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Több mint 300 millió forintért 
újabb hat utcában indulnak fel-
újítási munkálatok Pakson és 
Dunakömlődön június végétől. A 
paksi utcák tervszerűen újulnak 
meg, a megvalósítási rangsort 
olyan szempontokat figyelembe 
véve állítják össze, hogy milyen 
az utca terhelése, a városi forga-
lomban betöltött szerepe, illetve 
milyen műszaki állapotban van 
az út- és járdaburkolat, valamint 

az utca alatt húzódó közműrend-
szer. A döntést hosszú hónapokig 
tartó tervezési folyamat követi, 
és a legtöbb esetben közbeszer-
zési eljárásban választják ki a 
kivitelezőt. Így történt ez most 
is, amikor újabb hat utca felújí-
tásáról írt alá szerződést az ön-
kormányzat. Pakson a Haladás, 
a Bercsényi, a Fecske utca, az If-
júság útja, valamint az Öreghegy 
utca és az Arany János utca kö-

zötti szervizút, Dunakömlődön 
pedig a Radnóti utca korszerűsí-
tésén dolgoznak az építők június 
végétől. A beruházások bruttó 
összköltsége mintegy 312 millió 
forint, melyet az önkormányzat 
saját forrásból biztosít. A kivite-
lezési munkálatokat a Baranya 
Aszfalt és Betonelemgyártó Kft., 
valamint a Vértes-Út Építő és 
Szolgáltató Kft. mellett két paksi 
cég, a Microcenter-Paks Kft. és 
a Zo-Bau Kft. szakemberei vég-
zik. Az útfelújítások a szerződés 
szerint nyár végéig, ősz közepéig 
fejeződnek be. 
Augusztusra módosult az Új-
templom utca korszerűsítésé-
nek lezárása is. Hajdú János 
polgármester tájékoztatása sze-
rint a munkálatok során derült 
ki, hogy egy szakaszon át kell 

helyezni az ivóvízvezetéket. Ez 
burkolatbontással jár, emellett 
az alaptesten olyan meghibáso-
dások kerültek elő, amik miatt 
le kellett állítani a beruházást. 
A pótlólagos közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása csúszást és plusz 
költséget okoz, így az Újtemp-
lom utcai beruházás augusztus 
végére fejeződik be, és 22 millió 
forinttal megemelkedik a mun-
kálatok költsége. Paks polgár-
mestere azt is elmondta, hogy 
változik a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola gazdasági 
szárnyának befejezési határide-
je is: előre nem látható műszaki 
problémák miatt egy hónapot 
késik, így szeptember végén 
lesz az átadás, de a gyermekek 
étkeztetésében ez nem okoz 
majd fennakadást.               -dal-

A napokban a Retek és az 
Imre utca rekonstrukcióját 
követően elkészült a Pacsirta 

utca is a paksi hármas számú 
választókörzetben. – A cél az 
útburkolat felújítása volt, de 

ezt megelőzte az ivóvízvezeték 
teljes körű cseréje a házi bekö-
tésekkel együtt. A tervezés so-
rán kiderült, hogy a magassági 
problémák miatt a teljes pálya-
szerkezet elbontása szükséges; 
új szegélyt is építettek, majd a 
pályaszerkezetet építette újjá 
a kivitelező Swietelsky Ma-
gyarország Kft. – mondta el 
Hum Ferenc, a műszaki osz-
tály vezetője. A munka során 
a kapubejárókat is az új út-
burkolathoz igazították, illetve 
az útburkolatban lévő csator-
nafedelek lapjait is kicserél-
ték, szintre emelték, valamint 
zöldfelületet is rendeztek. Az 
önkormányzati finanszírozású 

beruházás mintegy 80 millió 
forintba került. A munkálatok 
során a kivitelező folyamato-
san biztosította az ingatlanok 
megközelíthetőségét. 
– A Pacsirta utca befejezése után 
reményeim szerint a Fecske utca 
kivitelezése is megkezdődhet a 
hónap végén, de a Kinizsi utca 
felújításának előkészítésén is 
komoly erőkkel dolgozik a mű-
szaki osztály. Utóbbi esetében 
a szerződéskötés, meglátásom 
szerint, legkorábban október-
ben történhet. Ez a munka úgy-
nevezett faltól falig beruházás 
lesz – tudtuk meg Bordács Jó-
zseftől, a körzet képviselőjétől.

efgé

Augusztusra módosult az Újtemplom utca befejezése

A Radnóti utcában június végén vonulnak fel a munkagépek

Újabb hat utcában 
indul felújítás

Tovább szépül a hármas körzet is
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Döntött a humán-
politikai bizottság

Gyógyfürdő: új hon-
lap és kiadványok

Fogynak a kátyúk
városszerte

Nagy volt az érdeklődés a városi 
humánpolitikai bizottság egész-
ségügyi és kulturális pályázata 
iránt, a májusi második kiírás 
során 2,9 millió forint sorsáról 
döntött a grémium. 
Ezúttal lényegesen nagyobb volt 
az érdeklődés, mint az első fordu-
lóban, a rendelkezésre álló forrás 
több mint kétszeresére érkezett 
igény, tájékoztatott Csajági Sán-
dor. A bizottság elnöke hozzátet-
te: az egészségügyi pályázatban 
a Paks és Környéke Mentéséért 
Közalapítvány igényelt támoga-

tást tizenkét tétellel, megfogal-
mazott céljaikat a bizottság 1,08 
millió forinttal támogatja. A meg-
maradt keretet a kulturális pályá-
zatban osztotta fel a grémium. Az 
elbírálásnál figyelembe vették, 
hogy az első pályázatban melyik 
civilszervezet mekkora forrást 
kapott, így végül nyolc pályázatot 
ítéltek támogatandónak. Csajági 
Sándor a két forduló összegzése-
ként hozzátette, hogy a kiírásnak 
megfelelt pályázatok mindegyike 
részesült valamilyen mértékű tá-
mogatásban.                      -gyöngy-

Járdát javítanak a Szent István 
téren, aszfaltoztak a Zsíros 
közben – a munkálatokra az 
önkormányzat adott megbí-
zást a kátyúzási keret terhére. 
A Zsíros közben, a Biritó és a 
szennyvíztelep felé vezető úton 
befejeződött az úthibák elhárí-
tása, a napokban dolgoztak a 
Gesztenyés, a Fenyves utcában 
és a Szent István téren is. 
A kátyúzások a jó idő bekö-
szöntével kezdődtek el és az 
év végéig, ameddig az időjárás 
engedi, idén is folyamatosan 
zajlik a balesetveszélyessé váló 
út- és járdahibák felszámolása. 
A munkálatokra a képviselő-
testület biztosít éves keretet 
a város költségvetésében, a 
kivitelezésre a DC Dunakom 
Plusz Kft. kapott megbízást. 
Az ütemezésre a lakossági be-
jelentéseket figyelembe véve 

lista készül, amit egy-egy út-
beszakadásokat okozó csapa-
dékosabb időszak átírhat – tá-
jékoztatott Pupp Gábor. Az 
önkormányzat beruházási ügy-
intézője azt is elmondta, hogy 
jelentősen csökken a burkolati 
hibák száma a városban. Ez 
egyrészt a nagyszámú útfelújí-
tásnak köszönhető, másrészt 
annak, hogy egyéni képvise-
lői keretekből és a részönkor-
mányzatok saját forrásaiból is 
folynak út- és járdajavítások. 
A kátyúzásra elkülönített ke-
retből szüntetnek meg út- és 
járdahibákat nyáron a Virág, 
a Búzavirág és a Dr. Pongrácz 
Sándor utcában, valamint a 
Tolnai úton. A munkálatok 
kisebb forgalomkorlátozással 
járnak majd, kérik az arra járók 
és az ott lakók türelmét. 

Dallos Szilvia

Minden, Paks egészségügyi 
ellátórendszerével kapcsola
tos információ megtalálható 
a gyógyászati központ új hon
lapján. A gyógyfürdőről kézbe 
vehető kiadványok is tájékoz
tatást biztosítanak, a legújabb 
három nyelven készül. 

A paksigyogyfurdo.hu címen 
működő honlapon minden in-
formáció fellelhető, amit Paks 
egészségügyi ellátórendszeréről 
tudni kell. Az alap- és a szak-
ellátások mellett a gyógyfürdő 
kínálata is megtalálható az átte-
kinthető és könnyen kezelhető 
oldalon. – A dizájnban követtük 
a városi arculatot, kiegészítve a 
gyógyfürdő saját arculatával. A 
honlap szerkezetét tekintve arra 
törekedtünk, hogy minden, ami 
paksi egészségügy, megtalálható 
legyen rajta, így többek közt a 
gyógyszertárakról és az ügye-
letről is megtalálható minden 
információ az oldalon. Külön 
fejezetben szerepel a gyógyfürdő 
részlege, ahol a vízminőségről, az 
igénybe vehető szolgáltatásokról, 
és például a kezelések helyszíné-
ről is minden tudnivalót megta-

lálnak az érdeklődők – tudtuk 
meg Csapó Ágnes városmarke-
ting-referenstől. 
Az internetes oldal mellett a 
gyógyászati központ gyógyfür-
dőrészlegéről két információs 
füzet is tájékoztatást ad. A bő-
vebb kiadványban részletes le-
írás található, hogyan, miként 
és kik számára vehető igénybe 
a gyógyfürdő és annak fürdő-
gyógyászati szolgáltatásai. Ezek 
részletes leírása mellett a füzet 
kitér arra is, hogy OEP-finan-
szírozással és anélkül mennyit 
kell fizetni a kezelésekért. A 
szűkített tartalmú kiadványban 
főként az előnyökre és a szol-
gáltatások minőségére hívják 
fel a figyelmet, tájékoztatott a 
városmarketing-referens. Ez 
utóbbi füzet három nyelven ké-
szül, rövidesen ez is megtalál-
ható lesz a gyógyászati központ 
információs pultjánál. A gyógy-
fürdő épületében megtalálható 
mozgásterápiás részleg május 
9-én nyitotta meg kapuit ünne-
pélyesen. A hét minden napján 
8, hétvégén 9 órától este 20 óráig 
fogadják az érdeklődőket.  

-dal-

Újabb támfalak védik Pakson és Dunakömlődön az ingatlanokat. 
Lezárult a több mint fél évig tartó építkezés a paksi Petőfi utcában 
a Csonka köz alatt és Dunakömlődön a Csárda utcában. A támfal 
megépítése mellett a kivitelező Alisca Bau Építő Zrt. feladata volt 
a partfalat gyengítő pincék feltárása, tömedékelése, illetve megerő-
sítése is, megteremtve az ott élők biztonságát. A közel 220 milliós 
beruházás költségeinek 95%-át az Európai Unió és a magyar állam 
állta. Képünkön az utolsó simításokat végzik a dunakömlődi Csár-
da utcában.
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Korán indul a kampány
Felkavarta a helyi politika állóvizét Süli Já-
nos (felső képünkön) napokban tett bejelen-
tése, miszerint indul a polgármesteri székért 
az őszi önkormányzati választásokon. Több 
hónapja találgatások övezik, vajon ringbe 
száll-e a posztért a paksi atomerőmű egy-
kori vezérigazgatója. Süli János elmondta, 
a Kereszténydemokrata Néppárt és a Nép-
párt jelöltjeként indul, ám mint fogalma-
zott, nem a Fidesz ellenében. Süli János em-
lékeztetett, az elmúlt két hónapban többen 
is megnyilatkoztak esetleges városvezetői 
alkalmasságáról pro és kontra, így eljött az 
ideje, hogy színt valljon. 
– Bárki is indul még a polgármesteri szé-
kért a következő időszakban, szeretném, ha 
olyan nexus alakulna ki, hogy az később a 
munkát ne befolyásolja és ne menjen Paks 
kárára – mondta a jelölt. Áprilisban Hajdú 
János a TelePaks Közélet közelről című ma-
gazinjában jelezte, Süli Jánost tartja a leg-
megfelelőbb személynek a város élére az 
új ciklusban. A Paksi Hírnök Online nem 
sokkal később megírta, hogy Süli Jánost ja-
vasolta polgármesterjelöltnek a Keresztény-
demokrata Néppárt paksi alapszervezete. 
Bagdy László, a párt helyi elnöke elmondta: 
a Fidesz helyi szervezetének és Hirt Ferenc 
országgyűlési képviselőnek eljuttatott leve-
lükben javasolták a Fidesz–KDNP közös 
polgármesterjelöltjének az atomerőmű ko-
rábbi vezérigazgatóját, a Madocsa és Vidéke 
Kisgazda Polgári Egyesület elnökét. 
Nem támogatják Süli János polgármester-
jelöltségét – reagált akkor a polgármester 
és a KDNP-elnök felvetésére a paks-tamási 
körzet fideszes országgyűlési képviselője. 
Hirt Ferenc elmondta: betartják az eddig 
szokásos menetrendet és az uniós választást 
követően közgyűlésen döntenek a Fidesz 
polgármesterjelöltjéről. A képviselő leszö-
gezte: az ülésen Kozmann Györgyöt (közép-
ső képünkön) fogják javasolni a posztra. Így 
is történt, pár órával Süli János bejelentését 
követően jelölőközgyűlésén határozott pol-
gármesterjelöltjének személyéről a Fidesz 
paksi szervezete, amely nagy többséggel 
úgy döntött: Kozmann Györgyöt indítja a 
városvezetői székért. Bordács József, a párt 
helyi elnöke elmondta, a rendszerváltás 
óta az idei az első alkalom, hogy nem kül-
ső jelöltet támogat a Fidesz. A kihívó Süli 
János indulása kapcsán úgy fogalmazott, 
véleménye szerint a KDNP helyi elnöksé-
gének döntése nem tekinthető véglegesnek 
országos szinten. Kozmann György a szava-
zás után elmondta, két éve készül arra a pá-
lyára, amelynek most mérföldkövéhez ért.  

– Minden erőmmel azon leszek, hogy a sze-
mélyem körüli megosztottság a kampány 
során egységgé kovácsolódjon. Ha a vá-
rosról beszélünk, egységet kell alkotnunk, 
hiszen olyan feladatok állnak előttünk, me-
lyeket csak így lehet megoldani – fogalma-
zott. Süli János bejelentése kapcsán hozzá-
tette, a sportban már megtanulta, hogy nem 
egyedül áll rajthoz, és a maga munkájára 
kell koncentrálnia. Újságírói kérdésre el-
mondta, az MVM Paks II. Atomerőmű-fej-
lesztő Zrt. vezérigazgatója mellett betöltött 
tanácsadói pozíciója segíteni fogja abban, 
hogy a város számára prioritást jelentő bő-
vítés minden előnyét kiaknázza a település. 
(Süli János bejelentésére a Kisgazda Polgári 
Egyesület (KPE) is reagált. A dr. Szigethy 
András megyei elnök szignózta közle-
ményben leszögezik: meglepte őket Süli 
János, az egyesület madocsai elnökének 
nyilatkozata, egyúttal tudatták a nyilvános-
sággal, hogy a KPE a Fidesz-MPSZ szövet-
ségében működik több mint tíz éve, ezért 
az elkövetkező önkormányzati választáson 
is e szövetség sikeréért kíván munkálkodni 
és a Fidesszel közös polgármesterjelöltet 
támogatja.)
A Paksi Lokálpatrióták Egyesülete is el-
kezdte a felkészülést az őszi önkormányzati 
választásokra, a tervek szerint minden kör-
zetben indítanak képviselőjelöltet. Ameny-
nyiben nem alakul ki összefogás, saját pol-
gármesterjelölt állításában is gondolkodnak, 
minderről sajtótájékoztatón számolt be Ko-
vács Sándor (lenti képünk). Az elnök kiemel-
te, ez lesz a negyedik választás, amelyen részt 
vesznek, s bíznak abban, hogy a 2002-2006-
os ciklushoz hasonlóan három tagot is dele-
gálnak a testületbe. – Eddig pártlogóra sza-
vaztak az emberek, de úgy gondoljuk, most 
eljött a civilek ideje. A városlakóknak látniuk 
kell, hogy véget kell vetni a most uralkodó 
központosított gondolkodásnak, és a hozzá-
értésnek, a tehetségnek és a teljesítménynek 
kell felszínre jutnia – hangsúlyozta. A lokál-
patrióták elnöke fair versenyt és tisztességes 
kampányt szeretne, de – ahogy fogalmazott 
– nem rejtik véka alá kritikájukat a jelen-
legi vezetéssel szemben. Az egyesület éves 
rendes közgyűlésén az elnökségbe került 
Hornyánszki János és Szabó Péter, a szerve-
zet taglétszáma hét új csatlakozóval 25 főre 
nőtt, és további tagfelvétel várható. Kovács 
Sándor szeretné, ha a civilek a korábbiakhoz 
képest nagyobb szerephez jutnának, és úgy 
véli, a civilek erejére és szerepére a jelenlegi 
választás alkalmával minden eddiginél na-
gyobb szükség lesz.                         Matus Dóra
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Atomerőmű

Elszállítják a megsérült fűtőelemeket
Még az idén elszállítják Ma-
gyarországról a paksi atom-
erőműben 2003-ban megsérült 
fűtőelemeket – nyilatkozta a 
Roszatom illetékes szakembe-
re nemrég a moszkvai Atom-
expón. Alekszandr Dorofejev, 
az orosz állami atomenergeti-
kai cég irodavezetője az MTI 
kérdésére emlékeztetett: az el-
telt évek alatt több feladatot is 
végre kellett hajtaniuk annak 
érdekében, hogy a fűtőelemek 
szállítható állapotban legyenek, 
kiemelésüktől kezdve hűtőme-
dencékbe helyezésükig, majd 
szárításukig. 

Dorofejev azt mondta, hogy új-
rahasznosítják a fűtőelemeket, 
amelyek biztonságos szállításá-
hoz minden készen áll. Már csak 
meg kell állapodni az ukrán ha-
tóságokkal arról, hogy a fűtőele-
meket Ukrajna területén átszál-
lítsák. A Roszatom képviselője 
azt hangsúlyozta, hogy a fűtő-
elemek szállítását nem érintheti 
az Ukrajnában kialakult helyzet. 
A nukleáris anyagok átszállítá-
sának a biztonságáért az adott 
ország felel, amelynek területén 
a szállítmány áthalad, és ebben 
az esetben Ukrajna mint a Nem-
zetközi Atomenergia Ügynökség 

(NAÜ) tagja, a szállításokra vo-
natkozó egyezmény aláírója, ezt 
biztosítani fogja. Minthogy több 
tíz éve kialakult gyakorlatról van 
szó, a nukleáris fűtőelemek szál-
lítási útvonala, a szállítás módja, 
a felelősségátadási mechanizmus 
is megbízhatóan működik. 
A 2. blokkban 2003. április 10-
én tisztítás alatt lévő fűtőelemek 
sérültek meg. Eltávolításuk az 
Országos Atomenergia Hivatal 
jóváhagyásával 2006. október 15-
én kezdődött meg. A munkát pá-
lyázat útján nyerte el a Roszatom 
cége, az orosz TVEL konzorcium.  
Pjotr Lavrenyuk, az elsősorban 

nukleáris fűtőanyagokat előállí-
tó cég vezérigazgató-helyettese 
a moszkvai Atomexpón magyar 
újságírókat tájékoztatva kijelen-
tette: az engedélyeztetési eljárás 
miatt az üzemzavar következmé-
nyeinek elhárítására a felkészülés 
majdnem három évig tartott, de 
azt követően meglehetősen gyor-
san ki tudták emelni a sérült fű-
tőelemeket, így a munkálatokat 
elvégzőket nem érte a megenge-
dettnél nagyobb sugárterhelés. 
Elmondta, hogy ugyan nem kap-
tak túl sok pénzt a munkáért, de 
elégedettek, mert hasznos tapasz-
talatokra tettek szert.                 -vt-

Ember nagyságú robot érkezett 
a paksi atomerőmű Atomener-
getikai Múzeumába. A kiber-
netika hőskora – avagy volt élet 
a PC előtt elnevezésű időszaki 
tárlat legújabb darabja a szegedi 
bádogember, amely a Katica-
bogár nevű találmány mellett a 
hazai kibernetika korszakának 
egyik emblematikus figurája. Az 
ember nagyságú gép eredetileg 
a szegedi úttörőház előterében 
köszöntötte a látogatókat, most 
Pakson fotocellájával érzékeli az 
előtte elhaladókat. Bal kezében 
található tábláján egykor azokra 
a kérdésekre adta meg a választ, 
amelyeket egy külön műszer-
asztalon lehetett kiválasztani, 
például útbaigazítást adott arról, 
hol található az igazgatói iroda. 
Jelenleg a táblán tizenkét téma-
körről beszél a Muszka Dániel 
által 1962-ben tervezett robot, 
ezek mindegyike a kiberneti-
kával kapcsolatos. A különleges 
kiállítási darab jobb kezében 
egy rádiót tart, ebből hajdan a 
Kossuth és a Petőfi Rádió adá-
sai közül lehetett választani. A 
robot fejét egy Wartburg ablak-
törlőmotorja mozgatja, forgó 
antennája mellett szemei is vilá-
gítanak. 

A Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum május óta Pakson 
állomásozó tárlata az informati-
ka és a robotika területére, a szá-
mítógépmamutok és az elekt-
roncsövek világába kalauzolja 
a látogatókat, tisztelegve azon 
magyar géniuszok előtt, akik 
megalapozták az informatika 
tudományát, jeleskedtek az első 

hazai számítógépek felélesz-
tésénél. Személyes tárgyaik és 
dokumentumaik is részei a kiál-
lításnak. A tárlat a tervek szerint 
október végéig tekinthető meg 
néhány olyan ritkasággal egye-
temben, mint az első magyar 
elektronikus számítógép néhány 
részegysége és a budapesti Pia-
rista Gimnáziumban készített 

kibernetikai építőkészlet Tücsök 
nevű prototípusa. A kiállítás 
megnyitóján Kovács Antal, az 
atomerőmű kommunikációs 
igazgatója elmondta: az idősza-
ki kiállítás a Gastroblues, vala-
mint a kalocsai nyári fesztivál 
alkalmával, illetve az Atomfutás 
idején hosszabb nyitva tartással 
várja a látogatókat.                 MD

Robotember érkezett a múzeumba
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Ha valaki egy szakmát meg akar 
tanulni, nem az íróasztalnál kell 
kezdenie, hanem a legnehezebb 
körülmények között. Ez dr. Ke-
reki Ferenc filozófiája. A Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója éppen ezért helyezke-
dett el bányamérnöki diplomája 
megszerzése után azonnal a Me-
cseki Szénbányáknál. 

Bár családjában nem volt bá-
nyász, az iskolában majd’ min-
den társáéban igen. A bányá-
szatot elsősorban nem nehéz és 
piszkos munkának látta, hanem 
férfiasnak. Kereki Ferenc bánya-
vidéken, a Miskolchoz tartozó 
Perecesen nőtt fel. Pályaválasz-
tásában az a természetszeretet, 
bányászat iránti tisztelet is sze-
repet játszott, amit az általános 
iskolában szívott magába. 1982 
júniusában kapta meg a bánya-
mérnöki diplomát a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. 
Júliusban már a Pécshez közeli 
Vasasbányán dolgozott. Azért 
éppen itt, mert egyetemistaként 
járt a bányában, és a Tűzveszély!, 
Sújtólégveszély!, Szénporrob-
banás-veszély! feliratok inkább 
vonzották, mint taszították. 
– Egyértelműen az volt bennem, 
hogy először a legnehezebb 
körülmények közé kell men-

ni, mert ott lehet megtanulni 
a szakmát – vallja. Életre szóló 
tapasztalatokat szerzett a ’86-os, 
11 áldozatot követelő omlásos 
baleset után. Őt bízták meg a 
fejtés vezetésével. Komoly ki-
hívás volt talpra állítani a pszi-
chésen megviselt bányászokat. 
A sikert jelzi, hogy utána a kol-
lektíva a szénbányászat kiváló 
brigádja lett. 

A szénbányászat után az urán-
bánya következett, ahol öt évet 
töltött el. Innen hívták a bá-
nyászati hivatalhoz, ahol az új 
bányatörvény előkészítésében 
vett részt. A hatósági munká-
ban is megtalálta a szépséget és 
a számára fontos kihívást. Alig-
hogy átvette második diplomá-
ját a jogi egyetemen, bányaka-
pitánynak nevezték ki. Itt már 
találkozott a hulladékelhelyezés 
kérdésével. Elárulta, hogy ami-
kor a hatóság képviselőjeként a 
szabályozással foglalkozott, még 
a gondolat sem merült fel ben-
ne, hogy valamikor közelebbi 
kapcsolatba kerülhet a radioak-
tív hulladékokkal. Ez azonban 
már akkor megtörtént, amikor 
2008-ban a Mecsekérc Zrt. bá-
nyászati igazgatója lett, ami a 
cég föld alatti térkiképzési mun-
káinak irányítását jelentette. Ak-
kor a bátaapáti Nemzeti Radio-

aktívhulladék-tároló építésére 
csupán mint műszaki kihívásra 
tekintett. Ma az RHK Kft. ügy-
vezetőjeként már sokkal inkább 
tisztában van azzal, hogy több-
ről van szó. A vezérelvek merő-
ben másak, mint a bányászatnál, 
hiszen ott a cél, hogy leghaté-
konyabban kitermeljék, ami a 
föld mélyén van, emitt pedig az, 
hogy amit a föld mélyén létre-

hoznak, az hosszú távra, bizton-
ságot garantálva funkcionáljon. 
2010-ben, amikor az Országos 
Atomenergia Hivatal főigazgatója 
megbízta a kft. vezetésével, első-
sorban Bátaapátira volt rálátása, 
bár a Püspökszilágyban lévő táro-
lónál is érintett volt a Mecsekérc 
egy rekonstrukciós munkában. 
A kutatásokkal, működtetéssel 
kapcsolatos műszaki kihívások 
legjobb megoldása mellett a cég 
megerősítését, átszervezését te-
kintette fontos feladatának, mert 
úgy ítélte meg, hogy projektszer-
vezet-szerűen, túlzottan külső 
szakértőkre hagyatkozva műkö-
dött. Mostanra nagyban sikerült 
előrelépni, szakmailag megerő-
södött, szakterületén kihagyha-
tatlan tényezővé vált az RHK Kft. 
Ez sok harccal járt, hiszen össze 
kellett csiszolni a korábbi és az 
újonnan érkezett kollégák kü-
lönböző munkakultúráját. Az 

újonnan érkezők a piacról jöttek, 
magukkal hozva a piaci szemléle-
tet, aminek a cégvezető szerint az 
eddiginél jobban kell érvényesül-
nie az egész szervezetben. Sikerült 
a pályáztatás, vállalkozásba adás, 
szerződéskötés terén elengedhe-
tetlen tudással felvérteződniük, a 
munkameneteket hatékonyabbá 
tenniük, s legfőképpen szakmai-
ságukat erősíteni. 
– Nagyon sok szakmai tapaszta-
latot szereztünk, utánanéztünk a 
világban, hogy mások miként csi-
nálják. Előadókat hívtunk, helybe 
mentünk a tudásért, szisztemati-
kusan felépítettük, hogy milyen 
nemzetközi fórumokon jelenjünk 
meg – vázolta. Mint mondta, 
mindez azt szolgálta és szolgál-
ja, hogy közép- és hosszú távon 
meghatározzák a hulladékkezelés-
sel kapcsolatos feladatokat. Azt is 
hozzátette, számára fontos, hogy 
megalapozott szakmai tanulmányt 
tegyenek le az asztalra a szükséges 
döntések meghozatalához. Ezt 
az elvet követik Boda esetében 
is, ahol egy mélygeológiai tároló 
majdani létesítésével kapcsolatos 
kutatások folynak. Dr. Kereki Fe-
renc kiemelte: kollégái val együtt 
azt vallják, hogy nem odázható el 
a későbbi döntéshez szükséges tu-
dás megszerzése. Kutatásokra van 
szükség, hogy választ tudjanak 
adni arra a kérdésre, lehet-e a épí-
teni Nyugat-Mecsekbe egy nagy 
aktivitású hulladék befogadására 
alkalmas tárolót. – Mi a „wait and 
see” elv helyett a „do and see” elvet 
követve azt mondjuk, ne várjunk, 
hanem szerezzünk meg minden 
információt a döntéshez – vázolta 
az igazgató.
Dr. Kereki Ferenc magánéleté-
ben is a tettek embere. Mindig is 
sportolt, elsősorban futballozott, 
amiről sportsérülések miatt mos-
tanra le kellett mondania. Kerék-
pározik, zenél, színházba jár, szí-
vesen kirándul és snowboardozik. 
Utóbbit azért tanulta meg, mert 
a gyerekei azt mondták, „Apa, 
ehhez te már öreg vagy”. Valószí-
nűleg nem számoltak azzal, hogy 
édesapjukat éppen az efféle kihí-
vások éltetik.                 Vida Tünde

Elébe kell menni a jövőnek

 Paksi Hírnök, 2014. június 20. n 7



Szinte teljesen a tűz martalékává 
vált annak a Bocskai utcai tár-
sasháznak a teteje, amelyben az 
elmúlt pénteken délután negyed 
négykor csaptak fel a lángok. 
A ház többi részét az oltáshoz 
használt víz károsította. A kár 
értéke még nem ismert, 80-100 
millióra becsülik, de akad, aki 
150 milliós összeget emleget. A 
tűz okát a szakemberek vizsgál-
ják. A háznak – a közös képvi-
selő tájékoztatása szerint – van 
biztosítása. 

Hajdú János polgármester még 
délután a helyszínre sietett, 
gondoskodott az ingatlan éjsza-
kai őrzéséről, és megszervezte 
a másnapi munkát. A képvi-
selő-testület több tagja, az ön-
kormányzati cégek vezetői a 
lakókkal közösen végezték kora 
reggeltől a tető bontását, a tönk-
rement bútorok, berendezések, 
személyes tárgyak elszállítását. 
A katasztrófavédelem, a rend-
őrség és a TEK munkatársai is 
kivették részüket a munkából. 

Tell Edit alpolgármester a mun-
kát félbehagyva tájékoztatta 
lapunkat a részletekről. – Sar-
kadi Ferenc katasztrófavédelmi 
parancsnoktól kaptuk a hírt, 
haladéktalanul a helyszínre jöt-
tünk és késő estig itt voltunk. 
Polgármester úr megszervezte 
az épület őrzését, feltérképezte, 
kik a károsultak, megkereste a 
közös képviselőt és megszervez-
te a munkát, amiben az önkor-
mányzat minden cége és a kép-
viselő-testület több tagja részt 

vesz – vázolta. Hozzátette, az 
esetleg felmerülő szociálpoliti-
kai kérdésekkel is foglalkoznak.
A tetőt egész nap bontották, az 
épületből a benn maradt, ko-
rommal, vízzel szennyezett, 
használhatatlanná vált holmikat 
folyamatosan hordták a szemét-
telepre. A lakók – tizenegy em-
ber – az első éjszakát rokonok-
nál töltötték.
Ahogy a lakókat, úgy a társasház 
közös képviselőjét, Apró Györ-
gyöt is megrázta az eset. El-
mondta lapunknak, hogy mivel 
korábban több helyen beázott a 
tető, úgy döntöttek, szigeteltetik. 
A legjobbnak ítélt ajánlatot fo-
gadták el, a vállalkozó a munkát 
elkezdte. Felmerült némi minő-
ségi kifogás, de annak rendezése 
után folytatták a felfüggesztett 
munkát. A tető a szigetelési 
munka közben kapott lángra, 
és bár többen segíteni siettek, 
nem tudtak úrrá lenni a helyze-
ten. Azt, hogy pontosan hogyan 
gyulladt ki a tető, a közös képvi-
selő nem firtatja, mint mondta, 
a tűzvizsgálat majd megállapítja.
Hét lakás van a házban, abból 
kettőben üzlet működik, egy 
kisállatklinika és egy kerék-
páros szaküzlet. Utóbbinak a 
tetőtérben volt az irodája. Még 
három tulajdonos érintett, aki-
nek garázsa van az épület alag-
sorában. A garázsokban csak a 
víz okozott kárt. A tetőtérből 
viszont szinte semmi nem ma-
radt. Ami nem vált a tűz marta-
lékává, azt biztonsági okokból le 
kellett bontani.
– Nagyon köszönöm azt az ön-
zetlen segítséget, amit nyújtot-
tak nekünk – fűzte hozzá Apró 
György.
A tűzeset előbb hármas, majd 
négyes besorolást kapott. Az 
oltást a Katasztrófavédelem Mű-
veleti Szolgálata irányította. Bo-
ros Brigitta szóvivő azt mondta, 
összesen hat településről érkez-
tek tűzoltók. Egy ember füst-
mérgezést szenvedett, két tűzol-
tó is könnyebben megsérült az 
oltás során, őket a helyszínen a 
mentők ellátták.          Vida Tünde

Az elmúlt negyed század krónikája két jelentős tűzesetet jegyzett fel. 1999 novem-
berében a Dózsa György utcában az akkori Budapest Bank épülete gyulladt ki, 2010 februárjá-
ban a lakótelep egyik kedvelt étterme, a Ciao Pizzéria vált a lángok martalékává. Az előbbinél tíz, 
utóbbinál 80 millió forintra becsülték a kárt.
1999. november 19-én hajnali fél négykor érkezett a jelzés a paksi tűzoltóság ügyeletére, hogy ég 
a Budapest Bank épületének tetőszerkezete. A helyszínre érkező tűzoltók azonnal hozzáláttak a 
munkához, segítséget kérve néhány más egységtől is. Negyvenen küzdöttek a lángokkal, de hiába 
sikerült rövid idő alatt megfékezni a tüzet, az épület életveszélyessé vált. A kár az akkori becslé-
sek szerint több mint tízmillió forintra rúgott. A Paksi Hírnök akkori beszámolója szerint, még a 
délutáni órákban is javában folyt a munka, ám nehezítette az előbbre jutást a szakadatlan hóesés. 
Az ügyfélforgalmat lebonyolító számítógépes adatbázis nem sérült, a gépeket sikerült kimenteni 
az ügyféltérből, de a bank épülete használhatatlanná vált.
2010. február 22-én szintén éjszaka csaptak fel a lángok a Kishegyi út–Építők útja sarkán álló 
Ciao Pizzériában. A tűzoltóságra 1 óra 40 perckor futott be a jelzés. Két paksi egység, valamint 
az erőműves tűzoltóság és Szekszárd egy-egy egysége vonult a tűz színhelyére. Húsz tűzoltó öt 
vízsugár bevetésével birkózott a lángokkal, de mire sikerült elfojtani a tüzet, addigra az épület-
belső teljesen kiégett, sőt a tetőszerkezet is, aminek egy része be is szakadt.
A szomszédos cipőboltra is átterjedtek a lángok, de a környező épületeket sikerült megmente-
nie a tűzoltóknak. A kárt az elsődleges adatok alapján 80 millió forintot meghaladó összegre 
becsülték. Az épületet lebontották, újat húztak fel a helyére, ebben néhány üzlethelyiség már meg 
is nyílt. A Ciao Pizzéria még nem, bár a cégtábla már felkerült a bejárat fölé.

Összefogott a város a Bocskai utcaiakért
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Napközi általános iskolás gye
rekeknek, tanulmányi kirán
dulás, romanap, iskolakezdési 
támogatás – ezeket a progra
mokat, lehetőségeket kínálja az 
érdeklődő családoknak a nyári 
hónapokra a Paksi Roma Nem
zetiségi Önkormányzat, hang
zott el a szervezet közelmúlt
ban tartott lakossági fórumán.  

A Paksi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat tavaly is fel-
kínálta a családoknak a nyári 
napközit a város önkormány-
zatának támogatásával. Az idei 
augusztus közepéig működik. 
A maximális csoportlétszám-
ban 25 általános iskolás gyer-
mekkel foglalkoznak a Tano-
dából már ismert pedagógusok 
és két asszisztens hétköznapo-
kon 10-től 15 óráig, a nemze-
tiségi önkormányzat közösségi 
házában. A napközibe rend-
szeresen járó gyermekeknek 
ingyenes étkezést biztosítanak 
és segítik bejárásukat. Július 

12-re balatoni családi kirán-
dulást tervez a nemzetiségi 
önkormányzat, amelyre július 
10-ig lehet jelentkezni. Az úti 
cél Balatonszárszó, a program-
ban strandolás szerepel, illetve 
látogatás a József Attila-em-
lékházba. A kiránduláshoz az 
atomerőmű két buszt biztosít, 
így közel száz fővel tudnak 
utazni. Napra pontosan egy 
hónappal később rendezik meg 
az idei romanapot. A helyszín 
változatlanul az Ürgemező, ám 
a program a tervek szerint a 
korábbiaknál is tartalmasabb 
lesz, tájékoztatott Berki Atti-
la. A Paksi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke arra is 
felhívta a figyelmet, hogy ki-
lencven szociálisan rászoruló 
gyermek beiskolázását tudják 
majd háromezer forint értékű 
vásárlási utalvánnyal támogat-
ni, amelyet augusztusban kap-
nak meg az érintettek, akik a 
csekket füzetekre és írószerek-
re fordíthatják.             -gyöngy-

Ebösszeírást szervez a polgármesteri hivatal a 
Pakson tartott ebekkel kapcsolatban június 17-
től augusztus 31-ig. A nyilvántartás elkészíté-
séhez szükséges adatlap a hivatal portáján igé-
nyelhető vagy letölthető a paks.hu honlapról 
is. A háziállatok tulajdonosai a kitöltött nyilat-
kozatot a fenti határidő lejártáig a polgármes-
teri hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládába 
juttathatják vissza, vagy az ebosszeiras@paks.
hu e-mail címre küldhetik meg. Az adatlapo-
kat ebenként kell kitölteni, megadva többek 
között az állat fajtáját, nevét, beültetett mik-
rocsipjének sorszámát és az oltási könyvének 
számát is. Törvényi előírás szerint hároméven-
te legalább egy alkalommal végez ebösszeírást 
az önkormányzat, de annak érdekében, hogy 
a nyilvántartás aktuális információkat tartal-
mazzon a későbbiekben is, az ebtulajdonosok 
az adatgyűjtést követően is kötelesek a bekö-
vetkező változásokat, szaporulatot írásban 
jelenteni a polgármesteri hivatalnak. Az eb-
összeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után, ez a hatályos kormányren-
delet szerint 30 ezer forint.

Hirdetményben hívja fel a figyelmet Paks 
Város Önkormányzata a parlagfű-mentesí-
téssel kapcsolatos lakossági feladatok elvég-
zésére. A parlagfű legintenzívebb növekedési 
időszaka július hónap, a virágpor legnagyobb 
tömegben július végén és augusztus hónap-
ban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosok-
nak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig 
kell elvégezniük. A parlagfű veszélyes gyom-
nak tekinthető, ezért a törvény értelmében 
kötelező az irtása, ez a földhasználó, az ingat-
lanhasználó és a termelő feladata saját terü-
letén. Ennek hiányában a kényszerkaszálás 
teljes költségét a föld használója, tulajdonosa 
köteles megtéríteni, az összeg a helyi felté-
telektől függően hektáronként több tízezer 
forint is lehet. A megtérítendő költség nem 
azonos a növényvédelmi bírsággal, amit 15 
ezer és 15 millió forint közötti összegben az 
eljárás költségén felül szabnak ki. A költsé-
gek – meg nem fizetésük esetén – adók mód-
jára behajthatók.

Idén is lesz romanap

Ebösszeírás Kötelező a 
parlagfűirtás

Kitárja kapuját a napközi a roma közösségi házban
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Véget ért a Zöldalma-prog-
ram. Az Együtt a parlagfű el-
len Alapítvány egész tanéven 
átívelő, iskolák közötti vetél-
kedője a környezeti nevelést, 
az egészséges életmód kiala-
kítását és a parlagfű elleni vé-
dekezést szolgálja. A tizedik 
sorozatban volt őszi és tavaszi 
virágosítás, húsvéti, illetve tél-
apóváró kézműves foglalkozás 
a sóbarlangban, jótékony célú 
kupakgyűjtés, labdarúgótorna 
és környezetvédelmi vetélke-
dő. Utóbbira öt paksi általános 
iskola jelentkezett, valamint a 
II. Rákóczi németkéri tagisko-
lája. Pontot gyűjteni egyes ál-
lomások esetében a részvétellel, 
más próbatételeknél pedig az 
elért helyezéssel lehetett. Az 
eredményhirdetést az Erzsébet 
Nagy Szállodában tartották, a 
díjátadót a Hangoló Színház 
előadása színesítette. Első he-
lyen azonos pontszámmal a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola, valamint a Paksi 
Bezerédj Általános Iskola és 
Diákotthon végzett. 
A jövőre vonatkozó kérdésre 
válaszolva az alapítvány mun-
katársai elmondták: a sóbarlang 
felújításával jövőre az ünnepvá-
ró foglalkozások teljes idejét ott 
tölthetik majd el a gyerekek. 

Kohl Gyöngyi

Lezárult  
a Zöldalma-
program

Hétdanos karatemester, de úgy 
gondolja, még van mit tanul-
nia. Szerinte aki azt tartja ma-
gáról, hogy a csúcsra ért, annak 
már visszafelé vezet az útja. 
Záborszki Zoltán több mint 
harminc éve szentelte életét a 
karaténak. Munkáját a város-
vezetés azzal ismerte el, hogy 
2014-ben neki ítélte a Paks Vá-
ros Sportjáért Díjat. – Nagyon 
meghatódtam, teljesen váratla-
nul ér. Bizonyára az is szerepet 
játszott ebben, hogy idén lett 
harmincéves a karate szakosz-
tály – reagált az elismerésre. 
Ennek a szakosztálynak kezde-
tektől vezetője. Egy személyben 
intézi a szakmai feladatokat, 
technikai ügyeket. A karatéval 
magyarországi meghonosodása 
óta foglalkozik. A körülmények 
eleinte igen mostohák voltak, 

hiszen a ’80-as évek elején az 
akkori kormány kapitalistának, 
rendszerellenesnek, valamiféle 
titkos fegyvernek nyilvánította 
a karatét.
Azóta több ezer gyerek fordult 
meg Záborszki Zoltán keze 
alatt, instruktorokat, bírókat, 
versenyzőket, sok feketeöves 
sportolót nevelt, akik messzire 
vitték a város, a sportegyesület 
hírét. Eközben folyamatosan 
képezte magát, aktívan részt 
vett a magyar és nemzetközi 
karateéletben. 
– Mindent feláldoztam, időt, 
pénzt nem sajnáltam, hogy a leg-
jobb mestereknél tanuljak – ava-
tott be az eredmények hátterébe. 
Azt mondta, ennek ellenére úgy 
gondolja, hogy megérte. Pozitív 
jelzés az, hogy sok egykori tanít-
ványának már a gyerekeit tanítja. 

Kezdetben az edzéseket a Móra 
Ferenc Általános Iskola torna-
csarnokában tartották azzal a 
feltétellel, hogy egy órát dzsú-
dózni kellett, és csak ezután 
kezdődhetett a karate a terem 
egyik sarkában. Záborszki Zol-
tán első övvizsgáját 1982-ben 
tette le. Két évvel később jött 
létre a PSE karate szakosztálya, 
amellyel két újabb év elteltével 
már korosztályos bajnokságot 
szerveztek négyszáz sporto-
ló részvételével. A következő 
években a szakosztály több 
kimagasló versenyzőt adott a 
magyar válogatottnak. 1990-
ben elnyerte a jogot, hogy Bu-
dapesttel és Dunaújvárossal 
közösen megrendezze az első 
nemzetközi versenyt, melyen 
húsz külföldi és tizennégy ma-
gyar csapat vett részt. Ekkorra 
érdemelte ki a Legeredménye-
sebb Vidéki Szakosztály elis-
merést. A mestert 2010-ben 
az Év edzője kitüntető címmel 
ismerte el a Paksi Sportegyesü-
let. A legnagyobb sikert az idei 
Európa-bajnokságon érték el, 
ahonnan hét egyéni éremmel 
és csapatezüsttel tértek haza.
A rengeteg jó eredmény, az el-
ismerések nem teszik kényel-
messé, sőt tovább akar tanulni, 
fejlődni. 
– A karate fontos része a töké-
letességre való törekvés. Nekem 
is van még lehetőségem, hogy 
javítsak a technikámon, hogy 
mind jobb legyek – húzta alá. 
Kiemelte, hogy bármilyen ma-
gasra is jut az ember, soha nem 
lehet elégedett. – Nem szabad 
elfelejteni a kezdők lelkesedését 
– hangsúlyozta.        Vida Tünde

Hétdanos karatemester kapta 
a Paks Város Sportjáért Díjat

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Vörös kakasok 
(4-4,5 kg) 2000 Ft/db

Fehér kakasok
(2 kg) 1200 Ft/db

Tel.: 70/215-0047

Rendezvényterem 
és épület bérelhető 
az Élet Házában családi, üzleti 
és civil rendezvények számára, 

15-60 főig. 
Érdeklődni: (70) 776-8271

TEIT
kalocsai 
látogató
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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A Városi Múzeum létrehozá
sáról szóló képviselőtestületi 
döntés 1993ban született, 
mégis idén ünnepeljük fenn
állásának huszadik évforduló
ját, ugyanis funkcióba lépése 
1994ben történt. A húsz év 
alatt közel száz időszaki kiál
lítást rendeztek, és majd’ száz
ezer látogató járt náluk. A vá
rosban ismertté és elismertté 
vált az intézmény, de országos 
és nemzetközi szinten is efelé 
haladnak.  

Az egykori Cseh-Vigyázó kú-
ria felújítása 1994. október vé-
gén fejeződött be, s az év végén 
nyitották meg az épület alatt 
elhelyezkedő pincében kiala-
kított kőtárat, valamint az első 
időszaki tárlatot is. Nem kellett 

sokáig várni a helytörténeti ál-
landó kiállításra sem, amely-
nek ünnepélyes átadását 1995. 
május 18-án, a múzeumi világ-
napon tartották. Az intézmény 
első igazgatója 1994 tavaszától 
1998-as nyugállományba vonu-
lásáig dr. Rosner Gyula volt. A 
stafétabotot dr. Váradyné Péterfi 
Zsuzsanna vette át, aki a mai 
napig vezeti az intézményt. Az 
elmúlt két évtizedben lépésről 
lépésre haladtak: kiemelkedő 
állomás volt, amikor 2001-ben 
az intézmény része lett a Paksi 
Képtár, Lussonium romkert első 
és második építési szakaszának 
megvalósulása 2003-ban, illetve 
2008-ban, és a császárláb megle-
lésének éve, 2009 is. 
A paksi múzeumban mindig 
történik valami érdekes. Ha 

úgy látják, hogy egy rendez-
vény elfáradt, akkor a közön-
ség igényeit is figyelembe véve 
átformálják, vagy éppen elő-
rukkolnak valami teljesen újjal. 
Tartalmas múzeumpedagógiai 
munkát végeznek színes, érde-
kes programokkal, és eljutottak 
oda, hogy egészen különleges 
épített tárlatokat produkálnak. 
A múzeum a közönség körében 
ismertté vált, és ami nagyon 
fontos, a szakma is számon 
tartja. Lussonium megnyitá-
sáért, a közművelődésben vál-
lalt tevékenységéért több nagy 
múltú intézményt megelőzve 
megkapták az Év múzeuma 
pályázatban a Nemzeti Múze-
um különdíját 2003-ban, majd 
2006-ban elsőként vehették át 
a Poroszlai Ildikó-emlékérmet, 

amelyet minden évben egy kis-
múzeum kollektívájának ítél-
nek oda kiemelkedő szakmai, 
muzeológiai tevékenységéért. 
Dióhéjban ez a Paksi Városi 
Múzeum első két évtizede. 
Most egy új korszak küszöbén 
állnak, ugyanis a Deák ház fel-
újításával új fejezet kezdődik 
ebben a tartalmas, értékes tör-
ténetben. 
(Lapunk megjelenése után a 
múzeumok éjszakáján a szü-
letésnap alkalmából az intéz-
mény élete és a látogatók által 
nem ismert háttérmunkák be-
mutatása mellett időutazásra is 
invitálják a közönséget. A kü-
lönleges napon korokat idéző, 
színes programokkal és megle-
petésekkel várják az érdeklődő-
ket.)                                  -gyöngy-

Húszéves a paksi múzeum
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A hazai piacon hiánypótló lab-
darúgó szakkönyvet írt Péter 
Norbert. A Paksi FC labdarú-
góedzőjének Iránytű című ki-
adványa tulajdonképpen egy 
gyakorlatgyűjtemény, amely 
186 játékot tartalmaz, rend-
szerezve azokat az 1:1 elleni 

játéktól a 10:10 elleni, azaz 
nagypályás játékig. Ezekhez 
minden fejezet végén egy aján-
lást csatolt a szerző a játékok 
nehézségi foka és korosztályos 
besorolása szerint. Természe-
tesen a szakkönyv nemcsak az 
utánpótlásban hasznosítható, 
hanem a felnőtt labdarúgásban 
is, mondja Péter Norbert, aki 
a Tolna Megyei Sportszövetsé-
gek Szövetsége döntése szerint 
az elmúlt év legjobb edzője lett 
Tolna megyében. Húsz éve lesz 
ősszel, hogy az MVM-Paks 
trénere elkezdte edzői pályafu-
tását, és az első években azzal 
szembesült, hogy az edzésprog-
ramok összeállításához nem 
talál megfelelő szakirodalmat. 
Manapság, mint mondja, egy 
kezdő edzőre annyi informá-
ció zúdul az interneten, hogy 
a lényeg elvész a kuszaságban, 
ezért döntött úgy, hogy két év-

tizedes tapasztalataira építve 
egy megfelelően rendszerezett 
kiadványt készít. Három-négy 
hónap alatt állt össze a szak-
könyv, de ennél hosszabb időt 
igényelt a koncepció megter-
vezése: hogy milyen alapelvek 
szerint lehet rendszerezni, ösz-
szefoglalni azt a gyakorlatgyűj-
teményt, ami a napi munkában, 
edzések tervezésében, progra-
mok összeállításában segíthet. 
A rutinos tréner nyolcévesen 
kezdett futballozni, ’82-ben lett 
a zöld-fehér klub igazolt játé-
kosa, ’92-ben a katonaság alatt 
Kaposváron rúgta a bőrt, majd 
visszatérése után előbb a Du-
nakömlődhöz, majd ismét az 
anyaegyesülethez csatlakozott. 
1995-ig futballozott, de már 
edzősködött, amikor abbahagy-
ta a játékot. ’98-tól tíz évig után-
pótlás szakágvezető volt, 2004 
óta dolgozik a felnőtt csapatnál, 

azóta, azaz tíz éve pályaedző 
az NB I-es gárdánál. Iránytű 
című könyve 300 példányban 
jelent meg, amelyre a klubok 
részéről már van is érdeklődés, 
a kiadványt megyei szövetsé-
gek figyelmébe szeretné még 
ajánlani. Amint Péter Norbert 
kiemelte, az utánpótláskorú-
ak edzésterveit, edzésjátékait a 
korosztályok biológiai, szellemi 
felkészültsége, technikai-takti-
kai tudása, érettsége szerint kell 
adoptálni. A kiadvány előszavát 
Kis Károly tréner írta, szakmai 
tanácsaival pedig Vábró József 
edző látta el, akivel a Bozsik-
programban is együtt dolgoz-
nak. A Bozsik-programnak a 
Paksi FC kezdetektől helyi gesz-
tora, a legapróbb korosztályok 
versenyeztetését, a tehetségek 
feltérképezését a paksi tréner is 
koordinálja – a felnőttek edzése 
mellett.                                     MD 

Irányt ad a felkészüléshez

Gyapa: falunap és ünnepi mise
Főző- és süteményverseny, 
színpadi műsor, tombolasorso-
lás és bál – ezzel a programmal 
várták az érdeklődőket a 11. 
Gyapai Falunapon. A rendez-
vény célja az eltelt évek alatt 
nem változott: összekovácsolni 
a közösséget, együtt tölteni egy 
napot a családdal, a barátokkal 
és ismerősökkel. Heizler Zol-
tán, a külső városrészek tele-
pülésrészi önkormányzatának 
képviselője elmondta, hogy a 
színpadi műsorokat mindig 
úgy állítják össze, hogy he-
lyi és környékbeli művészeti 
csoportok is bemutatkozza-
nak. Idén fellépett a Csámpai 
Country Road Club, a Destiny’s 
Dancers tánccsoport, Alimah 
lányai hastáncbemutatóval, 
helyi gyerekek, de eljöttek a 
falunapra énekes produkcióval 
Tillai Tímea tanítványai a Pécsi 
Művészeti Gimnázium és Szak-
középiskolából, a Dunaföldvá-
ri Ördögszekér Néptánccso-
port, valamint a Sramlikings. 

A fellépők műsora a délutánt 
színesítette, délelőtt a gaszt-
ronómiáé volt a főszerep. A 
főzőversenyen 18 nevező volt, 
közülük a zsűri a László és Sár-
közi család férfitagjainak kö-
zösen elkészített gulyáslevesét 
találta a legjobbnak. A sütemé-
nyek versenyében ugyanennyi 
kóstolnivaló került az ítészek 
asztalára. Az édes sütemények 
kategóriájában egy túrós sze-
lettel Bónyainé Szabó Andrea 
győzött, aki már gyakorlott 
versenyző, ötödik alkalommal 
mérettette meg magát és eddig 
mindig dobogós helyen vég-
zett. A sósak kategóriájában az 
első díjat Adorján Edit nyerte, 
aki elmondta, hogy kipróbált 
finomságról van szó, ugyanis ha 
gulyásleves otthon az ebéd, ez a 
pogácsa elmaradhatatlan foly-
tatás. Vasárnapra kelve ünnepi 
szentmisére várták a lakosságot 
a gyapai kápolnába, közremű-
ködött a Blazsek Frigyes Vegyes 
Kórus.                    Kohl Gyöngyi
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Jó napot, mi újság?

Kernné Magda Irén
Azt szokták mondani, hogy 
a nyugdíjasok a pihenés éve
it töltik. Kernné Magda Irén 
esetében ez nem igaz, hiszen a 
mai napig újabb és újabb épí
tőkövekkel rakja ki azt az utat, 
amelyen évtizedekkel korábban 
elindult. A legújabb kő a Híres 
paksi elődeink című könyv má
sodik, bővített kiadása, amelyet 
az Ünnepi Könyvhéten mutat
tak be.   

Kernné Magda Irén háromszáz 
esztendőt felölelő életrajzi gyűj-
teményének első kiadása a városi 
könyvtár Hiador-sorozatában 
látott napvilágot 2009-ben. Az 
olvasmányos stílusú könyv ere-
deti anyaga a második megje-
lenésben újabb nyolc eltávozott 
paksi híresség életútjának be-
mutatásával és húsz képpel bő-
vült, közöttük Szeniczey Gusztáv 
portréjával, amelyet Bécsből, az 
Osztrák Nemzeti Könyvtárból 
sikerült megszerezni. Legújabb 
kötete és korábbi változata mel-
lett társszerzőként, szerkesztő-
ként jegyzi a Várossá válni című 
tanulmánykötetet, harmadma-
gával az önkormányzat kiadásá-
ban megjelent  Képeskönyv – A 
régi Paks című albumot, amely-
nek alapját a Paksi Hírnökben 
megjelent Üdvözlet Paksról! 
című helytörténeti cikksorozata 
adta, valamint a Paks útiköny-
vet. De vajon hogyan és mikor 
vált Kernné Magda Irén életének 
részévé szűkebb hazája történe-

tének kutatása és megörökítése? 
A válaszért egészen pályaválasz-
tásáig kell visszanyúlni. Könyv-
tárosnak készült, ám végül törté-
nelem–magyar szakos tanár lett. 
Első munkahelye a Baranya me-
gyei Somogyapátiban volt, majd 
tanított Dunaszentgyörgyön, az-
után Dunakömlődön, 1985-től 
pedig a paksi Bezerédj Általános 
Iskolában. Szívesen emlékszik 
vissza a Szemfüles című diákúj-
ság megalapítására, működésére, 
amelyért Németh László-díjat 
kapott. Alapvetően az irodalom-
hoz vonzódott, ám eljött az idő, 
amikor érdeklődése a történe-
lem felé fordult. Tudta, hogy a 
történelemtanításban hasznos 
a helytörténet megismertetése, 
ám ehhez nem állt rendelkezésre 
megfelelő literatúra. Nem vélet-
len tehát, hogy amikor elvégzett 
az ELTE-n egy hároméves, tör-
ténelemtanároknak szóló to-
vábbképzést, szakdolgozatának 
témájául a helytörténet tanítá-
sának módszertanát választotta, 
és megírta azt a kísérleti mun-
katankönyv-vázlatot, amelyből 
aztán megszületett a Városunk: 
Paks című tankönyv általános 
iskolásoknak. Ez a munka nagy 
változást hozott az életébe. Mi-
vel teljes iskolai feladatkörének 
ellátása mellett nem tudta volna 
megírni, az akkor megalapított 
Városi Múzeumban elvállalta a 
múzeumpedagógusi állást. Iz-
galmas kihívás volt ez, hiszen új 
területen próbálhatta ki magát, 

kialakíthatta az intézmény mú-
zeumpedagógiai eszköztárát és 
programrendszerét. Ez azonban 
sok küzdelemmel és munkával 
járt. Az iskolán kívüli ismeret-
szerzés, ismeretközlés e sajátos 
módja akkoriban még gyermek-
cipőben járt, így szakirodalma 
is alig akadt, amiből meríthetett 
volna. Végül rátalált az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban 
egy tanulmánykötetre, amely 
a Nemzeti Múzeumba vezette. 
Az intézmény vezető múzeum-
pedagógusától kapott szakmai 
útmutatást saját ötleteivel, har-
mincévnyi tanári tapasztalatával 
ötvözve rakta le a múzeumpe-
dagógia alapjait Pakson. Vissza-
tekintve pályájára azt mondja, 
hogy a paksi múzeumban eltöl-
tött tíz év szép időszak volt, értel-
mes, jó dolgokat valósított meg, 
amihez volt ereje, lehetősége és 
érdeklődő közönsége is. Nyug-
állományba vonulása után meg-
kapta a Paks Kultúrájáért Díjat. 
A megjelent könyvek, cikkek 
kapcsán megállítják az emberek 
az utcán, történeteket mesélnek, 
fotókat adnak neki. A minap egy 
szülő azt mondta, hogy esténként 
a Képeskönyvet olvassa a gyere-
keivel. Az ilyen visszajelzésekből 
azt látja, hogy talán nem vesz-
nek ki a világból azok az elvek, 
amelyeket maga is vall, amelyek 
szellemében férjével felnevelték 
három gyermeküket, és amelyek 
jegyében tanította diákjait: hogy 
ismerni kell a múltunkat, meg 

kell őrizni értékeinket és az anya-
gi javaknál sokkal fontosabb a 
gyerekeknek a megfelelő érzelmi 
környezet és a szellemi táplálék. 
A gyerekek között mindig jól 
érezte magát, az iskola lehetőség 
volt számára, hogy ezt az érték-
rendet plántálja a felnövekvő 
nemzedék lelkébe. Hiszi, hogy 
egy szerényebb körülmények 
között élő gyermek számára nin-
csen más lehetőség a boldogulás-
ra, mint a tudás, amelynek meg-
szerzése komoly, sokszor nehéz 
munka. Egykori tanítványai tud-
ják, hogy Buksi néni nem adott 
ajándékba jó osztályzatot, azért 
keményen meg kellett dolgozni. 
Mint mondja, ez nem minden-
kinek tetszett, és maga is sokat 
őrlődött azon, hogy jól végzi-e 
feladatát, de amikor egykori ta-
nítványai megköszönik szigorát, 
sőt azt mondják, hogy bárcsak 
minden tanáruk ilyen lett vol-
na, érzi, hogy az élet őt igazolta. 
Jól döntött, amikor az esetleges 
konfliktusokat is vállalva maradt 
a választott úton és nem tért le 
róla csak azért, hogy népszerűbb 
legyen. S hogy hogyan tovább? 
Most szeretne kicsit megpihenni 
a munkában és a családra kon-
centrálni. Hat gyermek boldog 
nagymamája, aminek ismereté-
ben nem meglepő, hogy nyara 
teljesen be van táblázva. Aztán ki 
tudja? A ládafiában ott lapul szé-
pen összegyűjtve egy hatalmas 
anyag a paksi hajómalmokról, 
ami feldolgozásra vár.      -gyöngy-
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Sport

Ezüstérmes az Atomerőmű
A második helyen zárta a 
2013/14-es bajnokságot az Atom-
erőmű SE NB I-es férfi kosárlab-
dacsapata, miután a döntőben 
3-0-ra alulmaradt a Szolnoki 
Olaj KK-val szemben. Az előző 
szezonhoz képest több változás 
is történt a klub háza táján, a ve-
zetőedzői posztra visszatért az 
egykori sikerkovács Braniszlav 
Dzunics, távozott Lorenzo Willi-
ams, Steven Idlet, Jonathan Levy 
visszatért Szegedre, Vojvoda 
Dávid a Szolnokban, Kámán 
Tamás és Czinger Zoltán Zala-
egerszegen folytatta pályafutását. 
Érkezett Szabó Zsolt és Medve 
Máté a bajnokcsapatból, valamint 
Baki Gergely a Zalaegerszegtől, 

az Albával bajnok center Jarrod 
Jones, Deonta Vaughn és több 
próbálkozás után a 6. fordulótól 
Rodney McGruder. A 2012/13-
as bronzérmes csapatból maradt 
Tóth Ádám, Eilingsfeld János, 
Kerpel-Fronius Balázs és Illés 
Máté. A csapatkapitány Körtélyesi 
Gergely és Kovács Ákos ötödik, 
míg a visszatérő Medve Máté ne-
gyedik bajnoki szezonját kezdte el 
az Atomerőmű csapatában. 
A felkészülési tornákon még nem 
muzsikált valami fényesen a tár-
saság, de a bajnoki rajt jól sikerült. 
Négy győztes meccs után becsú-
szott egy váratlan fiaskó Zala-
egerszegen, azonban utána újabb 
fontos győzelmek következtek. 
Novemberben öt bajnoki és két 
EuroChallenge-mérkőzést láthat-
tak a Gesztenyés úti csarnokban 
a szurkolók, a CSM Oradea ellen 
78-77-re nyertek Körtélyesiék, 
de az orosz Krasnye Krylia el-
len nagy vereségbe futottak bele. 
Decemberben véget ért az EC-
szereplés, nem jutott tovább cso-
portjából az ASE.  
A szezon nem volt probléma-
mentes: ősszel és tavasszal egy-
aránt egy vagy több játékos 
mindig sérüléssel bajlódott. Az 
alapszakaszban tovább menetelt 
a paksi csapat, öt fordulóval a 
vége előtt Kecskeméten is győz-
ni tudott, karnyújtásnyira volt az 
alapszakasz-győzelem, amelyet 
a következő két idegenbeli vere-
ség sem veszélyeztetett. Közben 
az új lebonyolítású Magyar Ku-
pa-döntőben, a várakozásokkal 
ellentétben, nem sikerült a finá-
léba kerülni, sőt a bronzmeccsen  
is alulmaradt az ASE. 

(Folytatás a 17. oldalon)

A csapat egész éves munkájáról 
Braniszlav Dzunics vezetőedző 
és Körtélyesi Gergely csapatka-
pitány beszélt a Paksi Hírnök-
nek.
Braniszlav Dzunics: – Több 
szempontból is lehet nézni a 
bajnoki évet. Elég nagy válto-
záson ment át a csapat: elment 
a három külföldi, valamint 
Vojvoda Dávid és Kámán Ta-
más, őket pótolni kellett. Nagy 
neveket Szabó Zsolton kívül 
nem sikerült leigazolni, egysze-
rűen olyan volt a játékospiac. 
Medve Máté, Baki Gergely, a 
szezon közben érkezett Luka 
Markovics nem meghatározó 
játékos. Ettől függetlenül sok-
szor a padról beszállók hozták 
a meccset, ilyen volt Eilingsfeld 
„Johnny”, Kovács Ákos (aki 
több játéklehetőséget kapott), 
Medve nagyon megbízható tel-
jesítményt nyújtott védekezés-
ben és a rájátszásban Bakinak is 
voltak jó meccsei. Körtélyesi az-
előtt 4-es és néha 3-as poszton 
játszott. Most teljesen fordítva, 
3-ason kellett jól teljesítenie. A 
sérülések nehezítették a mun-
kát, de jól mutatta a csapat ere-
jét, hogy a padról érkezők pó-
tolni tudták a hiányzókat. 

Így visszanézve pár dolgot más-
képp cselekednék. A Magyar 
Kupa előtt nagy volt a terhelés, 
ezért nem voltak elég frissek a 
játékosok, másképp készíteném 
fel a csapatot. A zóna elleni vé-
dekezést, támadást valahogy 
mindig megoldottuk, de folya-
matos játékról nem lehetett be-
szélni, emiatt is hiányérzetem 
van, és a belső játékunk sem volt 
elég agresszív, nem voltunk elég 
fizikálisak. Az, hogy az alapsza-
kaszban nem kaptunk ki hazai 
pályán, mutatja a csapat erejét, 
sok jó dolgot csináltunk, de lát-
ni kell a hiányosságokat. 
A magyar játékosok közül jö-
vőre szinte mindenki marad, és 
Jarrod Jones is az ASE játékosa 
lesz még egy évig. Vaughnnal 
és McGruderrel is elégedettek 
voltunk, de velük kapcsolatban 
még túl korai a jövőről beszélni. 
Az edzők mindig szeretnének 
jobb játékosokat találni és min-
dig rosszabbul jönnek ki belőle. 
A jó dolgokat tovább kell vin-
nünk, a hiányosságokat el kell 
tüntetnünk, fejlődni kell, amit 
meg is tudunk majd valósítani.
Körtélyesi Gergely: – Egész pá-
lyafutásom alatt nem volt még 
egy ilyen nehéz, hosszú szezo-

nom. Igen keményen edzettünk, 
és készültünk, hogy elérjük a 
céljainkat. Jó volt a csapaton 
belüli légkör, és most nemcsak 
a csapatszellemről beszélek, em-
berként is úgy bántak egymással 
a játékosok, ahogy megérdem-
lik. Erőnket mutatja, hogy ha 
kiesett valaki, a padról volt meg-
oldás, 8-9 embert mindig tudott 
használni az edzőnk. Mindenki 
tette a dolgát, a munka, amit 
belefektettünk ebben az évben, 
az kijött. Az EuroChallenge-
szerepléssel kapcsolatban fele-
másak az érzéseim, nem voltunk 
felkészülve, hogy ilyen erős csa-
patokkal játsszunk, de még így 
is voltak jó meccseink. Ha ősszel 
ismét elindulunk, talán már job-
bak leszünk. Ezzel a csapattal a 
Magyar Kupában is döntőt kel-
lett volna játszanunk, talán fej-
ben nem voltunk elég élesek. A 
bajnoki ezüstéremről mindenki 
döntse el, hogy hova teszi – én 
nagyon örülök neki!
Ősszel a hatodik bajnoki idé-
nyemet kezdem az ASE színei-
ben. Pakson adottak a körülmé-
nyek, hogy minden jól menjen, 
csak a munkára kell koncentrál-
nom. Itt van velem a családom 
is, boldog vagyok.

Ingatlanok vételéhez, 
eladásához kötelező energetikai 

tanúsítvány készítése.
A korszerűsítési javaslatokat 

is tartalmazza. 
Rövid határidővel, 
már 24 óra alatt.

Felvilágosítás: 20/345-3448
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

(Folytatás a 16. oldalról)
Az alapszakasz során 22 mérkő-
zést játszott a paksi csapat, 18-at 
megnyert és négyszer hagyta el 
vesztesen a pályát. A Gesztenyés 
úti csarnokban nem termett 
babér az ellenfeleknek, vendég-
ként Zalaegerszegen, Kaposvá-
ron, Pécsett és Székesfehérváron 
nem sikerült nyerni a Dzunics-
tanítványoknak. A piros-kékek  
átlagban 83,3 pontot szereztek és 
70,5 pontot kaptak. 
A középszakasz felsőházában az 
első öt csapat a Szolnoki Olaj KK-
val kiegészülve oda-visszavágó 
alapon játszott egymással. Kapos-
váron és Kecskeméten is nyerni 
tudtak a paksi játékosok, de egy 
szoros meccsen kikaptak Székes-
fehérváron. Az utána következő-
ket nyerték Szabóék, így a döntés 
az utolsó két meccsre maradt. 
Szolnokon és Pakson is a Tisza-
partiak bizonyultak jobbnak, így 
a második helyről vágott neki az 
ASE a rájátszásnak. 
A Pécsi VSK elleni negyeddöntőt 
a lehető leghamarabb befejezte a 
paksi csapat, miután az egyik fél 
három győzelméig tartó párhar-
cot 3-0-ra nyerte. Az idei bajnok-
ságban erőn felül teljesítő vasuta-
sok csak az első, Gesztenyés úti 
mérkőzésen fejtettek ki nagyobb 
ellenállást. Az elődöntőben a Sop-
ron sem jelentett komolyabb aka-
dályt, az elsőn kiütötte ellenfelét a 
Paks, és a másik kettőn sem for-
gott veszélyben az ASE-siker.
A döntőben a hazai mezőny 
legerősebb csapata, a Szolnok 
következett, a középszakasz-
győzelemnek köszönhetően Ti-
sza-parti pályaelőnnyel. A dön-
tőt 3-0-ra nyerte az Olaj, de az 
Atomerőmű játékosai minden 
dicséretet megérdemelnek, hiszen 
szoros, kiélezett meccseken ma-
radtak alul. A 2013-as bronz után 
idén ezüstérem került a paksi játé-
kosok nyakába.         Kovács József

Immár negyedszer végzett a 11. 
helyen az MVM-Paks labda-
rúgó csapata. A zöld-fehérek há-
rom győzelemmel kezdték nyol-
cadik élvonalbeli szezonjukat, 
majd később 18 nyeretlen mér-
kőzés következett. A télen Hor-
váth Ferenc vezetőedző távozását 
követően Csertői Aurél vette át 
a gárda irányítását. A bajnokság 
hajrája ismét remekül sikerült és 
végül 8 győzelemmel, 10 döntet-
lennel és 12 vereséggel az egylet a 
11. helyen zárt. 
– Megjártuk a mennyet, a poklot 
és újra a mennyet, így lehetne 
jellemezni az évünket. Jól indul-
tunk, aztán jött egy nagyon ko-
moly, hét hónapos hullámvölgy, 
amit nehezen tudtunk kezelni. A 
végére azonban kiderült, hogy a 
csapatban lényegesen több van, 
amiben hittünk is, és kozmeti-
kázni tudtuk ezt az évet – összeg-
zett Haraszti Zsolt, a Paksi FC 
ügyvezetője. 
– Elég rossz helyzetben volt a 
társaság, amikor idekerültem. 
A csapat 17 ponttal bírt 17 for-
duló után, ami a 13. pozícióra 

volt elég, és két pontra voltunk 
a kiesőhelytől – kezdte értékelé-
sét Csertői Aurél. A vezetőedző 
hozzátette: – Az volt a cél, hogy 
bennmaradjunk, ezt teljesítettük. 
Persze az ember mindig többet 
vár, például azt, hogy fergeteges 
játékot tudjunk bemutatni. A 
végére ez majdnem sikerült is. 
Nehezen indult a tavaszi szezon, 
kicsit döcögős volt, sokáig lebe-
gett felettünk Damoklész kardja, 
de a gárda nagyon erős volt, ez 
igaz mind lélekben, mind men-
talitásban. A végén hozni tudtuk 
a mérkőzéseket, egységesebbek 
is lettünk, így azt mondhatom, 
hogy elégedett vagyok a helye-
zéssel. 
A paksiak számára több okból 
is emlékezetes marad ez a sze-
zon. Molnár Péter megdöntötte 
a Ferencváros elleni utolsó mér-
kőzésen a korábban Kovács At-
tila nevéhez fűződő 521 perces 
góltalansági rekordot, az új csúcs 
588 perc. Éger László – szintén az 
FTC ellen – utoljára öltötte ma-
gára a Paks zöld-fehér mezét. Si-
mon Attila a Videoton FC futbal-
listájával, Nemanja Nikoliccsal 
társbérletben 18 találattal gól-
királyi címet szerzett. Emellett 
Szabó János, a klub első saját 
nevelésű játékosaként a magyar 
„A” válogatottban lépett pályára 
a májusi, Dánia elleni barátságos 
mérkőzésen. 
– Húsz éven keresztül futballoz-
tam. Minden véget ér egyszer, 
ugyanekkor valami új is kezdő-
dik. Szeretnék a klubvezetésben 
is olyan sikereket elérni, ami-
lyeneket a pályán sikerült. Arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy a 
karrieremet paksi gyerekként 

csináltam végig – fogalmazott 
Éger László. 
 A Paksi Hírnök a gólkirályt is 
megszólaltatta: –A Ferencváros 
elleni mérkőzés után némi ke-
serűség volt bennem, hogy nem 
tudtam gólt szerezni, de amikor 
otthon leültem és végiggondol-
tam a szezont, már pozitív lett 
a kép. Büszkeséggel tölt el, hogy 
ugyan társbérletben, de gólkirály 
lettem, ezt induláskor is aláírtam 
volna. A tavalyi szezonom is jól 
indult, vezettem is a góllövőlistát, 
de Szivics edző érkezése miatt 
nem volt maradásom. Szeren-
csére idén nem volt ilyen jellegű 
probléma – mondta el Simon 
Attila. 
– Minden futballista álma, hogy 
egyszer a felnőtt válogatottban 
is bemutatkozhasson – fogal-
mazott Szabó János, hozzátéve, 
örül, hogy paksiként, Paksról ez 
neki adatott meg először. (Azóta 
az MVM-Paks újabb játékosa, 
Heffler Tibor is magára ölthet-
te már Magyarország címeres 
mezét.) – Még egy évig élő szer-
ződésem van, szívesen játszom 
Pakson, de ha egy külföldi csa-
patban vagy egy olyan együttes-
ben folytathatnám a karrierem, 
amely itthon a dobogóért küzd, 
elgondolkoznék a váltáson – nyi-
latkozta Szabó János. 
Az átigazolásokról lapzártánkkor 
annyit lehet tudni, hogy Bori Gá-
bor távozott a Fehérvári útról és 
Diósgyőrben folytatja pályafutá-
sát. A zöld-fehérek június 23-án 
kezdik a felkészülést a következő 
szezonra, a bajnokság a tervek 
szerint július utolsó hétvégéjén 
rajtol.

Faller Gábor 

A mennyből és a pokolból is 
kijutott az MVM-Paksnak
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Bronz Havannából

Világbajnoki ezüstérmes Várszegi Balázs

Paksi páros 
Eb-győzelme

Koleszár Zoltán 
utazhat Nanjingba

Nagyon erős mezőny gyűlt ösz-
sze Kubában a havannai dzsúdó 
Grand Prix-n. Az ASE versenyzői 
közül ezúttal a +100 kg-ban ver-
senyző Bor Barna lépett tatamira. 
A világbajnoki ezüstérmes spor-
toló előbb ipponnal verte ecuado-
ri ellenfelét, majd a hazaiak nagy 
reménysége, Oscar Brayson ellen 
leszorítással fordított vazaaris 
hátrányból az utolsó fél percben. 
Az elődöntőben az orosz Szajidov 
ellen Barna dobáskísérlete után a 
földre kerülve az orosznak sike-
rült fojtást indítania, amit a paksi 
versenyző lekopogott. Hangyási 
László tanítványának a bronzére-
mért nem kellett mérkőznie, mi-
vel sérülés miatt nem állt ki ellene 
a kétszeres Eb-ezüstérmes grúz 
Okruasvili. 
– Jó kezdés volt a havannai GP, ki-
tűnő formában éreztem magam, 
remekül sikerült a felkészülés. A 
kubai versenyző után kicsit ha-
mar következett az orosz, habár 
nem éreztem fáradtnak magam. 
Készülök a budapesti GP-re, úgy 

tudom, sokan lesznek, nagy me-
zőnyre számítok – fogalmazott 
Bor Barna.
Korábban megírtuk: az olimpi-
ai kvalifikáció nyitóversenyén, 
a madridi European Openen 
Csoknyai László a 81 kg-s súly-
csoportban szerzett bronzérmet. 
Az ASE versenyzőjét rövid érté-
kelésre kértük.
– Kicsit álmosan kezdtem a spa-
nyol ellen, a görög ellen már fel-
pörögtem, de a két győzelem után 
sajnos jött az olasz elleni vereség. 
Hangyási Laci bácsi gyorsan 
helyrerakott, azt mondta, most 
kezdtük az olimpiai kvalifikációt, 
kapjam össze magam. Ez sikerült 
is, de azért zavar, hogy akár fé-
nyesebb érmem is lehetett volna. 
Mégsem vagyok elégedetlen, na-
gyon jól éreztem magam aznap. A 
budapesti GP-n igen erős mezőny 
lesz, minél több meccset szeret-
nék nyerni és minél több kvalifi-
kációs pontot gyűjteni – tudtuk 
meg a paksi dzsúdóstól.                        

(joko)

Ezüstérmet szerzett a pak-
si Várszegi Balázzsal erősített 
Perfect-Timár Mix a szlovéni-
ai Radecében, a Száva folyón 
rendezett horgász klubcsapat-
világbajnokságon. A csapat ta-
valy hatalmas fölénnyel nyert 
Szegeden a klubok országos 
bajnokságán, így kvalifikálta 
magát a nemzetközi esemény-
re. A Csöregi Balázs, Kaló Zol-
tán, Nagy András, Timár Dá-
niel, Timár Szabolcs, Várszegi 
Balázs összetételű gárdától nem 
volna meglepetés a dobogó leg-
felső foka sem, állították előze-
tesen a szakemberek. 
– Azt gondolom, hogy har-
minc ország csapata közül 
másodiknak lenni kimagasló 
teljesítmény. Győzni mentünk, 
ami egy hajszálon múlott, de 
mindenki büszke lehet magára 
– mondta el Várszegi Balázs. A 
paksi versenyző az első napon 

hetedikként zárt, mindössze 3 
grammal lemaradva a hatodik-
tól, 7 grammal az ötödiktől és a 
harmadik hely is mindössze 30 
grammra volt. Rendkívül szo-
rosan alakult a második nap is, 
ekkor ötödikként zárt. 
– Nem vagyunk elkeseredve, 
főleg azért nem, mert az első 
forduló után hetedikek vol-
tunk és a második körben ki-
magaslóan szerepeltünk. Azt 
a napot vastagon megnyertük, 
de összetettben így is másfél 
ponttal elmaradtunk a szlová-
koktól – tette hozzá a horgász. 
A Perfect-Timár Mix csapata 
a sikeres szereplést követő-
en már a magyar bajnokságra 
készül, amit ősszel Szolnokon 
rendeznek. A klubcsapat hor-
gász-világbajnokságnak 2015-
ben a szlovákiai Zsolna ad 
otthont.

Faller Gábor

A szlovákiai Pöstyénben ren-
dezték a kajak-kenu maraton 
Európa-bajnokságot. Az if-
júsági korcsoportban az ASE 
párosa, Koleszár Zoltán és Tö-
rök Aurél nagy előnnyel nyert 
a 18,7 kilométeres távon, így a 

dobogó tetejére állhatott fel. A 
kenu egyesek versenyében Ko-
leszár Zoltán a második helyet 
szerezte meg, míg Fritz Anett a 
kajak párosok mezőnyében Gál 
Fruzsinával az oldalán, az ötö-
dik helyen ért célba.

Sukorón rendezték meg a 
nanjingi Nyári Ifjúsági Olimpia 
kajak-kenu válogatóversenyét, 
amelyen az 1997-98-as szü-
letésű ifjúsági versenyzők áll-
tak rajthoz. A rendhagyó, 500 
m-es, nyolcas alakú pályán pá-
rosával indultak a sportolók és 
a győztes jutott tovább a követ-
kező körbe. A fiúk döntőjében 

még a célfotó sem tudott dönte-
ni, a megismételt futamot végül 
kemény küzdelemben Koleszár 
Zoltán, az ASE kenusa nyer-
te. Pupp Noémi  K1 500 m-en 
a negyedik helyen végzett. A 
kínai Nanjingban rendezendő 
ifjúsági olimpiai játékokra au-
gusztus második felében kerül 
sor.
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Maratoni horgászat

Másodikként 
zártak a  
kézilabdások

Aradi János 
váltja Antal 
Lajost a hor-
gászok élén

Barta Attila a  
legjobb száz között
a szenior világ-
ranglistán

Pakson, az ESZI-sportcsar nok-
ban folytatódott a Tolna me-
gyei férfi kézilabda-bajnokság 
küzdelemsorozata. A két nagy 
rivális, a Hőgyész és a Paks küz-
delméből ezúttal a hazai csapat 
került ki győztesen és ezzel lé-
péselőnybe került a bajnoki cím 
megszerzéséért zajló küzdelem-
ben. Az előny azonban csupán 
két óra hosszáig tartott, mert a 
Simontornya II. nagy meglepés-
re legyőzte a Paksi KSE-t, így a 
nap végén a Hőgyész egyetlen 
ponttal visszavette az elsőséget 
a táblázaton. (A nyitómeccsen 
a paksiak magabiztosan győzték 
le a Madocsa csapatát.) 
A bajnokság június első hét-
végéjén Simontornyán zárult, 
ahol a Paksi KSE-nek a végső 
siker érdekében mind a négy 
riválisa ellen diadalmaskodnia 
kellett volna. Ez nem sikerült, 
a Hőgyész ellen 9 góllal, míg a 
Simontornya II. ellen 2 góllal 
maradt alul a paksi csapat. A so-
rozatot így a Paksi Kézilabda SE 
másodikként zárta.

Faller G.

Új elnököt választott a Paksi 
Atomerőmű Horgászegye-
sület, miután Antal Lajos 17 
év után távozott a szervezet 
éléről. A több mint 600 fős 
tagságból 60 fő vett fel jelölt-
állítási lapot, a legtöbb ajánlást 
Aradi János kapta, aki három 
éve tagja az egyesületnek. A 
41 éves új elnök a minőségirá-
nyítás és -fejlesztés területén 
osztályvezetőként dolgozik az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-
ben.
– A legfontosabb előttünk 
álló feladat az erőművel való 
együttműködés: a szerződése-
ket meg kell újítani, ami ko-
moly munkának ígérkezik. A 
tagok között vannak belső fe-
szültségek, ezeket fel kell tárni 
és meg kell tudni oldani. Re-
mélem, hogy a tagság elégedet-
len felét sikerült megnyugtatni 
– fogalmazott az egyesület új 
elnöke. Az elnökséghez hason-
lóan az új vezető mandátuma 
is 2017-ig érvényes.          röné

Tizenötödik alkalommal rende-
zett maratoni horgászversenyt a 
Paksi Atomerőmű Horgászegye-
sület. Pünkösd előtti pénteken 
este kezdődött a megmérettetés 
a háromfős csapatok számára, 
amelyek vasárnap délig tehették 
próbára tudásukat és horgászsze-
rencséjüket. A 28 nevezett csapat-
ból végül 27 társaság fejezte be a 
hétvégét, a verseny állásáról folya-

matosan tájékoztatott az egyesület 
honlapja. Harmadik lett a Lengyel 
János, Henk László, Tancsa Tamás 
hármas közel 70 kilogramm, má-
sodik a Körmöczi Zoltán, Nyárai 
Sándor, Szabados László trió 74,5 
kilogramm összfogással, első pe-
dig Bátor Zsolt, Nagy Norbert és 
Széles Szabolcs, akik valamivel 
több mint 103 kilogramm pikke-
lyest fogtak.  

Második helyen végzett a szlo-
véniai Rogaska Slatinában ren-
dezett 36. Nemzetközi Szenior 
Teniszversenyen Barta Attila. A 
Paksi Sportegyesület OB III-as 
csapatának vezetője kiemelt-
ként csak a második körben 
kapcsolódott a küzdelmek-
be. Szlovák riválisa, Roman 
Porubsky ellen a rossz időjárási 
viszonyok miatt fedett csarnok-
ban mérkőzött. 
– A borítás igen érdekes volt, 
amit mi úgy hívunk, hogy gu-
miőrleményes. Soha nem ját-
szottam ilyen borításon, el is 
veszítettem az első szettet 7/5-
re. Ekkor úgy döntöttem, hogy 
átcserélem a cipőmet, mert so-
kat csúszkáltam ezen a talajon a 
kopottabb cipőmben. Jó döntés 
volt – a következő kettő szettet 
6/0, 6/0-ra nyertem és így jutot-
tam be az elődöntőbe. 

Barta Attila hozzátette, hogy a 
döntőbe jutásért szerb ellenfe-
le, Viseslav Trnavac ellen ismét 
elbukta az első szettet, a foly-
tatásban fordítani tudott, majd 
fiatalabb ellenfele elfáradt a 
döntő szettre. A PSE tenisze-
zője még sosem játszott nem-
zetközi verseny fináléjában, 
amelyen a világranglista 31. 
helyezettje következett. A szlo-
vák Juraj Komannal korábban 
már találkozott és vereséget 
szenvedett. Ezúttal sem volt 
másként, ellenfele 6/3, 6/0-ra 
diadalmaskodott, de Barta At-
tila így is pályafutása legjobb 
eredményét érte el. 
A paksi teniszező a megszer-
zett 60 világranglista-ponttal 
az ITF szenior ranglistán beke-
rült a legjobb 100. közé, jelen-
leg a 89. helyen áll 210 ponttal.

efgé
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A riporterek közül a legtöbb könnyet talán 
Dorogi Gabriella csalta a televíziónézők 
szemébe az elmúlt években. Megindító 
történeteit milliók követik figyelemmel 
hétről hétre a Naplóban, legszemélyesebb 
forgatási élményeit pedig most könyvben 
is megosztja a TelePaks Kistérségi Tele-
vízió egykori munkatársa. A Kőlevest az 
ünnepi könyvhét alkalmával mutatta be 
széles közönség előtt a Paksi Pákolitz Ist-

ván Városi Könyvtárban. Dorogi Gabriella 
egyéni hangulatú írásaival betekintést en-
ged a televízióban már bemutatott élettör-
ténetekbe, s miközben a nézőből lett olvasó 
bepillantást nyer a kulisszák mögé, a szerző 
élményeit, érzéseit, benyomásait is megis-
merheti. A könyvben 61 történet olvasható, 
amelyekről Dorogi Gabriella úgy véli, érde-
mes átadni másoknak okulásul. A sztorik 
egy része saját életéből való, többségük 

főszereplőjével azonban munkája során ta-
lálkozott. – A történetek jobb emberré tet-
tek, teljesebbé, s ha valamit kaptam, sokkal 
többet ér, ha tovább is adom – fogalmazott 
motivációjáról. A paksi könyvbemutatóra 
Dorogi Gabriella két történetet, két kisfil-
met is hozott, az egyikkel megemlékezve 
egykori kollégájáról, a nemrégiben elhunyt 
Polgár Andrásról. 

MD 

Broadway iskola címmel önálló 
zenés estet adott a Tini Tüsik a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont nagyszínpadán. Ötéves 
kortól egészen a legnagyobbakig 
mintegy 24 paksi gyermek rész-
vételével elevenedett meg a né-
zők előtt egy, a csapat által kitalált 
történet sok zenével és énekkel, a 
produkcióban a tanárok is részt 
vettek. Mint azt felkészítőjük, 
Cseke Klára előzetesen elmond-
ta, a legnagyobb kihívást az elő-
adás összetettsége adta.

Belekóstoltak 
a musical 
műfajába 

Bemutatkoztak 
a tagozatok

Pakson is bemutatta könyvét 
Dorogi Gabriella

A IV. Paksi Tavaszi Művészeti 
Fesztivál keretében tanári hang-
versennyel kezdte, most pedig a 
tanítványok és tagozatok bemu-
tatkozásával folytatta az ünnep-
lést a Pro Artis Művészeti Iskola 
annak kapcsán, hogy a jogelőd 
Paksi Állami Zeneiskola negyven 
évvel ezelőtt alakult. Hamarosan 
újabb kiemelkedő eseménynek 
ad otthont a művészeti iskola: 
világhírű orosz művészek rész-
vételével harmonikaversenyt és 
-találkozót rendeznek június 25. 
és 28. között. A helyszín az iskola 
mellett az Erzsébet Nagy Szállo-
da és a Csengey-központ lesz.


