõ tagjaiért, ami biztosíték lehet az önkormányzatnak.
Buta az az önkormányzat, aki nem a helyieket akarja helyzetbe hozni a megrendeléseknél, emelte ki Hajdú János, hiszen
ezáltal növekszik az iparûzési-, valamint
személyi jövedelemadó, a foglalkoztatás,
s további folyománya, hogy kevesebben
szorulnak szociális juttatásokra. Hüse István elmondta: hogy miként tudnak eleget
tenni a lehetõségnek, rajtuk múlik, most
az a feladatuk, hogy tartalommal töltsék
meg azt a keretet, ami rendelkezésükre
áll. A párbeszéd tovább folytatódik –
egyeztek meg a felek zárásként. Az iparos kör egyébként továbbra is nyitott a
vállalkozók elõtt.
Dávid Ildikó
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A paksi termálvíz gyógyhatását vizsgálják

800 méter mélyrõl hozzák felszínre azt a
vizet, amely ellátja majd a balneológiai
központ medencéit. A tanuszoda melletti
területen fúrt kút vize 53 Celsius fokos,
260 liter/perc a hozama és közel 12 ezer
mg/liter az ásványianyag-tartalma. A tervezett gyógyfürdõ üzemeltetésének szempontjából fontos, hogy ismert és igazolt legyen a víz jótékony hatása. Az elõzetes
szakértõi vélemények kiemelkedõen jó
eredményt mutatnak, ezt támasztja alá az
is, hogy míg a magyarországi gyógyvizek
átlagos ásványianyag-tartalma 5-6 ezer
mg/liter, addig a paksi kút vize a dupláját
tartalmazza.
A víz gyógyvízzé minõsítése bonyolult
eljárás, több fázisa van. Az elsõ két szakaszon – egy vizsgálaton és engedélyezési
eljáráson, ami kimondja, hogy a víz fürdésre alkalmas – már túljutott a paksi víz.
A következõ fázisban a víz valódi gyógyhatását kell bebizonyítani egy betegeken
végzett gyakorlati kutatással. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Regionális Kutatásetikai Bizottsága hagyta jóvá
azt a nagyon szigorú elõírások szerint zaj-

Fotó: Molnár Gyula

Kilencvenfõs csoporttal vizsgálják novemberben a paksi gyógyvizet, az ízületi betegek a tanuszodában fürdenek
majd. A háromhetes folyamat a gyógyvízzé minõsítési eljárás egyik állomása.

ló programot, amit Pakson megvalósítanak. – A vizsgálat során megnézzük, hogy
a kút vizében fürdõknél milyen egészségügyi javulás mutatkozik, ezt be is kell bizonyítani, csak ezt követõen kaphat
gyógyvíz minõsítést a kút – tájékoztatott
dr. Sztruhár Sándor, a gyógyfürdõ projekt
koordinátora.
November 8. és 26. között zajlik a vizsgálat a tanuszoda pancsolómedencéjében.

Az ízületi betegséggel küzdõ csoport tagjait háziorvosok segítségével választották
ki. Velük a Városi Rendelõintézet orvosai,
asszisztensei ismertették a vizsgálat célját,
körülményeit és feltételeit, hiszen ilyenek
is vannak: például a csoportba jelentkezõknek vállalniuk kell, hogy a vizsgálat
ideje alatt más kezelésen nem vesznek
részt, illetve nem fürödnek más gyógyvízben. Ezek után átestek egy orvosi vizsgálaton, ahol kiderült, hogy valóban részt vehetnek-e a tesztelésen. Rögzítették a betegek jelenlegi egészségi állapotát, ugyanezen szempontok alapján a fürdés után is
készül egy felmérés, majd három hónap
múltán egy utókövetéses harmadik vizsgálat, mely eredményekbõl kiderül majd:
milyen mértékû a víz gyógyító hatása. A
vizsgálati eredmények tükrében adja ki a
szakhatóság a gyógyvíz minõsítést.
A gyógyvízzé nyilvánítás nem feltétele a
balneológiai központ megvalósításának,
ezért párhuzamosan halad az intézmény
építésével. – Néhány nap múlva jogerõre
emelkedik az utolsó szükséges hatósági
engedély is, ezt követõen indulhat a közbeszerzési eljárás. A hosszadalmas folyamat végén kiválasztjuk a kivitelezõ céget,
és kezdõdhet a létesítmény építése, terveink szerint jövõ év tavaszán – tájékoztatott
a projekt koordinátora.
Dallos Szilvia

Magyar termelõk áruit kínálják
Több mint egy évvel ezelõtt, tavaly júliusban nyílt meg az országos hálózat tagjaként a paksi
Szociális Bolt. A polcokon és
ládákban jellemzõen magyar
termelõk árui sorakoznak, lehetõség szerint termelõi piaci árakon. Az üzlet kínálata és nagysága jelentõsen bõvült az indulás óta, vevõköre is szépen fejlõdött, bár a Dózsa György út
felújítása okozott némi forgalomcsökkenést, tudtuk meg
Csik Mariannától. Az üzlet vezetõje elmondta, vannak már
rendszeresen visszatérõ törzsvásárlóik, nagyon sokan ismerik a boltot, ugyanakkor vannak, akik még mindig nem tudnak róla, nem találják meg az
üzletet, pedig nagy elõnye,
hogy az elõtte lévõ, nagyposta

melletti udvarban kényelmesen
parkolhatnak az autóval közlekedõk. Az üzletbe a helyi termelõk szállítják a diót, a mézet,
a tojást és a házi tejterméket, a
zöldség- és gyümölcskínálatuk
is a hazai termelõktõl érkezik,
így mindig friss áruk között válogathatnak a vásárlók. A választékbõvítésnek köszönhetõen már egészséges élelmiszerek
is sorakoznak a polcokon, köztük a bükki füves ember gyógyteái, reggelizõ pelyhek, vegetáriánus fasírtporok, szójaliszt,
cukorhelyettesítõk, egészséges
cukrok, és 100 százalékos faddi
gyümölcslevek is. A kínálat a
vevõk kívánságaihoz igazodva
növekedett, amit kerestek a vásárlók, azt igyekeztek beszerezni és állandó készletként kínál-

ni. Dunaújvárosban, Szekszárdon és Pécsett van legközelebb
szociális bolt, az üzletvezetõk
gyakorta együtt vásárolnak a
termelõktõl, hiszen ha többen,
nagyobb tételben szerzik be az
árut, alacsonyabb árakat tudnak
garantálni. A környékbeli õstermelõkkel nem igazán alakult ki
az állandó, folyamatos kapcsolat, a gazdálkodók még mindig
inkább a piacra viszik az árut,
mint hogy egy-két forintot engedve a szociális boltban értékesítsék, mondta el tapasztalatait Csik Marianna. Az üzletvezetõ bízik benne, hogy rövidesen változás lesz ezen a téren, és
megvalósulhat a szociálisbolthálózat alapításakor megfogalmazott cél: a magyar termelõk
jó minõségû áruja közvetlenül

elérhetõ legyen a lakosság számára, bevételt biztosítva az elõállító gazdálkodóknak, hasznot
hozva a helyi kereskedõknek és
olcsó árakat garantálva a vásárlóknak.
-dalSZABADEGYETEM
A PAKSI KÉPTÁRBAN

Otthon vagy a világban?
- építészeti kalandtúra -

Volf Klaudia építész
elõadása és foglalkozása felsõ tagozatos
és középiskolás diákok számára
További információk és jelentkezés:
Göttinger Eszter, 06-20-8830-284,
gottinger@paksikeptar.hu

A rendezvény a TÁMOP 3.2.8/10/B
„Múzeumok Mindenkinek” Program –
Múzeumok oktatási-képzési szerepének
erõsítése címû projekt keretein belül
valósul meg.

2010. november 24.
(szerda) 14:00-16:00
Paksi Képtár
7030 Paks, Tolnai út 2.
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Jól cseng a Neutron név Floridában
fõosztályvezetõ-helyettesként
dolgozik a TEK-nél. Keresztély
György negyedik alkalommal,
Benkõ Péter és Magyar István
harmadik alkalommal tagja a
csapatnak, míg Kemény László

és Dömötör István másodszor
utazhatott az USA-ba.
Kiss Attila õrnagy, az osztály
vezetõje azt mondta, hogy a fiúk
a munkát – mármint a felkészülést – elvégezték, reméli, ez

Fotó: Molnár Gyula

Lapunk megjelenése idején már
Floridában várja a Neutron
kommandó, hogy elrajtoljon a
28. SWAT Round UP, azaz a különleges fegyverek és módszerek versenye. A paksi egység
2000-ben indult elõször. Az
évek során letették névjegyüket,
akadálypályán õk számítanak
favoritnak és a legjobb külföldi
csapatok között tartják õket számon. A bevetési egység szeptember óta már nem a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitánysághoz tartozik, hanem a Terrorelhárító Központhoz (TEK), de ez
mit sem változtatott azon, hogy
idén is szurkolhatunk a fiúknak.
Két hónapja kezdték a felkészülést, de – mint Járai Antal törzszászlós elmondta – többségüknek szinte már létformává vált
ez a fajta készenlét. A csapatba
kerülés éppen ezért rendkívül
nehéz. Idén egy újonc van Oláh
György személyében, a többiek
– ki többször, ki kevesebb alkalommal – próbára tették már
magukat Orlandóban. Felhõsi
László, aki Járai Antallal egyetemben nyolcadik alkalommal
vesz részt a megmérettetésen,
már nem a Neutron munkatársa,

További fotók: www.paksihirnok.hu

Szakmává emelnék foglalkozásukat
Sikeresen szerepeltek a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Nonprofit Kft. fegyveres biztonsági õrei az elsõ ízben megrendezett országos szakmai
versenyen. Összetettben ötödik
helyen végzett a Ferenczi Sándor által vezetett csapat, amelyet Komlósi Zoltán, Forray
Tibor, Misnyovszki Zsolt és
Molnár István alkotott. A rajthoz álló tizenhét csapatra elméleti ismeretszintet bemutató
tesztlapok kitöltése, pisztolyés gépkarabély-lövészet, gépjármû ügyességi pálya, fizikai
erõnlétet és ügyességet próbára
tévõ gyakorlatok vártak. Még
fényesebb siker született az
egyéni eredményeket tekintve,
hiszen Forray Tibor elsõ,

Komlósi Zoltán harmadik helyen végzett lövészetben. Kaszás Sándor rendészetvezetõ
elmondta, hogy ismervén kollégái általános felkészültségét
és azt, hogyan készültek a versenyre, bízott a jó szereplésben. A versenyt a közelmúltban létrejött Magyarországi
Fegyveres Biztonság Õrök
Szakmai Egyesülete szervezte
az ORFK Rendészeti Szervek
Kiképzõ Központjával közösen a központ nagytétényi bázisán. Jó ötlet, jó kezdeményezés, vélekedett Kaszás Sándor
mind a versenyrõl, mind az
egyesület létrejöttérõl. Alkalmat ad a tapasztalatcserére, ismerkedésre, az egyesület pedig
összefogja a fegyveres bizton-

sági õrséget, képviseli érdekeiket. A szervezet állt élére annak a törekvésnek is, aminek
lényege, hogy a fegyveres biztonsági õrség (fbõ) szakmává
váljon. Mint a rendészetvezetõ
vázolta, a személy- és vagyonõrség kevesebb „jogosítványnyal” rendelkezik, de szerepel
az országos képzési jegyzékben, az fbõ nem. A képzést a
rendõrséggel közösen végzik a
munkáltatók. Ez, ha bekerül a
jegyzékbe, megváltozik, persze hozzá kell igazítani az oktatási és követelményrendszert.
A szakember elmondta, hogy
az RHK Kft. három telephelyén három õrség mûködik
egységes szakmai irányítással.

meghozza gyümölcsét. Az eredményt illetõen nem kívánt jóslásokba bocsátkozni, ahogyan ezt
eddig sem tette, de annyit elmondott, hogy a Neutron név jól
cseng Floridában, örülne, ha
kollégái ehhez méltóan szerepelnének. Járai Antal viszont
nem rejtette véka alá: bízik abban, hozzák a „kötelezõt” akadálypályán, azaz sikerül megnyerniük. Szeretné, ha még egy
technikai számban jól szerepelnének, és idén sem tudná õket
legyõzni egyetlen külföldi csapat sem. Azt is felvázolta, hogy
nem lesz egyszerû dolguk, mert
egyre nehezebbek a feladatok,
egyre felkészültebbek a csapatok. Idén például a mesterlövõknek mozgó célra is kell lõni,
amire a paksiak fegyverei nem
alkalmasak. A lövészeten pedig
nagyon sok múlik, hiszen hiába
a gyorsaság, egy elhibázott lövés fél perc büntetést von maga
után. Ezen pedig sok múlhat, hiszen a verseny kiélezett, a mezõny igen népes, idén is 60-80
csapat részvételével számolnak.
A Neutron csapata csütörtökön
ült repülõre. Utazásukat az
atomerõmû, a város és helyi vállalkozók támogatják. A verseny
november 8-án kezdõdik és 12éig tart.
-vtMunkatársaik felkészítését a
törvényi elõírással összhangban lévõ, a rendõrség által jóváhagyott, éves képzési terv
alapján végzik. Rendszeres a
gyakorlati felkészítés, ami egyrészt lövészetbõl, másrészt intézkedéstaktikai feladatokból
áll. A fegyveres õröknek kétévente hatósági vizsgát kell
tenniük a munkakörre vonatkozó jogszabályok ismeretébõl.
Bár elõször rendeztek országos versenyt a fegyveres biztonsági õröknek, a háziversenynek már nagy hagyománya van. Az RHK Kft.-nél
1995 óta minden évben megrendezik a három õrség részvételével. A kollégák lelkesen
vesznek részt ezeken, presztízskérdés a jó eredmény egyéni és létesítményi szinten is.
Vida Tünde
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A katasztrófa átszabja az értékrendet
tam, de mégis megérint, azonban nem lehet úgy dolgozni, ha
az ember beleviszi az érzelmeit – fogalmazott. Mint mondta:
a vörösiszap pusztítása nagyon
megviselte az embereket, sokan nem tudják felfogni, hogy
életük egy szakasza véget ért,
innentõl másképp vagy máshol
kell élniük. A balesetelhárítási
vezetõ szerint leginkább háborús helyzethez hasonlíthatók az
ottani körülmények.

olyan emberekkel, akik speciális mentési munkákban vesznek részt. Velük utazott többször is olyan országokba, ahol
súlyos földrengés nyomán végeztek mentési munkákat. Elõször 2000-ben Indiában járt,
majd kétszer Indonéziában és
egyszer Pakisztánban dolgozott. Mint elmondta, ilyen esetekben nagyon gyorsan kell
dönteni, hogy tudja-e vállalni,
az itthoni feladatait át tudja-e

Fotók: TelePaks Kistérségi Televízió

Az, hogy
Bana János
nem pénzzel, adománnyal,
hanem kétkezi munkával segít a bajbajutottakon,
elsõsorban habitus kérdése. Az
atomerõmû balesetelhárítási
osztályvezetõjének azonban
többet – lehetõséget, szakmai
tapasztalatokat is – jelent, ha
részt vesz egy segélyakcióban.
Mint mondja, építõ egy ilyen
élmény emberileg és szakmailag is.
Õ koordinálta a vörösiszap
sújtotta Devecseren az atomerõmû segélycsapatát is. Elmondta lapunknak, hogy nyugdíjasok, tûzoltók, az erõmûben
dolgozó MVM-es cégek munkatársai mellett a PA Zrt. dolgozói adták a csapat gerincét.
Napi tíz órát dolgoztak, összesen 129 munkanapnyit.
Bana János nem elõször részese segítségnyújtó akciónak,
arra azonban elsõ ízben került
sor, hogy itthon tegye ezt.
– Mindenki másképp éli meg
az ilyen helyzeteket. Én már
sok olyan helyen voltam, ahol
rendkívül súlyos helyzetet és
megrázó emberi tragédiát lát-

Munkában a paksi csapat Devecseren
Több alkalommal járt már katasztrófa sújtotta területen azóta, hogy 1992-ben hivatásos
katonaként elszegõdött a paksi
atomerõmûbe. Itt kiképzéseken, gyakorlatokon került kapcsolatba, majd barátságba

csoportosítani, hátra tudja-e
hagyni. Mindig valamilyen önkéntes civil szervezettel,
orvoscsoport tagjaként utazott,
s logisztikai feladatokat látott
el, illetve sebész mellett aszszisztált. Tapasztalatai alapján

Paksi Hírnök

az elsõ tíz nap mindenütt káosz
van, önállóan kell megtalálni a
munkát. Õk azt a módszert vezették be – ami talán egyedi
még mindig –, hogy a helyszínen keresnek szállítójármûvet,
helyi vezetõt és olyan helyekre
mennek el, ahova a kórházak és
a nagyobb segítség nem jut el.
Szerinte a nagyobb országok
képesek rendkívül gyorsan telepíteni katonai kórházat, nagy
mentõegységeket, a magyar kapacitás erre nem elég. A segélyakciók során megélteket felidézve elmondta, hogy Indiában – miután hisznek a halál
utáni további életben – rendkívül nagy nyugalmat tapasztalt.
Pakisztánban folyamatos fegyveres kíséret mellett kellett dolgozniuk, Indonéziában polgárháborús helyzetbe csöppentek.
A segélyakciók alkalmával
szembesült azzal, hogy egy katasztrófa milyen nagy mértékben átszabja az emberek értékrendjét, milyen sokat jelenthet
egy marék rizs vagy egy fájdalomcsillapító. Hozzátette, ezek
az esetek nem arról szólnak,
hogy õk a hõsök, de mivel
„ezek nem játszóterek” csak
összeszokott csapattal érdemes
belevágni. Eddig bárhol járt,
pozitív visszajelzéseket kapott,
ami nagyon fontos, mert elsõsorban ezért vállalják.
-vida-

Menedéket kínálnak a hajléktalanoknak
Paks város önkormányzata –
bár nem tartozik a kötelezõen
ellátandó feladatok közé –
1991 óta mûködtet egy 15 férõhelyes átmeneti szállót a Deák Ferenc utcában. Az épületben moshatnak, tisztálkodhatnak, fõzhetnek és pihenhetnek
az otthon nélküliek. A lakók
száma az idõjárás, illetve sorsuk alakulásának függvényében folyamatosan változik. – A
szálló a téli hónapokra mindig
megtelik. Jelenleg van még férõhelyünk, várjuk azokat a hajléktalanokat, akik most úgy
döntenek, a hideg évszakot fedél alatt töltenék – mondta el

Gogolák Róbertné, a Szociális
Intézmények Igazgatóságának
vezetõje.
Az átmeneti szállóra állandó
paksi lakosok, illetve életvitelszerûen legalább fél éve a városban élõk kerülhetnek be, de
egy-egy éjszakára az átutazó
otthontalanokat is befogadják.
Az építmény nyílászáróit kicserélték, de nyáron csempéztek és festettek is a szakemberek. Az épület állagára a lakók
figyelnek, ez a házirend része,
de vannak, akik a szabályok
miatt nem hajlandóak az átmeneti szállóra költözni. – A legtöbb konfliktus az alkohol mi-

att van és nagyban befolyásolja a bent lakókat. A szállón
nem lehet szeszt fogyasztani, a
hajléktalanok közül többen
emiatt nem költöznek ide. Sokan a kötöttséget sem bírják,
valamint nem toleránsak társaikkal szemben, élik a maguk
világát – fogalmazott Bozsó
Károly, a Hajléktalanok Átmeneti Szállójának vezetõje. Az
utcán élõk száma tíz körülire
tehetõ, velük szociális munkás
tartja a kapcsolatot, aki teát,
élelmiszert, ruhanemût és takarót visz a fedél nélkülieknek.
Gogolák Róbertné elmondta,
a városközpontban található

egyik élelmiszerüzletnél élõ
hajléktalan viselkedése és a ruházatából áradó szag bizony
zavarja a polgárokat, amit a városban élõk többször jeleztek.
Kényszerítõ eszközöket azonban senkivel szemben nem alkalmazhatnak. – Jó néhányszor
bevittük már az említett személyt a szállóra, de õ mindig
elhagyja azt. Folyamatban van
az intézményi elhelyezése, kérelmét aláírta, mi a szükséges
eljárást lefolytattuk, várjuk az
értesítést, hogy egy Pakshoz
közeli településen felvegyék
egy otthonba – tette hozzá
Gogolák Róbertné. Faller G.

14

Paksi Hírnök

2010. november 5.

Kereszt a hadifoglyok emlékére
„Hálából a szovjet pokolból való hazatérésünkért és emlékül mindazokért a
paksi hadifoglyokért, elhurcoltakért
akik soha nem térhettek haza.” Ez a
felirat áll azon az emlékkereszten,
amelyet vitéz Hernádi Ferenc, a Hadifogoly Bajtársi Szövetség helyi elnöke
állíttatott valóra váltva 66 évvel ezelõtti fogadalmát.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Paksi Hírnök archív

1944-ben, orosz hadifogsága idején határozta el Hernádi Ferenc, ha hazatérhet a
fogolytáborból, keresztet állíttat hálából
a túlélésért. Ám 1948ban, hazatérése után nem válthatta valóra
fogadalmát, mert mint elmesélte, abban az

idõben még keresztet vetni sem lehetett,
nemhogy keresztet állíttatni. Idén júliusban egy rádiómûsor sugallatára döntött
úgy, hogy 66 évvel ezelõtti álmát 90 évesen megvalósítja. Az egyházközség és a
város vezetése is támogatta a kezdeményezést, így Pach János tervei alapján elkészült a mû, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-án avattak fel ökumenikus szertartás keretében a Tavasz utca végén, nem
messze attól a helytõl, ahol Hernádi Ferenc dédszüleinek emlékkeresztje állt egykor. Az ünnepségen Hajdú János is köszöntötte az egybegyûlteket. Városunk
polgármestere méltató beszédében kiemelte: Hernádi Ferenc az emlékkereszt
állításával olyan maradandó nyomot hagy
maga után, amely sokáig emlékeztet mindenkit, a mostani generációt és az utánunk
következõket is az élet nagyszerûségére és
megismételhetetlenségére.
-dal-

Megszépült a Kálvária kápolna
Felújították és mindenszentek
napján újraszentelték a paksi
Kálvária kápolnát. Az épület
teljes körû felújítása egy helyi
cég vállalásának köszönhetõen valósulhatott meg.

kápolna tornya és boltozata
1970-ben, egy viharban megrongálódott, és bár hamarosan
újjáépítették, a helyreállítás során a kápolna több eredeti rész-

letét örökre elvesztette. A temetõkápolna mára megérett egy
újabb felújításra, amelyhez
még tavaly hozzálátott az egyházközség. Az épület szigetelé-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A szent kereszt felmagasztalásának szentelt Kálvária kápolnát hívek adományaiból kezdték építeni 1809-ben. A kápolna kör alaprajzú, nyolc méter
magas, kúptetõvel fedett, boltíves épület, amelynek egy bejárata, két kis ablaka és kupolás
belsõ tere van. Bejárata fölött
szép formájú, alacsony, deszkázott torony magasodik, toronysisakja zsindellyel fedett, kosáríves záródású bejáratánál
1815-ös építési szám látható. A

Nem csak kórus, közösség is
Alapvetõen a mûvészeti iskola
tanáraiból alakult a Paksi Pedagógus Kórus Egyesület. Elnökké
Vajda Tibort, titkárrá Tóthné
Hanol Franciskát választottak, a
karnagy a Pro Artis mûvészeti iskola igazgatója: Simon Péter. Az
egyesülethez 19-en csatlakoztak,
új tagokat meghívásos alapon
szeretnének csak felvenni. Az el-

sõdleges szempont, hogy „jó minõségû énekes” jöhet szóba, de
miután nemcsak szakmai, hanem
emberi közösségrõl van szó, fontos, hogy a tagság elfogadja a késõbb csatlakozókat. Több alkalommal bemutatkoztak már, tavaly karácsonykor, majd a zene
világnapján, a tanévnyitón adtak
alkalomhoz, helyszínhez illõ

mûsort. A karnagy szerint elõny,
hogy együtt tudnak dolgozni az
iskola vonósnégyesével, az pedig külön elõny, hogy mindenki
tud kottát olvasni, otthon is meg
tudja tanulni az aktuális mûvet, a
próbákon ezt csiszolják össze.
Az új kórus nem kíván a Városi
Vegyeskar konkurenciája lenni,
karnagya egy jól mûködõ, jól

sét igyekeztek megoldani, a falak ugyanis nyirkosak voltak. A
legjobbkor érkezett támogatói
felajánlás Etessy Gábortól, a
Partner Kft. ügyvezetõjétõl.
Ennek köszönhetõen valósulhatott meg a kápolna teljes felújítása, mondta el dr. Keresztes
Pál plébános. A cég szakemberei dolgoztak az épület szigetelésén, kívül-belül szellõzõ vakolatot vittek fel, illetve térköveztek. Új kereszt készült, felújították a zsindelyezést és a
villamos hálózatot, megoldották az épület villámvédelmét és
a külsõ világítást. A villanyszerelési munkálatokat, illetve a
zsindelytetõ felújítását alvállalkozókra bízták, itt a költségeket vállalta fel a támogató. A
felújított temetõkápolnát a
mindenszentek napi szentmisén újraszentelték.
-kgymozgatható kamarakórust szeretne. Azt, hogy nem kívánnak
szemben állni, az is jelzi, hogy
néhányan itt is, ott is tagok, s az
új pedagógus kórusban énekel a
vegyeskar karnagya is, tette hozzá Simon Péter. A pedagógus kórust és a mûvészeti iskola növendékeit, tanárait december 2-án
jótékonysági gálán, december
21-én az iskolai karácsonyi
hangversenyen hallhatja a közönség.
-vt-
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Üdvözlet Paksról!

A dunakömlõdi halászcsárda

A fotó egy korabeli képeslap részlete, amelyen a halászcsárda
még nem nyerte el mai formáját. (Rauth János tulajdona)
A Dunakömlõdi Halászcsárda
helyén emberemlékezet óta
mûködött egy ismert út menti
fogadó. Forgalmas helyen állt,
félúton a fõváros és Pécs között, az országút és a településre vezetõ utcák keresztezõdésében. Nemcsak a falu lakói
keresték fel, hanem rendszeresen megálltak s betértek a fõúton közlekedõk, a piacozó
szekeresek is, hiszen a vendéglõ udvarán lovaikat megitathatták, megpihenhettek és falatozhattak is egyet. 1946-ban akkori tulajdonosát, Brém Józsefet a többi dunakömlõdivel
együtt Németországba telepítették, a kocsma a helyi földmûvesszövetkezet tulajdonába
(a szövetkezetek körzetesítése
után a paksiéba) került, s megbízott üzletvezetõkkel italboltként mûködött.
Amikor az ötvenes évek közepén Baracskay Sándor
Dunakömlõdre került (ekkor
még Tarnai Mihály volt az üzletvezetõ), az 1953 után elkészült 6-os fõközlekedési út forgalma rohamosan növelte a betérõ vendégek számát, hamarosan fõzni is kezdtek, eleinte
csak halat, késõbb aztán ahogy
nõtt a vendégszám, a választék
is bõvült. Tarnay távozása után
Baracskay vezette a csárdát, a
családi gebin (felesége és fia is
vele dolgozott) és a jó konyha
hamarosan felfuttatta a forgalmat, volt olyan év, amikor a

vezetõ mellett három helyettest
(köztük Balogh Istvánt, aki késõbb az étterem vezetõje is
lett) és 58 alkalmazottat foglalkoztattak, s a vendégek gyakran kényszerültek sorban állni
az üres asztalért.

kömlõdre, ismertté tette és haláláig, 1967-ig vezette a környék legnagyobb forgalmú éttermét.
A Dunakömlõdi Halászcsárda országos hírû akkor lett,
amikor nagyszerû üzleti érzékkel a budapesti mezõgazdasági
vásárokon is nyitottak egy kihelyezett éttermet, amit Balogh István irányított, ahol a
kitûnõ halételekkel népszerûsítették a kömlõdi csárdát, s kedvet csináltak a tömött autóbuszokkal a budapesti országos mezõgazdasági és ipari vásárokra érkezõ vidéki látogatóknak, hogy Pécs és Budapest
közt Dunakömlõdön is betérjenek a csárdába.
Az egyre több vendéget kiszolgáló hajdani kocsmát több-

Fotó Inotai Imre a halászcsárda falfestményeit megörökítõ sorozatából 1963-64-bõl. Az asztalnál: Szabó Károly és Inotai Imre.
Baracskay Sándor Pakson
született 1917-ben, az elemi és
a polgári iskola osztályait is
Pakson végezte. Kényszerûségbõl választotta a vendéglõs
pályát, apja családjában halászokat, s más „vízi népeket” találhatunk, az államosításig az õ
szülei üzemeltették a dunaföldvári kompot, és sóderbányászattal is foglalkoztak. Az ötvenes évek elején a paksi Birkacsárdában kapott munkát, és
Hauszmann János keze alatt tanulta ki a vendéglátás fortélyait, 1955-ben került Duna-

ször is bõvíteni kellett, épülete
a mai arculatát 1960-ra, a többszöri hozzáépítés után nyerte
el. Az étterem falát a halászélet
jeleneteit ábrázoló falfestmények tették hangulatosabbá. A
festõ, Szabó Károly, aki eredeti képzettségét tekintve a II.
magyar páncélos hadosztály
parancsnoka volt, s mint ilyen,
okos ember is, a kitelepítést
megelõzendõ,
családjával
1945 után Paksra költözött, s a
konzervgyárban egyszerû segédmunkásként helyezkedett
el. (Felesége, Olgi néni a
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Bezerédjben tanított.) Rajzkészségét a konzervgyári színjátszók díszletfestõjeként fedezték fel, s hamarosan õ is
egyike lett a kultúrotthon színdarabjaihoz készített díszletek
tervezõjének, festõjének. Ebbéli képességei alapján kapta a
felkérést, hogy készítse el a
kömlõdi csárda falának festését (ekkor már az Építõipari
Szövetkezet
festõ-mázoló
szakmunkása volt a szövetkezet Dózsa György úti asztalosmûhelyében, az ún. Hungárházban). A karikatúraszerû rajzok nemcsak a halászélet jellegzetes mozzanatait örökítették meg, hanem az étterem vezetõjét és alkalmazottait, sõt
magát a festõt is. Miután a
„mû” elkészült, Karcsi bácsi
megkérte a fotósszenvedélyérõl ismert Inotai Imre tanár
urat, hogy masinájával örökítse meg az elkészült alkotásokat. A fotózás során õk egy kellemes délutánt tölthettek el,
számunkra pedig – legalább a
fotókon – megmaradtak a rajzok, hiszen az öreg, vizesedõ
falú épületben a vakolat, s vele
a festés is egyre repedezettebb
lett, imitt-amott mállott-potyogott, s a hetvenes évek végén le
is kellett meszelni õket. Szabó
Károlyék mire nyugdíjasok lettek, visszaköltözhettek Budapestre, s a Dunakömlõdi Halászcsárda napjainkban is várja
vendégeit.
Forrás: Dr. Németh Imre-Somogyi József-Dr Koch József:
Paks nagyközség monográfiája,
Paks, 1976; Rauth János: Kereskedelem, vendéglátás… in:
Paks, a tízéves város 1979-89.
Szerk: Hazafi József és Tóth Lajos, Paks, 1989. és képeslapja a
Dunakömlõdi Halászcsárdáról;
Dr. Braun Sándorné: Adatok a
Hangya Szövetkezetek mûködésérõl Tolnában. in: Tolna Megyei Levéltári Füzetek 11.k.
Szekszárd, 2006; Baracskay János, Kochné Inotai Gyöngyi, id.
Müller János és Rauth János
szíves közlései; Inotai Imre fotói Szabó Károlyról és az étterem képeirõl.
Kernné Magda Irén
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Sport

Kategóriát vált a bajnok motoros

A magyar bajnoki cím mellé
egy bronzérmet zsebelt be öszszetettben az Alpok Adrián, annak ellenére, hogy a Rijekában
rendezett utolsó forduló nem
jól sikerült számára. Háromnégy motoros – köztük õ – küzdött az élbolyban, amikor –
ahogyan fogalmaz – „kiütötték” alóla a motort. Igaz, tette
hozzá, nála is becsúszott egy
hiba, õ is vétett. A sajnálatos
bukás miatt az összetett ezüst-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ahogyan azt már elõre lehetett tudni, Gyutai Adrián
megnyerte az országos bajnokságot 125 SP kategóriában. A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 19 esztendõs
motorversenyzõje az utolsó
forduló eredményétõl függetlenül a dobogó legfelsõ fokára állhatott volna, de ez nem
kényelmesítette el: elsõként
ért a célba a Hungaroringen
tartott utolsó futamon is.

rõl le kellett mondania. A mezõny itt igazán népes volt, több
mint harmincan álltak rajthoz,
nem úgy az ob-n, ahol alig több
mint tucatnyian.
A fiatal sportoló az esés ellenére remek évadot zárt, s jövõre már más kategóriában folytatja, 125 GP-ben áll rajthoz.

Mint mondta, arra számít, hogy
itt is jól szerepel majd, mert a
sport kategóriában töltött két év
alatt sikerült megtanulnia az
alapokat. Az, hogy ott ilyen kiváló eredményeket ért el, nem
csak erkölcsi siker, várhatóan a
szponzorok szemében is sokat
nyom a latban. A GP – ahol

Talmácsi Gábor nevét megismertünk – több izgalmat rejt,
ott például már van Európabajnokság is. A versenyek április vége felé kezdõdnek, a tesztelés viszont már március elején. A fiatal motorversenyzõ
addig sem tétlenkedik, cross
motorral edz, uszodába jár.
A kategóriaugrás biztos, illetve az is, hogy már nem
Apriliaval fog versenyezni, hanem Hondával. A csapatváltás
azonban még nem, árulta el
Adrián. Hozzáfûzte, hogy volna egy magyar irányítás alatt
álló német csapat, ahova szegõdhetne, de nagyobb a valószínûsége, hogy egy most elõkészítés elõtt álló hazai csapat
tagjaként fog versenyezni. A
Team Hungary azonban még
csak terv, egyelõre a PAMSE
sportolója Gyutai Adrián, s a
paksi csapatnak gyûjti a jó
eredményeket.
Vida Tünde

Gulyás Róbert edzõként tért vissza
Gulyás Róbert, az Atomerõmû
SE kosárlabdázója a 2009/
2010-es szezon végén abbahagyta a versenyszerû sportolást, azonban nem maradt sokáig távol a palánkoktól. A piros-kék klub vezetése megkereste, hogy dolgozzon a csapat
mellett mint centeredzõ. Október eleje óta foglalkozik a keret centerposzton lévõ játékosaival, a fiatalokkal és a külföldiekkel egyaránt.
– Mit szóltak hozzá a játékosok?
– Szerintem örültek, mert
olyan edzésen vehetnek részt
hetente háromszor, ami kifejezetten az õ egyéni képzésüket szolgálja. Természetesen
mindig próbálok alkalmazkodni az egész csapat edzéséhez, hétfõn, kedden és csütörtökön délelõtt dolgozunk
együtt.

– Látsz javítanivalót a játékukon, ki az, akivel elégedett
vagy?
– A munkájával mindenkinek
elégedett vagyok, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nincs javítanivaló, mindig lehet valamit fejleszteni. Ami
nagyon fontos, hogy pozitívan
állnak hozzá és megpróbálják
megcsinálni azt, amit kérek.

Én meg próbálom átadni azt a
tapasztalatot, amit 25 év alatt
összeszedtem.
– Mire helyezed a hangsúlyt?
– Igyekszem úgy összeállítani az edzésmunkát, hogy az
alapvetõ dolgok mindig benne
legyenek. Felhívom a figyelmüket a mérkõzéseken látott
hibákra és megpróbáljuk
együtt kijavítani. Tudni kell,

Öt mérkõzést játszott idáig a bajnokságban
az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A pécsi fiaskó után hazai mérkõzés következett a
bajnokság harmadik fordulójában, amelyen a
vendégeknek esélyt sem adva 91:67-re nyert
az Atomerõmû SE a Kaposvári KK ellen. A
negyedik fordulóban már komolyabb ellenfél
következett, Kecskeméten kellett az addig veretlen Ivkovics-csapat ellen helytállni Mészáros Zalánéknak. A bravúr sikerült, a második
negyed kivételével a paksi csapat akarata érvényesült a pályán. A végeredmény: T.O.M.

hogy az egyéni képzés nem
egyik napról a másikra jelentkezik a játékukban. Van egykét olyan mozdulat, amit szeretnék látni, ezeket gyakoroljuk és ha már látom a mérkõzésen, nagyon örülök neki. Ha
csak egy picit tudok segíteni
abban, hogy jobban játsszanak,
akkor már megérte.
(joko)

Controll Kecskeméti KSE - Atomerõmû SE
66:77. Az öt mérkõzés közül a legnehezebb az
Albacomp elleni Gesztenyés úti mérkõzés
volt. Az egykori paksi edzõ, Dzunics
Braniszlav elõször játszott tétmeccset az ASE
ellen. A vendégek az elsõ negyed közepétõl
átvették a vezetést és a mérkõzés végéig meg
is tartották. Különösen a második félidõben
paprikás hangulatú, sok szabálytalansággal
tûzdelt meccsen, nagyon izgalmas végjátékban végül a vendégek bizonyultak jobbnak:
ASE - Albacomp 64:67.
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Falusi Lívia huszonnégy éve
kötelezte el magát a ritmikus
sportgimnasztika
mellett.
Idõközben az rsg-bõl kimaradt az „s”, Líviából pedig a
Paksi SE ritmikus gimnasztika szakosztályának vezetõedzõje lett.
– Hogy kezdõdött?
– 1985. november 25-én néhány lelkes szülõ megalakította
a szakosztályt, úgy gondolták,
hogy megteremtik a lehetõséget
arra, hogy dolgozhassunk. Igazából a komoly edzõi munka,
amikor két edzõ csatlakozott a
szakosztályhoz, 1986. március
elsejével indult. Én is ebben az
évben kezdtem versenyezni.
1994-ben végeztem a gimnáziumban és szerettem volna továbbtanulni. Biológia–testnevelés szakos tanári pályára készültem, csak egy sérülés keresztbe húzta a terveimet. Kiderült, hogy a volt edzõm elköltözik a városból és õ kérdezte,
hogy lenne-e kedvem folytatni
a munkáját. Gyerekkorom óta
ezt terveztem, nagy örömmel
mondtam igent és idõközben
megszereztem a középfokú
edzõi, majd a szakedzõi képesítést is.
– Mekkora létszámmal dolgoztok?
– Közel száz gyerekkel foglalkozunk az idei tanévben.
Elég vegyes a korosztály: óvo-

Jó kiállásra nevel
dásoktól a középiskolásokig.
Az idõsebbek általában a továbbtanulás miatt abbahagyják
– vagy azért, mert vidékre mennek, vagy mert annyi a tanulnivaló, hogy ezt már nem tudják
felvállalni. Hermesz Anita, aki
edzõként dolgozik a szakosztályban, szülés után van, de
most már egyre többet tud vállalni a munkából. Rajtunk kívül
más nem foglalkozik a városban ezzel a sporttal.
– Meddig lehet ezt a sportot
ûzni?
– Lehet ezt szépen, finoman
felnõtt korban is csinálni,
egészséges módon, de általában 18 éves korig. Háromévesen még kicsi a gyerek, tehát
általában középsõs kortól, kb.
ötévesen érdemes elkezdeni.

Nem kizárólag a versenysport
a célunk. Jó kiállás, rendszeresség, rendszeretet, kitartás,
amire az rg nevel, azt gondolom, hogy ezeket is szem elõtt
kell tartani.
– Milyen versenyeken indulnak a gyerekek?
– Általában a diákolimpiai
versenyek rendszerében indulunk, ami azt jelenti, hogy továbbjutásos. Jól szerepeltünk: a
tavalyi tanévben a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola csoportos gimnasztikai csapata kötélgyakorlattal országos döntõn 3.
helyezést ért el. Õk 5-6 évfolyamosok, a PSE versenyzõi és a
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány díjazottjai.
– Nehéz az utánpótlás-toborzás?

Paksi Hírnök

– Most már sajnos a jogszabályi változások nem teszik lehetõvé, hogy óvodákban is népszerûsítsük a sportágat. Hirdetjük magunkat és a gyerekek között is szájról-szájra terjed,
hogy van ez a torna. Amúgy nagyon nehéz toborozni. Annyi
minden szabadidõs tevékenység van a városban, hogy úgy
kell õket „pecabottal” fogni.
Mondjuk, aki ismer bennünket,
az szívesen hozza a gyerekét,
de a bizonytalanokat sokkal
könnyebb máshová csábítani.
Most már úgy veszem észre,
hogy a szülõk vállalják azt az
áldozatot, hogy odaszállítják a
gyereket, ahol a foglalkozásokat tartjuk. Nagyon nehéz nálunk eredményt elérni, máshol
esetleg könnyebb. Konkurencia
a twirling, a balett és a néptánc.
Helyileg mi a Deák Ferenc iskolában mûködünk, de most
már örömteli hír, hogy a harmadik évfolyamomat indítottuk a
II. Rákóczi iskolában, úgyhogy
most már ott is kezd kialakulni
egy kisebb bázis.
– Nemsokára 25 éves lesz a
szakosztály. Készültök valamivel?
– Január 15-én lesz a mûvelõdési házban a 25 éves szakosztályi gálánk, ahova régi versenyzõket, edzõket hívunk
meg, olyanokat akiknek közük
volt a szakosztályhoz.
Kovács József

Remekel a zöld-fehér gárda
A Gyõr és az Újpest legyõzésének köszönhetõen 5. helyen áll
a Paksi FC a Monicomp Ligában.
Kevesen fogadtak volna a
zöld-fehérek remek õszi szereplésére, de a klub ötödik élvonalbeli szezonjában eddig
messze a legjobban teljesít. Tavaly 12 forduló után 15 pontot
szerzett a gárda, idén már 20nál tartanak Égerék. A Gyõrt
Pakson 0:1-rõl sikerült 2:1-re
legyõzni Vayer és Böde találataival. – Olyan a hangulat nálunk, hogy bárhol képesek le-

hetünk arra, hogy nyerjünk.
Nagyon bízom benne, hogy ez
majd a pályán is látszani fog.
Remek a morál az öltözõben és
mindenki gyõzelemre éhes –
nyilatkozta Éger László, a PFC
csapatkapitánya az Újpest elleni legutóbbi találkozó elõtt. A
paksi futballistát az eredmények igazolják, hiszen idegenben a Haladás, a Kaposvár és a
Kecskemét ellen is három
ponttal gazdagodtak, legutóbb
pedig a fõvárosban is sikerült
nyerni: Újpest-Paks 2:3. A következõ fordulóban a Siófok
érkezik Paksra (november 6-

án, 16 órakor), majd 13-án a
Vasas otthonába látogatnak.
A remek élvonalbeli szereplés
mellett a Magyar Kupában is vitézkedik az egylet. A Pécs idegenbeli 1:0-ás legyõzése után
már a legjobb 16 között van az
alakulat és a következõ körben a
Kaposvárral oda-vissza meccsel
majd. A Paksi FC nemcsak a pályán, hanem azon kívül is bizonyít. A Gyõr elleni legutóbbi hazai találkozó elõtt félmillió forintot adományozott a klub a vörösiszap katasztrófa károsultjainak,
melyet a Máltai Szeretetszolgálat
számlájára utalt. Faller Gábor
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Röplabda-bajnokság Teremben gurítottak

Mindez a városi nõi röplabdabajnokságban történt. A 20102011-es szezonban tíz csapat
nevezett az õszi-tavaszi rendszerû megmérettetésre. – Alaposan megváltozott a mezõny
a korábbiakhoz képest, aminek köszönhetõen erõsödik a

Fotó: Molnár Gyula

Gesztenyeillat

A szelídgesztenye – más néven
édes-, jóféle vagy európai gesztenye – neve ellenére nem rokona a vadgesztenyének. Nyersen
nem élvezhetõ, fõve viszont finom, gondoljunk csak a gesztenyepürére. Ugyancsak kedvelt
csemege sütve, de talán nem tévedünk, ha azt mondjuk: ma már
nagyon kevesek fognak hozzá
otthon. Sipos Norbert viszont
majd’ minden nap süt gesztenyét. Igaz, „hivatalból” teszi és
nem is otthon, hanem többnyire
a lakótelepen, a 10-es ABC
szomszédságában. Miközben ar-

ról mesél, hogyan lett fafaragóból gesztenyesütõ, akkurátusan
forgatja, rendezgeti a csonthéjas
terméseket a rostélyon, néha felvesz egyet, és a kezében lévõ
késsel bemetszi. Sipos Norbert
asztalos és vendéglátós szakmát
szerzett, az elmúlt évtizedben az
elõbbivel kereste a kenyerét, s
mint fafaragó ismerhette meg õt
a közönség Pakson 2009-ben
Sárközi címerek címmel nyílt kiállítása kapcsán. A jobb megélhetés reménye mellett az indokolta a váltást, hogy tíz évnyi
magányos alkotás után emberek
között lehet, beszélgethet. Mint
elárulta, vannak már törzsvevõi,
akadnak olyanok is, akik csak
beszélgetni járnak oda, meg
olyanok is, akik melegedni. Arra
a felvetésre, hogy jövedelmezõ
foglalatosság-e a gesztenyesütés, mosolyogva mondja: nem
éri meg, de õ világéletében olyan
dolgokkal foglalkozott, ami nem
kifizetõdõ.

Sültgesztenye
árusítás
akár rendezvényen is
(20) 426-7783

pénteken iskolai bemutatót
szerveztek a tornaórákon résztvevõ gyerekeknek.
Az idei Bocsa Magyar Köztársaság Kupa több korosztályban zajlott a tavalyinál népesebb létszámmal. A junior kategóriában négy csapat indult,
a II. helyet az ÜSSTE Deák iskolába járó csapata szerezte
meg. A felnõttek mezõnyében
– ahol 10 együttes indult – sajnos a helyi résztvevõk közül
egyiknek sem sikerült dobogós
helyezést elérni. A bocsa szövetségtõl az iskola golyókészleteket is kapott, így a teremben, téli idõszakban is lehet
majd játszani.
efgé

Újboráldás
Márton napján
Amikor a pincék mélyén lassan forrni kezd a must, a
gazdák már alig várják, hogy
gondos munkájuk gyümölcsét, az újbort megkóstolhassák, aminek ideje nagyjából Márton napjára esik. Ez
idõ tájt a Paksi Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesülete minden évben ünnepre hívja a szõlõ és bortermelõket, érdeklõdõket. Teszik
ezt immáron nyolcadik esztendeje, idén november 13án. Az ünnep, ahova a Roger
Schilling fúvós zenekar csalogat, 15 órakor kezdõdik a
téren felállított sátorban köszöntõkkel, majd a történel-

mi egyházak képviselõi
megáldják az újbort. Fellép
Nagy Katalin énekesnõ, valamint Kovács János és cigányzenekara. A Márton napi ökumenikus újboráldás
csúcspontja a két ötvenliteres hordó csapra verése,
amelyekben fehér-, illetve
vörösbor vár majd kóstolásra. Az ünnepre minden bortermelõ hozhat névvel ellátott üvegpalackban 2010-es
évjáratú borából, amit az áldás után haza vihet. Márton
naphoz illõen a jóféle nedûk
mellé libazsíros kenyeret és
tepertõt kínálnak a vendégeknek.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

sorozat. A favoritok közé a
Kontós lányok, az Amazonok,
a Puncskockák és a Vadlibák
sorolhatók, de a fiatalok, így a
Paksi tinik és az Atomcsajok
is képesek lehetnek meglepetéseket okozni. Örömteli,
hogy több egykori kiválóság
tért vissza a röplabdához –
hangsúlyozta Poór József
szervezõ. A bajnoki fordulókat hétfõnként 17 órai kezdettel rendezik a Deák Ferenc
Általános Iskola tornatermében. Végeredményt 2011 áprilisában hirdetnek.
röné

A nyitó forduló a Nagycsírák-Sütik meccsel kezdõdött, a Puncskockák
nagy meglepetésre legyõzték a Kontós lányokat, de
az Amazonok-Atomcsajok
meccs is izgalmasra sikeredett.

Október végén Pakson, a Deák
Ferenc iskola tornatermében
rendezték a Bocsa Magyar
Köztársaság Kupa csapatbajnokságot. Cseh Attila célja,
hogy minél több paksi fiatallal
ismertesse meg a sportágat. –
A sportágválasztón is nagy sikere volt a golyósportoknak,
sokan dobtak, gurítottak. Úgy
tûnik, a Deák iskola lehet az
utánpótlásbázis Poór József tanár úrnak köszönhetõen. A jövõben a többi paksi iskolába is
szeretnénk népszerûsíteni a játékot, ebben számítunk a testnevelõkre is – fogalmazott a
fõszervezõ. Az intézményben
a versenyhétvégét megelõzõ
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Öt év, közel kétszáz életfa

November 10. (szerda) 19 óra
CHARLIE ST. CLOUD
HALÁLA ÉS ÉLETE
feliratos am. romantikus film

Ha egy kisgyermek úgy nõ fel,
hogy van egy fája, amihez érzelmileg kötõdik, akkor szeretettel és tisztelettel fordul majd
a természet minden kincse felé. Ebben bízva indította el az
Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért Munkacsoport

Alapítvány öt esztendõvel ezelõtt „Ültess fát, életfát” programját, amelyhez a Jövõ Drogok Nélkül Alapítványban
partnerre talált. A környezeti
nevelés jegyében szervezõdõ
akció lényege, hogy azok a
családok, ahol az átadást meg-

elõzõ esztendõben született
kisbaba, facsemetét kérhetnek,
amennyiben vállalják, hogy
környezetükben elültetik és
gyermekükkel együtt odaadóan gondoskodnak róla. Idén 35
csöppség hozzátartozói kértek
életfát, amelyeket a közelmúltban vehettek át. A szervezõk a
városi fõkertész és a DC
Dunakom Kft. segítségével arra is ügyelnek, hogy a fák illeszkedjenek a városképbe, így
idén gömbkõris, vérjuhar,
hársfa, illetve csörgõfa közül
választhattak az igénylõk. Az
évrõl évre ismétlõdõ akcióban
már közel kétszáz fát elültettek, többeknél nem egy nevelkedik. Az akció gazdái a programban résztvevõ családoktól
fotókat, illetve történeteket
várnak, amelyekbõl idõvel egy
kiadványt szeretnének szerkeszteni.
-gyöngy-

Emlékeket várnak

Komp

Kiállítás

A Deák Ferenc Általános Iskola
iskolatörténeti kiállítás létrehozását tervezi, ehhez kéri a paksiak segítségét. Szívesen fogadnak mindenféle tárgyat – akár
ideiglenesen, akár véglegesen –,
amely a régi iskolához kapcsolódik. További információ az
akcióról Pulainé Galambos Erikától kérhetõ a 75/830-400 és a
70/3420-472-es számon.

A Paks-Géderlak között üzemelõ komp 2010. október 31-tõl
(vasárnaptól) 7-tõl 12 óráig,
majd 14-tõl 16 óráig közlekedik
óránként. Igény esetén különjáratot biztosítanak.
A kompátkeléssel kapcsolatban
bõvebb információ a (20) 5392617-es kikötõi telefonszámon
kérhetõ, illetve a www.hajozas.net honlapon található.

Szabóné Harmat Ilona kerámiáiból nyílt kiállítás a mûvelõdési központ könyvtárának
galériáján. A tárlat novemberben látogatható.

November 14. (vas.) 19 óra
HÉTMÉRFÖLDES
SZERELEM
amerikai romantikus vígjáték

Fotó: Vida Tünde

November 19. (péntek) 19 óra
DOBOGÓ KÖVEK
magyar vígjáték
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.

AGYKONTROLL
gyermekeknek Pakson
30/619-2294
www.agykontroll.hu
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

9400 óvodás tanulhat játszva
A rendezvénysorozat szlogenje: Az óvodától a fenntartható jövõig!
Az õszi hónapokban nem csak szüretelni, de ültetni is lehet: növények magjait és egyúttal akár egy korszerû, egészséges szemléletmód csíráját is. Ezt a
gondolatot ragadta meg a Programok a Gyermekek Egészséges Fejlõdéséért Közhasznú Alapítvány, melynek szervezésében most vidám mûsorral kísért
elõadásokat tartanak. Két megyében, összesen száz helyszínen keresik fel a
3-6 éveseket, hogy a témával kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal és
módszerekkel ismertethessék meg õket, játékos formában.
Az Új Magyarország fejlesztési Terv keretében európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt szórakoztatva segíti a korcsoport környezettudatos nevelését.
Bõvebb információ: www.pagyal.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A Dunatáj Fotókör kiállítása
tekinthetõ meg november 27ig a mûvelõdési központ kiskiállítójában. A tárlat címe:
Természetes és emberi.
Józsa Diána fotókiállítását
Fitt Tamás amatõr fotográfus
nyitja meg november 9-én
17.30-kor a dunakömlõdi faluházban.
Orsós György grafikus tárlata nyílik meg a mûvelõdési
ház nagykiállítójában november 16-án 17 órakor. A
kiállítást méltatja Vata Emil
Jászai-díjas díszlettervezõ és
festõmûvész.
A megnyitón bemutatják a
„Gyurika” címû dokumentumfilmet is.
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Munkavállalásra
alkalmas, oklevelet
(háromnyelvû) adó,
masszázs
tanfolyam indul:
2010. november 11-én Pakson

Ára: 45 000 Ft
(részletfizetés lehetséges)
Érdeklõdni lehet:
06-30/3021-487
Nyilvántartási szám: Ny.sz: 14-0032-06

Dr. Csernus Imre
elõadása
2010. november 12. 1800
Paks, Városi Mûvelõdési Központ
Jegyfoglalás 06-75/519-150
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KÖZLEMÉNY
A Paksi Gyülekezet törvényben meghatározott
kötelezettségének eleget téve közli a tisztelt felajánlókkal, hogy 2009. évben egyházunk javára
magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékát, valamint a Oktatási és
Kulturális Minisztérium által megítélt kiegészítõ
támogatást (összesen 273 914 Ft) az istentiszteletek és más egyéb hitéleti rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához szükséges dologi kiadásokra; eszközök, anyagok vásárlására stb.
fordította. Ezen kiadások a mindenki számára
hozzáférhetõ gyülekezeti könyvelésben nyomon
követhetõk.
Egyházunk ezúton is köszönetét nyilvánítja minden kedves támogatónknak, kívánunk Önöknek
sok örömöt, boldogságot, sikert, jó egészséget.
B. Kovács György
képviselõ

TUD JOBBAT?
Forint megtakarításaira
6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%)
Euro megtakarításaira
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)
vállalkozói forint betéteire
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)
kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeghatártól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.
Paks, Villany u. 4.

74/510-115
74/550-818
75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

