Pakson csak egyvalaki van, aki a rendszerváltás óta lezajlott valamennyi választás alkalmával tagja volt a választási bizottságnak. Dr. Várszegi Ernőtől
kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Betétakció!

30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint számlabetét esetén
új betétre maximum 180 napos periódusra:
• lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori

jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,6%
• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

jegybanki alapkamat, EBKM: 2,1%
Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon, érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Egyedülálló archívumot hozott létre Paks
Már lehet kalandozni, keresgélni a Paksi Digitális Archívumban. Az országban egyedülálló
gyűjtemény a város művészeti,
kulturális, média-, történeti
és muzeális értékeit, valamint
a településhez szervesen kapcsolódó atomerőmű történeti
emlékeit őrzi. A digitális archívumot az önkormányzat és az
atomerőmű társfinanszírozásban hozta létre.
A Paksi Digitális Archívum létrehozásának gondolata 2010ben fogalmazódott meg. A
koncepció kidolgozása, a rendszertervezés, majd az eszközbeszerzés után a működtetéshez
szükséges
számítógépparkot
2012 őszén helyezték üzembe,

A Paksi Digitális Archívum dokumentumaiból öt
évszázadnyi várostörténetet kutathat az érdeklődő. Számos
fotó- és videóanyagot találhatnak az atomerőmű-építkezés
korszakából, a folyamat az első kapavágástól végigkövethető
csakúgy, mint az, hogyan jött létre a mai lakótelep. Ugyanígy
megtekinthető sok más mellett a városi televízió archívumából
az a beszélgetés, amely Paks első szépségkirálynőnével, Orbán
Tündével készült 1993-ban. Újranézhetjük Teller Ede paksi látogatásait, és századeleji képeslapok között is böngészhetünk.
a tartalmak feltöltését és a világhálón való elérést lehetővé tevő
program fejlesztését 2012 végén
fejezték be a szakemberek. A
próbaüzemet követően az eddig
feltöltött és publikusnak nyilvánított tartalmak már elérhetőek
a history.paks.hu oldalon vagy a
Paksi Hírnök oldaláról is egyetlen kattintással. Az oldalon rész-
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letes keresésre is van lehetőség,
de személyeket, szervezeteket
vagy helyszíneket megjelölve is
lehet kutakodni, a dokumentumok felhasználhatóságáról az
oldalon olvasható jogi nyilatkozat rendelkezik.
A projektben eddig összesen
tizennyolcan dolgoztak, a jelenlegi létszám tíz fő. A 2014 augusztusáig feldolgozott anyagok
száma meghaladja a huszonháromezer darabot. A munkába
bevont városi intézmények a
Paksi Városi Múzeum, a Városi
Képtár, a Paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár, a TelePaks, a
Paksi Hírnök, a Csengey Dénes
Kulturális Központ, a Polgármesteri Hivatal, a Paksi Járási Földhivatal; együttműködő
szervezetek az Atomenergetikai
Múzeum, a Paksi Atomerőmű
Videostúdió, a Tolna Megyei
Levéltár és a Fortuna Rádió, de
forrásként szolgálnak helyi al-

kotók, magángyűjtők is. Az országban egyedülálló archívumot
azért hozták létre, hogy megőrizzék az utókornak a helytörténeti emlékeket, amelyek jelenlegi formájukban elveszhetnek,
használhatatlanná válhatnak.
– Gondoljunk csak arra, hogy
az egykor rögzítésre, tárolásra alkalmazott hordozók mára
elavultak lettek, így a rajtuk
tárolt anyagok idővel lejátszhatatlanná válnak, de például
a papír alapon létező kiadványok, dokumentumok is eltűnhetnek, megsemmisülhetnek.
– mondta el Tell Edit. Az alpolgármester hozzátette, hogy a
digitális archívumnak az értékek megőrzésén túl kiemelendő hozadéka az interneten való
publikálás, valamint a város és
az atomerőmű történetének kutathatósága egy helyen. További
cél, hogy összekötve a Paksi Digitális Archívumot az Európai
Unió által az európai kulturális
örökség online elérésére létrehozott Europeana rendszerrel,
értékeinket nemzetközi szinten is ismertté tegyék. A régi
fényképek, videók, újságcikkek,
hangfelvételek és egyéb helytörténeti szempontból értékes
anyagok digitalizálása és feltöltése az archívumba folyamatos.
-kgy-
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Szennyvíztelep: elindult a próbaüzem

Augusztus 21-ével indult el a
próbaüzem a szennyvíztisztító
telepen, néhány napja pedig már
Paks összes szennyvize az új tisztítóműre kerül, így leállítható a
régi. A beüzemeléssel lezárult a
beruházás első üteme, tájékoztatott Gaál Zoltán, a Mezőföldvíz
Kft. Paksi Főmérnökségének
vezetője. A második szakaszban
a kiegyenlítő építése, a komposztáló, valamint a kiszolgáló
épület építésének befejezése vár
feladatként a kivitelező Strabag
MML-re, ezek várhatóan egy
hónap alatt készülnek el. Ezt követően az udvartéren dolgoznak
még a kivitelező szakemberei az
utak, a növényzet rendberakásán. A próbaüzem hat hónapig

tart, a telep 2015. március elejétől működik majd hivatalosan,
miután véglegesen lezárult minden műszaki átadás, tudtuk meg
a főmérnöktől.
Az idei nyár és az őszelő csapadékos időjárása sok problémát
okoz a Mezőföldvíz Kft. dolgozói számára, komoly kihívást
jelentenek a rövid, nagy intenzitású esők. A szakemberek
minden alkalommal ellenőrzik
a csapadékvíz- és a szennyvízelvezető rendszert, és azonnal
kezelik a túlterhelésből származó hibákat, hogy ne okozzanak
problémát a lakosság és a közületek számára.
– Hasonló gondot jelent a sok
eső a szennyvíztisztító tele-

pen is – folytatta a főmérnök
– ugyanis még most épül az
a kiegyenlítő, amelyik a telepre érkező vizek egy részét
betározza a hirtelen nagy intenzitással lezúduló eső idején,
így az építés során minden víz
az új műtárgyra megy. Emellett
a sártengerben nehéz építkezni,
komoly kihívást jelent a kivitelező számára a határidők betartása – tudtuk meg. Gaál Zoltán
hozzátette: a régi műtárgyak átmenetileg megoldást jelenthetnek a problémára, ezért ezeket
továbbra is szeretnék használni.
A csapadékvíz okozta gondok
kezelésére számos előrelépés
történt az utóbbi években: új
zsilip és záportározó épült, az

utcafelújításoknak köszönhetően a város kétharmadában
már megoldott a csapadékvíz
elvezetése. Füstöléses vizsgálattal szűrik a csapadékvizet
a szennyvízcsatornába vezető
magáningatlanokat, de még
mindig sok esővíz kerül a hálózatba, hígítva a szennyvizet és
növelve a terhelést. – Ha a régi
telepet kiegyenlítő medenceként tudnánk használni, akkor
abban az átmeneti időben, míg
Paks
csapadékvíz-elvezetési
problémái rendeződnek, jóval
nagyobb mennyiségű beérkező
vizet tudnánk kezelni, mentesítve az új műtárgyat – sorolta
a terveket a szakember.
Dallos Sz.

Munkára fogták az aprítógépet
Szeptember eleje óta egy aprítógépet és egy dobrostát is munkába állítottak a paksi hulladékkezelő központban. A gépek
révén a lombokból és az ágakból
komposzt készül, újrahasznosítva a telepre kerülő zöldhulladék
nagy részét.
– A gépi etetésű, nagy teljesítményű aprítógép szétzúzza a fás
szárú anyagokat, majd ha befejeződik a komposztálási folyamat, a dobrostán válogatják ki a

fel nem használható mellékterméket, például a köveket, kavicsokat – tájékoztatott dr. Sárosi
József. A Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője hozzátette: a berendezés a következő
hetekben szinte folyamatosan
működik, hogy a szeptemberi
zöldjárattal beérkezett hulladék
feldolgozása befejeződjön az októberi akcióig. Dr. Sárosi József
azt is elmondta: nem tervezik a
zöldjáratok sűrítését, a tapasz-
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talatok azt mutatják, hogy a lakosság megszokta a rendszert
és elegendőnek látszik a havonkénti gyűjtés.
Sok háztartási hulladék kerül
már az otthoni komposztládákba is, az edényeket térítésmentesen biztosítja a társulás. Több
mint kétezer ládát kiosztottak
július eleje óta a szolgáltatóval
szerződésben álló ügyfelek részére, de továbbra is várják azok
jelentkezését a paksi polgármes-

teri hivatal földszintjén működő
ügyfélszolgálati irodában, akik
még nem igényelték. A komposztládák és berendezések
beszerzési értéke közel 90 millió forint volt. A vásárlás része
annak az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósult
projektnek, melynek köszönhetően elkészülhetett a Paksi Hulladékgazdálkodási Rendszer.
-dsz-

Segítünk
választani

Döntés után
Megköszönte a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak négyéves munkáját Hajdú János polgármester
a ciklus utolsó rendes testületi
ülésén. A település első embere
elmondta: eredményesen szolgálták a várost és a polgárokat.
Viták természetesen voltak, de
ezzel nem terhelték feleslegesen a választókat. A testület a
meghatározott minimális 24
üléssel szemben 72-t tartott,
melyek mindegyike határozatképes volt. A képviselők 6052
alkalommal nyúltak a szavazógéphez, ennek csupán 0,1%-a
volt „nem” szavazat. Ez a hivatal előkészítő munkáját dicséri,
valamint a grémiumot, amely
konstruktívan állt a különböző
döntésekhez.
A közélet botrányoktól mentes
volt, fogalmazott Hajdú János.

Hozzátette: a város folyamatosan
jó viszonyt ápolt az atomerőmű
vezetésével is. A fejlesztések,
beruházások a város érdekeit szolgálták, ezeket igyekeztek
fontossági sorrendben kezelni. A
gazdálkodást a felelősség, az óvatosság, a szabályosság és a megfelelő tartalékképzés jellemezte,
a pályázati lehetőségekkel minden esetben élt a testület, foglalta
össze Hajdú János, aki sikeres,
eredményes munkát kívánt a következő testületnek.
A grémium összesen tíz napirendi pontot tárgyalt, köztük a
település hétéves, 2007 és 2013
közötti gazdasági programjának
teljesítését.
– Nagy öröm, amikor egy hétéves ciklusról pozitívan lehet
nyilatkozni. Különösen akkor,
amikor olyan jelentőségű projekteket határoztunk el, mint az

egészségügyi ellátás fejlesztése, a
fürdőépítés. Komoly partfalfelújításokat, útépítéseket, kerékpárút-építéseket végeztünk. 22
nagyprojektet határoztunk meg
hét évvel ezelőtt a hétéves uniós
gazdasági ciklushoz igazodva és
ezek 87 százaléka teljesült. A többi azért nem, mert vagy elfogytak a pályázati források, vagy
változott a gazdasági környezet
– fogalmazott Hajdú János.
A grémium az ülésen határozott
arról, hogy idén is támogatja a
felsőoktatásban tanuló, nehéz
szociális helyzetű diákokat a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében. A napirendi pontok között szerepelt a kárpátaljai
Viskkel kötendő testvérvárosi
szerződés előkészítése is. Az ös�szejövetel végén minden megjelent képviselő értékelte az elmúlt
négyéves ciklust.
Faller G.

Megújult a nyugdíjasklub
Intézményei
korszerűsítésére
2014-ben közel 80 millió forintot
fordít a város, az oktatási intézményekben már a tanévkezdésre
befejeződtek a kivitelezések. A
tervezett fenntartói nagykarbantartás keretében idén 12 önkormányzati intézményben dolgoztak, dolgoznak a DC Dunakom
Plusz Kft. szakemberei, a felújítási munkák július elején kezdődtek. A nyár végén a Városi
Nyugdíjas Klub székhelyén is
elkezdték a munkát: megszépül,
új burkolatot, tetőt és korlátot
kap a terasz, biztosítva az épület
akadálymenetes megközelítését. A ház melletti téglakerítést

is újrafestik, a mellette lévő kis
terület pedig térkő burkolatot
kap, új közösségi teret biztosítva
a klubtagok számára – tájékoztatott Szinger Ferenc, a szervezet
elnöke.
Minden évben az intézményvezetők kéréseit figyelembe véve
dönt a város arról, hogy a felújítási keretből milyen terv élvezzen
elsőbbséget. A városi nyugdíjasklubban így újult meg az elmúlt
években a konyha, a nyílászárók
és az épület homlokzata. – Van
még elképzelésünk, hogy igazán
komfortos legyen közösségünk
székhelye – mondja vezetőjük.
Szeretnék, ha jövőre megvaló-

sulna a szobák parkettázása és
a közlekedő, valamint a mosdó
padlózatának felújítása.
A nyugdíjasklub énekkara a napokban nagy feladatra készül:
szeptember közepén a csoport
képviseli majd Tolna megyét a
Nyugdíjasok Országos Érdekszövetsége 25 éves jubileumi
rendezvényén,
Budapesten.
Szinger Ferenctől megtudtuk
azt is, hogy elkezdődött a népfőiskolai sorozatuk előkészítése,
az előadások télen indulnak,
ezen az évfolyamon is olyan témákkal, amelyek a nyugdíjasok
mindennapjait érintik.
-dal-

A Paksi Hírnök következő oldalain bemutatkoznak az önkormányzati választásokon induló
polgármester- és képviselőjelöltek. A két polgármesterjelöltnek
egy-egy oldal állt a rendelkezésére, a képviselőjelöltek pedig
körzetenként mutatkoznak be
a városi lap hasábjain. A bemutatkozások elhelyezésénél a
Paksi Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendet
követtük.
A TelePaks Kistérségi Televízióban élő vitaműsorokban ismerhetik meg a képviselőjelöltek programját, elképzeléseit. A
sorozat a német önkormányzat
fórumával indul szeptember
26-án, majd 29-én (hétfőtől)
választókörzetenként vitáznak
a jelöltek. Október 9-én polgármester-jelölti vitafórumot
közvetít a TelePaks Kistérségi
Televízió a városháza nagyterméből. A választási műsorok
a 19 órás Híradó után tekinthetők meg, az adás másnapján
pedig a televízió YouTubecsatornáján is újranézhetők.

Emlékeznek,
beszámolnak
Szeptember 20-án 17 órakor
megemlékezést tart a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a II.
világháború idején Magyarországról származásuk, vallásuk,
meggyőződésük miatt elhurcolt
áldozatok emlékére. A Síp utcában rendezett megemlékezésen
Tell Edit alpolgármester és Berki
Attila elnök beszédét követően
Solymosi Imre Roma holokauszt
című előadását láthatják, majd
a Bátai Tamburazenekar zenés
műsora zárja a megemlékezést.
A Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptember 25-én 18 órától közmeghallgatást tart a városháza
nagytermében. Az eseményen
beszámoló hallható az önkormányzat négyéves munkájáról.
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Kozmann
György
polgármesterjelölt

Kozmann György vagyok, az
Önök polgármesterjelöltje.
Noha Szekszárdon születtem,
tősgyökeres paksi vagyok. Itt
ismerkedtem meg a kenuzással, ami meghatározta életemet,
amíg versenyzőként befejeztem
sportpályafutásomat.
Barátaim, ismerőseim azt tartják rólam, hogy tudatos, fegyelmezett ember vagyok, s
ezt magam is így vélem. Már
a sportévek alatt tanulmányaimmal, vállalkozásaimmal készültem a civil életre. Jelenleg
a Gábor Dénes Főiskolán informatikus közgazdász szakon
diplomaszerzés előtt állok.
Még 2010-ben létrehoztam egy
közhasznú szervezetet, az Aktív Energia Egyesületet, amely
környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozik.
Ennek eredménye, hogy idén
Pakson megkezdjük saját látogatóközpontunk építését.
Jelenleg az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztőnél, az új
atomerőművi blokkok megvalósításának városunkra és a régióra gyakorolt várható hatásait
vizsgálom.
Önkormányzati tapasztalatra
is szert tettem. Korábbi munkahelyemen egy 100 települést
magába foglaló, önkormányzati
társulásnál dolgoztam, amely a
hulladékgazdálkodással foglalkozott. Közel száz önkormány-

zattal tartottam kapcsolatot, és
a közös munkák során megtanultam az önkormányzat működését is.
Családommal ezer szállal kötődünk városunkhoz. Itt élnek
barátaim, támogatóim, s mindazok, akiktől az évek folyamán
szeretetet, biztatást kaptam. Ezt
szeretném megszolgálni azzal,
hogy Pakson, egy új korszak építésében igyekszem szolgálatot
vállalni. Önnel, Önökkel együtt,
hogy Paks a Dunántúl egyik legélhetőbb, európai értelemben is
modern várossá váljon.
A világ megváltozott körülöttünk, nekünk is változnunk
kell, ha tartani akarjuk a lépést.
Új korszak kezdődik Paks életében. Az a kérdés, hogy ennek
nyertesei vagy vesztesei lesznek-e a paksiak. Én azt akarom,
hogy a nyertesei legyenek.
Erős helyi gazdaság, erős helyi kis- és középvállalkozások
nélkül egyetlen város sem lehet sikeres. Az új korszak azt
jelenti, hogy Pakson a paksiak
a legfontosabbak, helyi munkát
csak helyi vállalkozók végezzenek, mert az a célom, hogy ők
legyenek a nyertesei az új korszaknak, ne a budapesti cégek.
Sokkal aktívabbnak kell lenni
az Európai Unió által kiírt pályázatokon is. Ezek a pályázatok
a lendületes fejlődés letéteményesei. Legalább kétszer annyi
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pályázatot szeretnék megnyerni a 2014-2020-as EU támogatási ciklusban a város számára,
mint amit a város 2007-2013
között elért.
Szerintem nagyon nincs rendben, hogy Paksnak nincs főtere,
nincs korzója, az épületek siralmas állapotban vannak, az utak
kátyúsak és balesetveszélyesek.
Az új korszak azt is jelenti,
hogy tervszerű és folyamatos
útfelújításokra, a városi épületek modernizálására, méltó
közösségi főtér, park és sétálóutca kialakítására, valamint egy
Dunakömlődig tartó biztonságos bicikliút megépítésére van
szükség.
Nincsen jövő fiatalok nélkül.
Éppen ezért az a határozott célom, hogy a fiatalok itt maradjanak, itt dolgozzanak, itt alapítsanak családot és itt éljenek
velünk együtt. Az új korszak azt
is jelenti, hogy minden lehetséges eszközzel ösztönözni kell a
fiataljainkat, biztos jövőképet
és megélhetést kell nyújtania
Paksnak számukra is. Ez az
egyik legfontosabb célom, mert
Paks csak velük lehet igazán sikeres.
Hálával és köszönettel tartozunk a paksi időseknek, mert
ők azok, akik ezt a várost felépítették. De az eddigieknél
több hála és több köszönet illeti meg őket. Az új korszak azt

jelenti, hogy gondoskodunk az
időseinkről, hogy olyan kedvezmények illessék meg őket,
amely csak nekik jár. Az a célom, hogy egy olyan programot indítsak, amellyel számos
kedvezményt tudnak érvényesíteni a mindennapokban,
olcsóbban vásárolhatnak és
juthatnak hozzá a városi szolgáltatásokhoz.
Egyetlen város sem lehet sikeres, ha polgárainak félniük kell
a mindennapokban, tartaniuk
kell a bűnözőktől, tolvajoktól,
rablóktól, vagy agresszív támadásoktól. Több rendőrre, több
polgárőrre, mezőőrre, több
térfigyelő kamerára, nagyobb
odafigyelésre van szükség, hogy
garantálni tudjuk a paksiak és
értékeik biztonságát. Az új korszak első lépése ezért a város
közbiztonságának a megerősítése kell legyen! A paksiak biztonsága az egyik legfontosabb
alap, amire építkezni akarok.
Október 12-én arról kell döntenünk, hogy a múltat vagy a
jövőt választjuk-e! Én a jövőt
választom, amiben helye van
minden paksinak, beleszólása
van a város életébe és fontos a
véleménye.
Számítok Önre és Ön is számíthat rám, mert tudom, hogy
Paks csak akkor lehet igazán
sikeres, ha a lakói, a paksiak is
azok.

Süli
János
polgármesterjelölt

Villamosmérnök vagyok, a paksi
atomerőmű egykori igazgatója.
Nős vagyok, két felnőtt gyermekem van, Pakson, a Kandó Kálmán utcában élünk.
Az atomerőműben folytatott
szakmai tevékenységem mellett
aktívan részt vettem Paks város
közéletében – segítve az önkormányzat munkáját, építve a város hazai és külföldi kapcsolatait.
Részt vállaltam a város sportéletének fejlesztésében: részese lehettem a labdarúgó-utánpótlás nevelésének – felejthetetlen élmény az
első NB I-es futballsikerek öröme.
Vezettem a PSE Labdarúgó Szakosztályát, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke voltam.
2010-ben a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség elnökévé választottak, jelenleg az MLSZ Tolna
megyei társadalmi elnöke vagyok.
Családommal több mint harminc
éve élek Pakson, ez a város lett
az otthonunk. Erőműves dolgozóként, vezetőként folyamatosan
figyelemmel kísértem a város fejlődését. Láttam, ahogy az egykori
mezőváros a régió egyik példaképévé válik: ismerem az elmúlt
harminc év fejlődéstörténetét.
Biztonsággal kijelenthetem, hogy
városunk, Paks, a korrekt kapcsolatokra és az érvényes törvényekre, jogszabályokra alapozta
és alapozza működését, csapatommal jövőjét is ennek jegyében
tervezem. Számítunk minden jó-

indulatú támogatásra, hiszen az
évszázad legnagyobb beruházására készül az ország. Ez, a város
minden polgára részéről, becsületes munkát, szorgalmat, komoly
teljesítményt igényel. Mi erre
építjük a biztonságos városi jövőt,
bízunk benne, hogy minden paksi ember büszkén vállal részt ebben a munkában. Felelős vezetés
nem építhet cselekvési programot
adományokra és felelőtlen ígérgetésekre alapozva.
Az eddigi önkormányzatok munkáját elismerem, de mindig minden feladatot jobban is el lehet
végezni: az eddigi, elismerésre
méltó teljesítményt jobb hivatali
és munkaszervezéssel, a jelenleginél korszerűbb ügyviteli és ügyintézési rendszerrel lehet javítani.
A jövőtervezés alapja – az élet
minden területén – a család. Pakson a paksi családok.
És mit szeretne egy paksi család?
Egészséges gyermekeket, munkahelyet, lakást. Aztán bölcsődét,
óvodát, jó iskolát. Később kellemes szabadidős lehetőségeket, jó
orvosi ellátást, erős közbiztonságot: szeretné biztonságban tudni
családját és a vagyonát, megalapozni a jövőjét.
Ugyanezt akarom én is, hiszen itt
élek, egy vagyok a húszezer paksi
közül.
Felelősen azt ígérhetem, hogy
igyekszem a legjobb sorrendet
felállítani a városi feladatok meg-

oldása, elvégzése területén, ami
nem könnyű, hiszen például a
főutca felújításának folytatását
kell a Barátság úti orvosi rendelő felújításával összevetni, vagy
kisebb ügyekben azt kell majd
mérlegelni, hogy a lakótelepi galambok okozta kellemetlenségek
megoldása fontosabb, vagy a szúnyogirtás.
Ami jó volt a városban, a városvezetésben, azt követni fogom,
amit az idő meghaladott, azt
megváltoztatom.
Az atomerőműben első számú
vezető voltam, több mint harminc
éve élek itt, ismerem a paksiakat,
Önöket. Városunkat, Paksot, csapatommal együtt szakszerűen
akarom szolgálni és vezetni.
Csapatomban van pedagógus,
mérnök, orvos, technikus. Mind
olyan ember, aki jól ismeri a különböző korosztályok problémáit
és igényeit. Többen közülük jelentős városirányítási tapasztalattal
rendelkeznek. Jó szívvel ajánlom
őket az Önök figyelmébe. Kérem,
támogassák őket is a választáson,
hiszen sikeresen dolgozni olyan
munkatársakkal lehet, akikkel
kölcsönös a bizalom.
Velük és Önökkel egy élhető, dinamikusan fejlődő, a fiatalokat
megtartani képes települést tudunk építeni és működtetni. Az
elsődleges cél a bővítésre való felkészülés. Ennek során fejlesztjük
intézményeinket és az úthálóza-

tot. Külön figyelmet fordítunk a
kerékpárutak továbbfejlesztésére.
Bővítjük a lakosság által kedvelt
tornapályák kínálatát, a szabadidős tevékenységek színtereit –
ideértve a Duna-partot is. A megkezdett és tervezett beruházásokat
folytatjuk. Felújítjuk és bővítjük
a múzeumot. Záportározókat és
zsilipet építünk, a jövő év elején
átépítjük az Ady, a Vörösmarty, a
Hunyadi, az Eötvös és a Kinizsi
utcákat. A következő öt évben
sort kerítünk minden elhasználódott közterület megújítására.
Folytatjuk a tömbbelső-felújítási és a magánlakások felújítását
támogató programot. Terveink
szerint a ciklus végére a megújult
városháza az utolsó szakaszában
is újjáépített főutca dísze lesz.
A lakosság, a civil- és a kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak véleményére és tanácsaira
támaszkodva kívánjuk a következő hét év gazdasági programját elkészíteni. A program elemei
ismertek számunkra, megvalósítási sorrendjük meghatározásán
dolgozunk.
Csapatommal tiszta, rendezett,
polgárainak jó lehetőségeket biztosító várost akarunk. Világosan
gondolkodó, magas szakmai
színvonalú és tiszta kezű tisztviselőkkel és közalkalmazottakkal. Ez
minden paksi ember érdeke, ezt
kínálom Önöknek, magunknak –
tiszta fejjel és tiszta szívvel.
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1. körzet – képviselőjelöltek
Osztermayer László
Fidesz-MPP
Pakson születtem, 44 éves vagyok, nős. Feleségem, Lányi
Beáta, az IBUSZ irodavezetőjeként tevékenykedett kislányunk
megszületéséig. Az Atomerőműben 25 éve dolgozom, 4 diplomával rendelkezem. Jelenleg a Vezérigazgató közvetlen
szervezetében, a Bővítés Ko-

ordinációs Projektben végzem
a munkámat. Az érdekképviseleti tevékenység nem idegen
számomra, hiszen az erőműben
főbizalmiként komoly fizetésemelést sikerült elérni a fiatal
munkavállalók számára. Az
önkormányzatnál, a Gazdasági
Bizottság munkájában veszek
részt. Büszke vagyok rá, hogy
több, a közélet tisztaságára

irányuló javaslatom beépítésre
került az Önkormányzat szabályozási rendszerébe. 2001-ben
költöztünk a Gárdonyi utcába,
szeretünk itt élni. Körzetünk
problémáival napi szinten
szembesülök, ennek megoldásához kérem az Önök támogató
bizalmát, melyet a munkámmal
szeretnék kiérdemelni. Számítok Önre, Ön is számíthat rám!

Molnár József
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
36 éves vagyok, Pakson születtem. Az általános és középiskolát
Pakson végeztem. Szekszárdon
tanítói, később a Pécsi Tudományegyetemen bölcsész-történész diplomát szereztem. 20032013-ig a Bezerédj Általános Iskola
tanára voltam. Tanári munkám elismeréseként 2010-ben Paks város

önkormányzata „Gyermekeinkért
díj”-jal jutalmazott. 2011-ben Tolna Megye Védelméért Elismerő
Oklevelet kaptam, a lakosság védelme érdekében végzett önkéntes munkámért. 2013 óta a paksi
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium nevelőtanáraként tevékenykedem. 2010-től a Paks
Önkormányzat Közbiztonsági,
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlősé-

gi Bizottság tagjaként dolgozom.
Alapító elnöke vagyok a Paksi
Evezős és Vízi Sport Egyesületnek. 2011-től ügyvezető elnöke
vagyok a Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének. Tősgyökeres paksi
pedagóguscsaládból származom,
igazi lokálpatriótaként, a lakókörzetemben élő emberek becsületes,
pártpolitika-mentes képviseletét
kívánom szolgálni.

Ványi Lajos
DK–MSZP
„Mi régi motorosok” a szívügyünknek tekintjük a várost
és az erőművet, szinte ös�szenőttünk vele, és szolgáljuk
egy életen át. 1978. április
elsején kerültem Paksra és az
erőműbe energetikus gépész
üzemmérnökként. Aktív részese voltam a blokkok üzem-

be helyezésének. Nem ismertük azt a szót, hogy fáradtság,
mindenki a saját szívügyének
tartotta a blokkok indítását.
Éreztük a felelősséget és adtuk
a szakmai tudásunk legjavát.
Dolgoztam primerköri főgépész, reaktoroperátor, irányító
mérnök és rendszerfelelős beosztásokban. 2001-től a GEA
EGI Zrt. Nukleáris irodájának

paksi kirendeltségét vezettem
vállalkozási főmérnök beosztásban. 2012. decemberben
értem el az „öregségi” nyugdíjkorhatárt. A mottóm: szolgálni egy életen át, ezért szeretném képviselni körzetemet
a következő 5 évben, a paksi
testületben.
Telefonszám: 06-30/997-7074.
E-mail cím: vanyi.bt@t-online.hu

Girst Ádám
Néppárt.hu
1952-ben születtem Pakson.
Azóta itt élek, hosszú ideje a Levendula utcában. Nős vagyok,
három felnőtt gyermekem és két
unokám van.
Az általános iskolát Pakson végeztem, majd a pécsi erősáramú
szakközépiskolába és technikumba jártam, ott szereztem

meg erősáramú technikusi végzettségemet. Első munkahelyem
a DÉDÁSZ Áramszolgáltatónál
volt, majd 1980-tól – nyugdíjba vonulásomig – különböző
munkakörökben harmincegy
éven át dolgoztam a paksi atomerőműben.
1998 és 2002 között a képviselőtestület Városépítő Bizottságában
külső bizottsági tagként vettem

részt az önkormányzat döntéselőkészítő munkájában.
Nyugdíjasként szőlőtermesztéssel
és borászattal foglalkozom – tagja
vagyok a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének – szívesen járok horgászni. Aktív részt
vállalok a Paksi Polgárőr Egyesület munkájában, a titkári feladatok
mellett a városi rendezvények biztosításában is részt veszek.

Hunyadi László
Jobbik
Az erőmű nyugdíjasa vagyok, 57
éves, négy felnőtt gyerekem van.
Lakókörzetünk markáns, határozott és számon kérhető képviseletére készülök. Megválasztásom
esetén, az általam oly régen megvalósítani vágyott utcaképviseleti
rendszert, elektromos kisbusz
kísérleti üzemeltetését az Öreg-

hegyen és a Hidegvölgy utca és
környezetében, majd az egész
városban. A Szentháromság tér
parkolási lehetőségét, valamint
egy sétálóutcás, kávézós, cukrászdás, kisvendéglős, butikos
negyed kialakítását, ahol igényesebb polgáraink szabadidejüket,
akár kisgyerekekkel is eltölthetik. A Duna-parti bazaltköves
útburkolat kicserélése, és a száz

éve kitalált ketrechajó létesítése
a Duna-korzón, ami egy laza
mártózást tenne lehetővé ezen az
oldalon is, majd alkalomszerűen visszaalakítva vízi színpaddá.
Egy-egy játszóteret, járdát ahol
még nincs, a hegyen és a völgyben, a Csányi-kert rehabilitációját, nyílt felszínű szennyvizek
megszüntetését ígérem. Bízzanak
bennem!!!
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2. körzet – képviselőjelöltek
Magyarné Nagy Edina
Néppárt.hu
1951-ben születtem Ásványrárón,
általános iskolába is itt jártam. A
győri Révay Miklós Gimnázium matematika-fizika tagozatán
érettségiztem, matematika-kémia
szakos tanári diplomát az egri
tanárképző főiskolán szereztem.
Harminchárom éve költöztünk
Paksra, azóta az Óvárosban

élünk. Két felnőtt gyermekünk,
egy unokánk van. A paksi emberek, munkatársaim, a közvetlen
lakókörnyezetem gyorsan befogadott: a rászorulókon, a hátrányos
helyzetű gyermekeken mindig
szívesen segítettem.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola nyugdíjas pedagógusaként 2012 óta veszek részt az önkormányzat hátrányos helyzetű

gyermekei számára létrehozott
felzárkóztatási programjában, a
roma nemzetiségi önkormányzat
munkájában.
Aktív rész vállalok a cigány tanoda működtetésében, a nyári
napközis tábor lebonyolításában.
Szabadidőmben gyakran meglátogatom a szülőfalumban élő
idős rokonaimat, segítek nekik a
ház körüli munkákban.

Váci Györgyné
Jobbik
Váci Györgyné vagyok. Pakson
születtem és iskoláimat is Pakson végeztem. Óvónő diplomámat 1982-ben Kecskeméten
szereztem meg és még ebben
az évben férjhez mentem. Két
gyermekünk született, akik
mára felnőtt dolgozó emberek.
Szakmámban 7 évet dolgoz-

tam, majd férjemmel együtt
a ma már 25 éve működő vállalkozásba kezdtünk. Szabadidőnkben kertészkedünk, túrázunk, kerékpározunk. Kedvenc
hobbim a mézeskalácskészítés
és nagy boldogságunkra új
időtöltésünk lett a tavalyi évben és Ő az unokánk.
Azért vállaltam el a felkérést
a képviselői jelöltségre, mert

képesnek érzem magam erre
a komoly, kitartást, becsületes
munkát és emberséget kívánó
feladatra.
Jólét, Otthon, Bizalom, Biztonság, Igazság, Közösség – ezek a
céljaim.

Újszászy József
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
61 éves vagyok, családommal
28 éve Pakson élek. Jelenleg egy
budapesti székhelyű, biztonságtechnikával foglalkozó cég Déldunántúli kirendeltségvezetője
vagyok. Feleségem a Dunaföldvár és Vidéke Takarék nyugdíjasa, három unoka nagymamája.
Két fiúnk van, akik Pakson dol-

goznak. 2006 óta vagyok a Paksi
Lokálpatrióták Egyesületének
tagja. 2006-2010-ig a gazdasági
bizottságban dolgoztam.
Vezetőségi tagja vagyok a Paksi
Ladik Közhasznú Egyesületnek,
ahol azért munkálkodunk, hogy
a Duna-part és a vízi élet ismét
része legyen Paks mindennapi
életének. A város szépsége, az
emberek közvetlensége, a Duna-

part, az Óváros, a Piac különös
hangulata mindig az otthon érzésével tölt el.
Szeretném, hogy a civil szervezeteket, az emberi közösségeket
komolyan vegye a város vezetése, hogy az emberek véleményét
is meghallgatva hozza meg döntéseit. Több, az emberi kapcsolatokat támogató kezdeményezést
kell felkarolni.

Ulbert Sándor
Fidesz-MPP
Ötvenkét éves, nős vállalkozó vagyok. Dunakömlődön
nevelkedtem, de harminc éve
élek és dolgozom Pakson. Vállalkozásom telephelye a Villany
utcában van. Feleségem a Réti
Pékség Kft.-t vezeti. Katalin lányom kettő, Erika lányom egy
unokámmal van otthon GYES-

en. 2004-ben az Önök bizalmával kerültem a képviselő-testületbe, akkor az Egészségügyi és
Szociális bizottságot vezettem.
2006. és 2010. között, valamint
2010. és 2014. között Önök ismét bizalmat szavaztak nekem.
Mindkét ciklusban a 2. számú
választókerület képviselőjeként
a Városépítő Bizottságot vezettem. Alaposan megismertem

Városunk és a Belváros gondjait, problémáit. 2009 óta a Paksi
Katolikus Egyház képviselői
tagjaként, 2012-től a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör elnökeként dolgozok.
A 10 évvel ezelőtt megkezdett
munkát szeretném folytatni és
egyben képviselni a Város és a
2. számú választókörzet lakóinak érdekeit az új testületben.

Horányi György
DK–MSZP
Szeretem a hazámat és szeretem Paksot. Az élet döntések
sorozata, ami jó és tiszta és ami
egyenes és épít, azért vállalom
akár a harcos kiállást. A mindenkor elszámoltatható igazságérzetemmel fogom képviselni a 2. sz. választókörzet lakóit.
Voltam konzervgyári munkás,

népművelő, az Ifjúsági Ház
vezetője, tanító, az ESZI kollégiumának igazgatója, a KDNP
egyik szervezője és megyei társelnöke, 1990-től 1994-ig képviselő, jelenleg vállalkozó. Két
gyermekünk és hét unokánk is
itt él a városban.
Támogatom Süli Jánost, mert
most képzett, higgadt, béketeremtő polgármesterre van

szüksége Paksnak. Végezetül
Krisztus követő keresztény, demokrata és az Istentől kapott
személyes szabadság híve vagyok.
Teljes hitemmel szolgálni szeretném a 2. sz. választókörzet
lakóit, szem előtt tartva az
egész város érdekeit is.
Jelszavam: Tiszta közélet, rend
és nyugalom.
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3. körzet – képviselőjelöltek
Szarka Sándor
Munkáspárt
Biztos munka! Biztos jövedelem! Biztos jövő! Ezért küzd,
ezt kínálja a MUNKÁSPÁRT.
Szarka Sándor vagyok. 1978ban, Pakson születtem. Születésem óta a 3. számú választókerületben élek. A Szív utca
3. szám alatt lakom. Ismerem
az egész választókerületet.

Tudom, mire lenne szüksége az itt élőknek. Fogyatékkal
élő, látássérültként naponta
tapasztalom, milyen nehézségekkel találkoznak sorstársaim. A Magyar Munkáspárt
jelöltjeként indulok. Tenni
kívánok a Munkásokért, Dolgozókért, Közmunkásokért,
Munkanélküliekért, Rokkantakért, Fogyatékkal élőkért,

Nyugdíjasokért. A valódi,
kizsákmányolásmentes munkahelyekért szállok síkra. Szeretném felkarolni az elesett,
kisemmizett, magára hagyott
Embereket. Tiszta közéletért
dolgoznék. Köszönöm szépen
az eddigi támogatást. Kérem
a kedves Választópolgárokat,
hogy szavazatukkal segítse
munkámat.

Bordács József
Fidesz-MPP
Bordács József vagyok, 42
éves nős, kétgyermekes családapa. 1997. óta dolgozom és
2001. óta élünk családommal
Pakson, a Toldi utcában. Bár
„gyüttmentek” vagyunk, már
régóta paksinak valljuk magunkat! Végzettségem: építész és
épületgépész technikus, minő-

ségellenőr és műszaki ellenőr.
Jelenleg is képzem magam, a
Dunaújvárosi Főiskola harmadéves hallgatója vagyok. A közéletben már régóta részt veszek,
2001. óta a paksi FIDESZ-ben
dolgozom, jelenleg a szervezet
elnöke vagyok. 2006-tól 2010-ig
megyei képviselőként, 2010-től
Pakson a 3. választókörzet egyéni képviselőjeként dolgozom

a paksiak támogatásával. Az
elmúlt években sokat fejlesztettünk a 3. vk-ben. Gondoljunk
az útfelújításokra, közterületek
szépítésére, csapadékelvezetésekre, PSE fejlesztésekre. Tudom, még bőven van tennivaló!
Az Önök segítségével szeretném
a munkát folytatni. Ehhez kérem október 12-én a körzetben
élők támogatását!

Dr. Rujder Mária
Néppárt.hu
Dédszüleim, nagyszüleim, szüleim Pakson születtek, itt is éltek, élnek. A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése után
én is hazatértem szülővárosomba. Első munkahelyem a Szekszárdi Balassa János Kórház
fogászatán volt, majd 1992 és
1999 között a paksi rendelőin-

tézet körzeti fogászatán dolgoztam, 1999-től saját vállalkozásomat vezetem – fogorvosként.
2009-ben a Budapesti Műszaki
Főiskola Bánki Donát Gépészés Biztonságtechnikai Mérnöki
karán másoddiplomát szereztem – minőségügyi szakmérnök szakon. Férjemmel – aki
szintén tősgyökeres paksi – és
gyógyszerész-hallgató egyete-

mista fiammal a Rákóczi utcában lakunk.
1998 és 2002 között a paksi képviselő-testület tagja voltam, az
Egészségügyi Bizottság munkáját
irányítottam. A közélet eseményeit az elmúlt években folyamatosan
figyelemmel kísértem. Szeretem
a munkámat, szívesen olvasok,
végzek házimunkát, gyakran látogatom meg szüleimet.

Gáspár Viktor
Jobbik
1978-ban születtem Budapesten, kétéves koromtól Pakson
élek. Feleségemmel közösen
neveljük két kisfiunkat. Eredeti szakmám asztalos. Később
a gimnázium elvégzése után a
Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar igazgatásszervező
szakán végeztem tanulmánya-

imat. Az Ipari Parkban egy német tulajdonú vállalatnál középvezetőként dolgozom. A Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
paksi szervezetének alapító tagja
vagyok. 2006 óta vállalok társadalmi-politikai szerepet, 2009től tevékenykedem a pártban.
A képviselő-testület tagjaként
ember- és közösségközpontú,
őszinte, tényfeltáró, valamint

kizárólag a város és az itt élő
lakosok érdekeit szem előtt tartó politikát kívánok folytatni.
Nem megélhetési politikusnak
készülök! Városunk függetlenségének megóvását, tiszta és átlátható közélet megteremtését,
valós érdekképviseleti rendszer
kialakítását tekintem elsődleges
céljaimnak. Tegyük együtt szebbé a jövőt!

Hornyánszki János
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Hornyánszki János 41 éves gépészmérnök vagyok, 1994 óta élek és
dolgozom energetikai mérnökként
és nukleáris szakértőként Pakson.
Feleségem a Vak Bottyán Gimnáziumban tanít. Két gyermeket
nevelünk, egy 12 éves kisfiút és egy
10 éves kislányt. Tisztában vagyok
a fiatal családok és az idősek gond-

jaival, a gyermeknevelés felelősségével és nehézségeivel. 2005 óta
lakom a Kinizsi utcai házunkban,
ez idő alatt szembesültem a választókerületben lakók gondjaival,
problémáival. Jelenleg az MVM
ERBE Zrt.-nél dolgozom a Paksi
Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási feladatain, illetve az új erőmű
létesítési feladataiban veszek részt.
A munkám során rálátásom van

a paksi és Paks környéki vállalkozók munkájára, lehetőségeire.
Mérnökként tudom, hogy megfelelő szervezettség és precizitás
nélkül a városvezetés sem képes
jól működni. Az elkövetkezendő
négy évben a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete képviseletében a
körzetünket szeretném képviselni
pártpolitika-mentesen az Önök
szolgálatában.
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3. körzet – képviselőjelöltek
Podrogya Istvánné
DK–MSZP
Podrogya Istvánné vagyok 49
éves, 3 felnőtt gyermek édesanyja. Pakson születtem és azóta is itt élek. Sokan édesanyám
után úgy ismernek, mint a
Mezei Jutka lánya. Engem ez
kötelez. A Paksi Nagycsaládos
Egyesület alapítója és a mai napig is vezetőségi tagja vagyok.

Mindig is a nyitott, tenni akaró,
az emberek problémáira érzékeny ember voltam, ezért vállalkozom most erre a feladatra.
A 3-as körzetben indulok, jól
ismerem az itt élők problémáit, 11 éve díjbeszedőként dolgozom a választókörzet nagy
részében. Az ígéretekkel ellentétben nem lett felújítva a Mária, a Péter, a Virág és a Kinizsi

utca. Paksnak olyan városnak
kell lennie, ahol az itt lakók
jól érzik magukat, a képviselőik meghallgatják ügyes-bajos
dolgaikat és mindent megtesznek azért, hogy egy élhetőbb
környezetet teremtsenek az itt
élőknek.
Telefonszám: 06-20/942-2334
E-mail: podrogyaistvanne@
gmail.com

Paksi termelővállalat

Napi hírek,
friss
információk
a városról:
www.paksihirnok.hu

raktáros
munkatársat
keres

három műszakos
munkavégzésre.
Feltétel: érvényes targonca
vezetői engedély;
Önéletrajzokat a következő címre
várjuk: Vitafoam Magyarország
Kft. 7030-Paks, HRSZ: 8806/2,
vagy telefonon: 06-75/510-128.
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4. körzet – képviselőjelöltek
Bagdy László
Néppárt.hu
Villamosmérnök vagyok, 1986
óta élek Pakson, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. munkatársaként mentem nyugdíjba.
Feleségemmel Pakson, a Kishegyi úton élünk.
1998-tól 2010-ig az önkormányzat Képviselő-testületének
tagja, 1998-tól 2004-ig a város

alpolgármestere voltam. Ebben a tizenkét éves időszakban
tanácsnoki tisztséget is betöltöttem, vezettem a Városépítő Bizottságot, tagja voltam az
Egészségügyi Bizottságnak. Jelenleg a KDNP Paksi Alapszervezetének elnöke vagyok, valamint tagja vagyok a Keresztény
Értelmiségiek paksi szervezetének. A nukleáris villamos-ener-

gia termelését és a radioaktívhulladékok végleges elhelyezését
népszerűsítő tevékenységemet a
paksi atomerőmű Héliosz díjjal
ismerte el, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás lakossági tájékoztató tevékenységemért
Gránit díjat adományozott. Szabadidőmben szívesen sportolok,
rendszeresen veszek rész kerékpártúrákon.

Horváth Zoltán
Jobbik
Tisztelt Hölgyem, Uram! Engedje meg, hogy bemutatkozzam! A nevem Horváth Zoltán,
Baján születtem, 45 éves vagyok.
Párommal és öt gyermekünkkel
Cseresznyésben élünk. A bajai
Rendőrkapitányságon eltöltött
három évet követően 1992-ben
költöztem Paksra a Neutron

Bevetési Osztály (most TEK)
létrehozása kapcsán. Tizennégy év rendőri pályát követően főállású vállalkozó lettem. A
vállalkozásom fő profilja most
is a biztonságra épül. Politikai szerepvállalásom 2003-ban
kezdődött, a külső Városrészek
kezdeményezése kapcsán, mióta is Cseresznyés képviseletét
látom el. A 4 sz. választókerület

a mindennapjaim részét képezik, ezért is vállaltam a felkérést
a körzetben való induláshoz. Új
kihívásokat, lehetőségeket látok
a településrészen, melyek megvalósításra várnak. Szeretném a
körzet minden egyes szegletét
bekapcsolni a város vérkeringésébe, az Önök támogatásával.
Önökért az Önök bizalmából!
Szebb Jövőt!

Schmidt Mária
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Schmidt Mária vagyok, 58 éves
tősgyökeres paksi születésű óvoda- és fejlesztőpedagógus. Két
felnőtt gyermekem, és egy 3 éves
unokám van. Közel negyven éve
a Tolnai úti Hétszínvirág Óvodában dolgozom. Születésem óta a
négyes körzetben élek, tehát jól
ismerem a környék lakosait, az

itt élők örömeit és a városrés�szel kapcsolatos problémáikat
is. Hivatásom gyakorlása is rengeteg emberi kapcsolatot hozott
számomra. Mindezek arra ösztönöztek, hogy igent mondjak a
Lokálpatrióták felkérésének, és
képviselő-jelöltként olyan programot állítsak majd össze, mely a
párbeszéden, és a körzet lakóival
közös gondolkodáson alapul. Tu-

dom, hogy Önökkel összefogva
unokáink, gyermekeink és önmagunk számára is otthonosabb,
a szívünkhöz még közelebb álló
városrészt sikerül létrehozni.
Programomat saját elképzeléseim mellett, az Önöktől származó
információk alapján kívánom
megalkotni. Javaslatait, véleményét várom telefonon, e-mailben, vagy személyesen.

Kern József
Fidesz-MPP
2006 októbere óta képviselem a
4. számú választókörzetben élő
Paksiakat. Sok szép eredményt
értünk el együtt a városban és
a körzetben is. A nyolc év alatt
utcák, terek újultak meg, bővült
a közszolgáltatás.
Most azonban egy új korszak
köszön ránk. Az Atomerőmű

bővítése azt a lehetőséget hozza
el számunkra, hogy újabb évtizedekre sikeres és gyarapodó
város lehetünk. Olyan, amelyben gyermekeink és unokáink is
megtalálják számításukat, megvalósíthatják terveiket.
Magam is Pakson születtem,
keresztény polgári családban
nőttem fel. Szüleim mindketten
becsületes, tisztességes munkás-

emberek voltak, akik megtanították a munka becsületét.
Ezért hiszek a közös erőfeszítésben, hiszek a közös sikerben,
hiszek abban, hogy Pakson a
paksiak akarata kell érvényesüljön. Mindenki megkapja azt
a lehetőséget, amelynek segítségével biztonságos megélhetést,
kiszámítható jövőt biztosíthat
magának, szeretteinek.

Mezősi Árpád
DK–MSZP
Tanító vagyok, három felnőtt
gyermekem van. Középiskolás korom óta élek Pakson, itt
töltöttem életem legnagyobb
részét, itt váltam felnőtté. 1975től tanítok a Paksi Deák Ferenc
Általános Iskolában, illetve jogelődjében a 3. Számú Általános
Iskolában. Ez alatt a majdnem

40 év alatt mintegy másfél ezer
gyermeket neveltem, tanítottam, szabad, öntudatos, saját
eszét használni tudó emberré.
A közösség szolgálatát szüleimtől, nagyszüleimtől láttam,
tanultam. Számomra fontos a
civil élet, ezért is vagyok alapító tagja többek között a paksi
Jámbor Pál Társaságnak, és nagyon fontos értéknek tartom,

hogy segítsünk ott, ahol csak
tudunk, ezért 1974-től rendszeres véradó is vagyok. 20022010 között képviselőként dolgoztam Önökért Paks Város
Önkormányzatában. 2010-től
a Jogi-, Ügyrendi-és Pénzügyi
Bizottság külső tagjaként tevékenykedtem.
Telefon: 30/315-6933
Email: mezosi.arpad@gmail.com
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Reményi János
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Egerben születtem, 54 éves vagyok. Budapesten érettségiztem
az Erősáramú Szakközépiskola
Atomerőműves szakán, majd
villamosenergia-ipari technikusi
szakképesítést szereztem. 1982ben megnősültem, két lányunk
született. 1987-ben kerültem
Paksra az atomerőműbe, ahol a

mai napig váltóműszakban dolgozom. Szinte Paksra kerülésem
pillanatától bekapcsolódtam a
helyi tömegsport életbe. Az aktív
részvételt és sportszervezést párhuzamosan végzem a mai napig.
Már több mint húsz éve választókörzetemben élek, és tizenkét éve
közös képviselő vagyok, így nagyon sok emberrel találkozom, ismerem a városrésszel kapcsolatos

gondjaikat, örömüket, elképzeléseiket. Ezért döntöttem már 2006ban úgy, hogy a Lokálpatrióták
képviselő-jelöltjeként lakókörzetem képviseletére vállalkozom. A
körzetben élő emberek személyes
bátorításának is köszönhetően
most újra elhatároztam, hogy
természetesen a Lokálpatrióták
képviselő-jelöltjeként az Önök bizalmába ajánlom magam.

Radóczi Martin
Jobbik
Tisztelt Paksi Polgártársaim!
Radóczi Martin vagyok, 1987. 2.
4-én születtem Budapesten. Születésemtől egy Pest megyei településen, Kakucson éltem – itt jártam
általános iskolába; érettségit Dabason szereztem. Családom anyagi
helyzetéből adódóan a főiskola
helyett 2006-tól dolgozni kezdtem:

3 évig sportbíróként az örkényi
Euroringen. 2008-ban szereztem
meg Személy- és vagyonőr OKJ-s
vizsgámat; 2008-tól 3 évig a G4Snél voltam ATM-értékkezelő Budapesten, 2012 februárja óta pedig
az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazatának alkalmazásában állok.
Feleségemmel, aki tősgyökeres
paksi lakos, és 3 éves kisfiammal itt
élünk az Atomvárosban. Amen�-

nyiben a körzetem bizalmat szavaz, a város és a lakosság érdekeit
szívvel-lélekkel fogom képviselni.
Engem hatalomvágy egy szemernyit sem vakít, a Jobbik ideológiáit
követve fogjuk lépésről lépésre kihasználni a lehetőségeket. Reményeim szerint közös erővel építjük
fel az utat a „szebb jövő” felé.
Telefon: 06-20/230-7592
E-mail: radoczimartin@gmail.com

Csajági Sándor
Fidesz-MPP
53 éves középiskolai tanár vagyok, négy éve az 5. sz. választókörzet képviselője.
1961-ben születtem Pakson. Itt
érettségiztem, majd a szegedi
egyetemen matematika-fizika
szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. Az Energetikai
Szakközépiskola tanára, 12 éve

igazgatóhelyettese vagyok. Feleségem középiskolai tanár. Két
felnőtt gyermekünk van, Eszter
és Sándor.
Évekig szerveztem a fizikatanárok továbbképzését, az utóbbi
évek szakmai termése pedig három fizika tankönyv, melyből az
ország több tucat középiskolájában tanítanak. A politika felé az
vitt, hogy kritikus alkatom miatt

látom a problémákat, de ahhoz,
hogy véleményemnek érvényt
szerezzek, részt kell venni a döntéshozásban. A Humánpolitikai
Bizottság elnöke és a Közbiztonsági Bizottság tagja vagyok.
Képviselőként
feladatomnak
érzem a lakók érdekeinek érvényesítését, az Árnyas–Fenyves
tömbbelső felújítására vagyok a
legbüszkébb.

Bana János
Néppárt.hu
Nős vagyok, családommal a
Neumann János utcában élünk.
Pécsen híradástechnikai műszerész végzettséget szereztem,
ezután nyertem felvételt a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főiskolára, ahol 1983-ban avattak tisztté
légvédelmi és rakétatüzér szakon. Polgári végzettségként hír-

adástechnikai mérnök diplomát
kaptam. Jelenleg az atomerőmű
munkavállalója vagyok, a baleset-elhárítási területet vezetem.
1997-ben
környezetvédelmi
szakmérnöki másoddiplomát,
2001-ben
védelemigazgatási
egyetemi diplomát szereztem.
Munkámból adódóan rendszeres kapcsolatban állok az erőmű környezetében élőkkel, a

környező települések vezetőivel.
Szakmai tanácsokkal támogatom a különböző speciális helyzetekre szakosodott civil szervezeteket. Tagja vagyok a Magyar
Biztonságtudományi Társaságnak. 2006 és 2010 között tagja
voltam a paksi önkormányzat
képviselő-testületének, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságnak.

Kiss Mária
DK–MSZP
1961-ben születtem egy kilencgyermekes tősgyökeres paksi
család legkisebb gyermekeként.
Egy gyermekem van, 22 éves,
főiskolai hallgató. 1985-ben
szereztem felsőfokú áruforgalmi kereskedő képesítést, amivel
jelenleg az Árnyas utcai ABCben vagyok áruházvezető. Kö-

zel 25 éve lakom és dolgozom
ebben a körzetben. 2002-ben
az Önök jóvoltából körzetünk
képviselője lehettem. Erre jelentkezem most is, tenni szeretnék Önökért, a lakókörnyezetünkért. Szeretném a körzet
utcáit felújítani, különösen fontos az Árnyas utca és Építők út
megsüllyedt
útburkolatának
rendbetétele. Ezen felül szeret-

ném a közlekedést biztonságosabbá tenni, a beláthatatlan
útszakaszokat felülvizsgáltatni.
A körzetben a panelprogramot
is folytatni kívánom. Fontosnak
tartom a körzet járdáinak felújítását, valamint a rendezetlen
parkok szebbé tételét.
Kérem a választópolgárokat,
hogy céljaink elérésért segítsenek szavazatukkal.
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Árki Emese
Jobbik
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Árki Emese, Kiskunfélegyházán születtem. Szakmát a Kossuth Lajos Szakközép
és Szakmunkásképző Intézetben
szereztem. 1993-ban a szerelem
hozott Paksra, 1994-ben kötöttem házasságot férjemmel. Két
lányunk van. Számos iskolát vé-

geztem. 2012-ben érettségiztem,
2013-ban Pénzügyi-számviteli
ügyintézői képesítést szereztem.
Férjem az atomerőműben dolgozik, mellette családi vállalkozásban villanyszerelő. Jelenleg én
is itt tevékenykedem. 2010-ben
ismertem meg a Jobbik Magyarországért Mozgalom programját.
Az előző két ciklust visszanézve,
az önkormányzati vezetésben

nem láttam nőket. Ezt nem tartom jónak, hiszen az élet, női és
férfi minőségtől működik harmonikusan. Úgy gondolom, hogy
bizonyos területeken egy nő más
szemszögből tud dolgokat, problémákat megközelíteni, ezáltal
sokkal hatékonyabb működéshez
tudná segíteni a városvezetést, pl.
oktatás, szociális kérdések, közlekedés, egészségügy.

Enyedi Csaba
Fidesz-MPP
Pakson, a Szt. István téren nőttem fel. Tanítónő édesanyám és
a még mindig szorgalmasan dolgozó édesapám ma is Paks megbecsült polgárai. Tőlük tanultam
meg a munka iránti alázatot.
Sokfelé gyűjtöttem tapasztalatot.
Előbb egy budapesti ingatlanberuházó cég vezető értékesítője-

ként. E munkának köszönhetően
betekintést nyertem az önkormányzati városfejlesztési munkába. Szakértőként évekig szerepeltem a Hír TV és a Kossuth
Rádió tematikus műsoraiban.
Majd európai uniós energetikai
fejlesztések előkészítésével és
végrehajtásával foglalkoztam. A
munkám mellett a világ egyik
legszerencsésebb embereként a

csodálatos 6 éves kislányomat,
Pannát nevelgetem.
Úgy érzem, elérkezett az idő,
hogy tudásommal a paksiakat
szolgáljam. Célom, hogy Önök
méltó körülmények között tervezhessék jövőjüket. Az Önök
képviselőjeként, Önökkel együtt
megindíthatunk egy új korszakot. Számítok Önre, és Ön is
számíthat rám!

Barnabás István
Néppárt.hu
Hosszú ideig dolgoztam az
atomerőműben, jelenleg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. főmérnöke vagyok. Családommal az Öreghegy utcában
élünk, korábban a lakótelepen,
a mai Tulipán utcában laktunk.
Helyi politikával a rendszerváltás óta foglalkozom, azóta

négyszer választottak meg képviselőnek. 2002 és 2010 között
a lakótelepi körzetek egyikét
képviseltem, 2006 és 2010 között a város alpolgármestere
voltam.
Alpolgármesterként
hatékonyan képviseltem a körzet érdekeit: erre a négy évre
esett a legnagyobb számú panelház-felújítás, és ekkor indult
el a tömbbelsők rehabilitációs

programja. A Barátság út és az
Újtemplom utca közötti terület
ebben az időszakban újult meg,
és vált a magyarországi lakótelepek megújításának egyik
példaképévé. Két cikluson keresztül a Tolna Megyei Közgyűlésben képviseltem a várost.
Szabadidőmben szívesen túrázom, aktív tagja vagyok a paksi
társastánccsoportnak.

Baranyai Rudolf
DK–MSZP
Baranyai Rudolf vagyok, az Újtemplom utcában élek. Lányom
24 éves közgazdász, az OTP
alkalmazottja, fiam 15 éves, az
ESZI elsős tanulója. Feleségem
családorvosi asszisztens Pakson. 1980-tól dolgozok Pakson, mint létesítményfelelős,
majd különböző vezető beosz-

tásokban. Pakson szükség van
megújulásra, ezért vállaltam
el a képviselőjelöltséget. A választásnak nem a pártokról kell
szólnia, hanem embereket érintő kérdésekről és a helyi problémákról. Szeretnék azon dolgozni, hogy megújuljon a Csengey
Dénes Kulturális Központ és a
Barátság úti üzletek által körülvett tér, megújuljon a Barátság

úti rendelő, folytatódjon a közmű és útfelújítás. Elkötelezett
híve vagyok az atomenergiának és az erőműbővítésének.
Célom, hogy létrejöjjön egy
széleskörű összefogás Pakson,
annak érdekében, hogy a helyi
vállalkozások eredményesen és
lehető legnagyobb részt tudják
vállalni a bővítési munkálatokban.

Szabó Péter
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Egerben születtem, 40 éves vagyok.
Ötesztendős korom óta a lakótelepen élek. Pakson végeztem az általános iskolát, majd a Vak Bottyán
Gimnáziumban érettségiztem. A
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1998-ban szereztem
történész–muzeológus diplomát,
azóta a Paksi Vak Bottyán Gim-

názium
történelemtanáraként
dolgozom. A tanítás mellett három
évig a Városi Múzeumban történész-muzeológusként is tevékenykedtem. Lokálpatriótaként nyolc
évig vettem részt az Oktatási és
Kulturális Bizottság munkájában,
2002 és 2006 között külső tagként,
2006–2010 között pedig képviselőként dolgoztam a képviselő-testületben. Gyermekkorom óta itt

élek a lakótelepen. Önökkel együtt
érzem és tudom, hogy milyen értékek mentén kell városrészünket,
a lakótelepet élhetővé és vonzóvá
tenni. A következő négy évben az
Önök bizalmát élvezve szeretném
képviselni a lakótelepen élők érdekeit. Pedagógusként pedig kiemelt
figyelmet szeretnék fordítani a fiatalok Pakson maradására és helyi
lehetőségeik bővítésére.
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7. körzet – képviselőjelöltek
Wahl Jánosné Kiss Tímea
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Pakson születtem, 42 éves vagyok. Az általános iskolát Pakson, a középiskolát Szekszárdon
végeztem, ahol cukrász szakmát
szereztem. Majd a Vak Bottyán
Gimnáziumban érettségiztem.
Dolgoztam a Paksi Atomerőmű
cukrászüzemében, később férjemmel közösen Németország-

ban. Jelenleg tüzelő- és építőanyag kereskedésünket vezetjük,
mely közel húsz éve működik.
Két gyermekünk van, akik sokat
segítenek a mindennapi feladatainkban. Gyermekkorom óta
választókörzetemben élek. Az itt
élő emberekkel most is napi kapcsolatban vagyok, így ismerem a
városrésszel kapcsolatos örömeiket, gondjaikat a megoldásra váró

feladatokat. Mindezek arra ösztönöztek, hogy igent mondjak a Lokálpatrióták felkérésének, és képviselő-jelöltként olyan programot
állítsak majd össze, ami a párbeszéden, és a körzet lakóival közös
gondolkodáson alapul. Mely által
lakókörzetünk otthonosságát és
békéjét megőrizve fejlődhet tovább. Ezért kérem, javaslataikkal
segítsék programom elkészítését.

Leber Ferenc
Fidesz-MPP
1963-ban születtem Pakson. Az
általános iskolát az Újvárosban,
a III. sz. Általános Iskolában végeztem. A Moszkvai Energetikai Egyetemen szereztem mérnök-hőfizikus diplomát, majd
1995-ben
külkereskedelmi
másoddiplomát. A paksi atomerőműben üzemviteli területen

dolgoztam 24 évig. Jelenleg az
MVM Zrt.-nél dolgozom, többek között az új atomerőművi
blokkok megvalósításán.
Tolnai úti családi házunkban
élek második feleségemmel és
három lányommal.
A civilszférában a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnökeként
igyekszem gazdagítani a Sár-

gödör tér és nagyobb közösségünk, Paks életét.
A paksi 7. sz. választókörzetben
2010 óta, a lakókkal közös gondolkodással igyekszem megoldani a folyamatosan felmerülő
gondokat.
Többgenerációs paksiként, bizalmuk révén, továbbra is szeretném a 7. körzetben lakók
érdekeit képviselni.

Bogdán Ferenc
Jobbik
Bogdán Ferenc vagyok, 34 éves,
történelem szakon, tanítóként
végeztem. Állami gondozottként
nevelkedtem fel, jelenleg mezőgazdasági szférában, otthon
családi gazdaságban tevékenykedem. Fontos számomra Magyarország évezredes múltja, annak
széles kultúrája, hagyománya,

amelynek fennmaradásáért minden magyarnak küzdenie kellene. Manapság ennek hanyatlását,
a körülöttem élő emberek kiábrándultságát, kilátástalanságát
napi szinten tapasztalom meg. A
Jobbik Magyarországért mozgalom számomra az, amely a magyarok érdekeit előtérbe helyezve
annak számos problémájára hatékony megoldást tud nyújtani.

Különösen megragadott azon
elve, miszerint nyíltan kimondja,
és mindazt megoldani is kívánja
lehetőségeinek függvényében,
mind a magyarok, mind a nemzetiségiek, egyszóval minden
magyar állampolgár számára.
Többek között ezért is csatlakoztam ehhez a párthoz, elfogadva nézőpontját, s annak tartalmas programját.

Fodor Norbert
DK–MSZP
Fodor Norbert vagyok, 24
éves, születésem óta paksi vagyok. Diplomámat a Budapesti Kommunikációs Főiskolán
szereztem, jelenleg a Zsigmond
Király Főiskolán vagyok nemzetközi gazdálkodás szakos
hallgató. Családomtól kapott
neveltetésemnek köszönhető-

en számomra természetessé
vált az emberek meghallgatása
és a problémákon való segítés.
Középiskolás korom óta dolgozom, így a felsőfokú tanulmányaim mellett is. Sokaknak ismerős lehetek Paks legnagyobb
hipermarketjében
eltöltött
pénztárosi éveimből. Nyitott,
őszinte, becsületes fiatalembernek tartom magam, aki a rend-

szerváltás után egy lehetőségekkel, de nehézségekkel is teli
Magyarországon nőhetett fel.
Tenni akarok az otthonomért,
Paksért és az itt lakókért. Ehhez
a fiatalos, lendületes képviselői
munkához kérem a felhatalmazásukat.
Telefonszám: 06-20/328-1085
E-mail cím: fodor.norbert90@
gmail.com

Tell Edit
Néppárt.hu
Gyermekkorom az Akác utcához, iskolás éveim az Újvároshoz, felnőtt korom az Öreghegyhez kötnek. Pedagógus vagyok,
férjemmel és két lányunkkal
az Arany János utcában élünk.
Nyolcadik éve dolgozom a polgármesteri hivatalban, 2010 óta
főállású
alpolgármesterként.

Hivatali munkám során megismertem a város működését,
2010-től részt vettem az önkormányzat döntés-előkészítő
munkájában: a szociális rendelet módosításában és a hozzá
kapcsolódó feladatok végrehajtásában, a kisebbségi önkormányzatok munkájában, a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó
döntésekben, a rendezvények

szervezésében, a városmarketing-feladatok végrehajtásában,
a pályázatokhoz kapcsolódó
feladatokban, az oktatási-nevelési intézmények működéséhez,
fenntartásához kapcsolódó intézkedésekben, az önkormányzati cégek feladataihoz kapcsolódó munkákban. Számomra a
család a legfontosabb: a férjem,
a lányaink, a szüleink.
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8. körzet – képviselőjelöltek
Gyarmat Mihály
DK–MSZP
Bácskában születtem 1950ben, az akkori Jugoszlávia területén. 40 éve élek Pakson,
ez lett az én és a családom otthona. Feleségemmel két gyönyörű gyermeket neveltünk
fel tisztességben, mindketten
egyetemet, főiskolát végeztek.
Ma már nyugdíjas vagyok,

előtte a Paksi Atomerőmű
egyik külsős cégénél voltam
kirendeltség-vezető, szerelési
és beruházási felügyelő. Azért
vállalkozom erre a feladatra,
mert tenni akarok Dunakömlőd, Gyapa, Csámpa, Biritó,
Cseresznyés
lakosságáért.
Nem szabad, hogy mostohagyermekként legyenek kezelve az itt élők. Egy igazi agilis,

tisztességes embernek tartanak, akik ismernek. Ezeknek
a városrészeknek különböző
problémáik vannak, melyekre
külön-külön kell majd megoldást találnunk a jövőben. Fejlesztenünk kell a szolgáltatásokat és az infrastruktúrát ezen
településrészeken is.
E-mail cím: gyarmat.mihaly@
gmail.com

Spiesz József
Néppárt.hu
1956-ban születtem Pakson, feleségemmel 1982-től élünk Dunakömlődön, két felnőtt fiunk
van. Nyolc éve vagyok tagja a
Dunakömlődi Részönkormányzatnak: 2006 és 2010 között részt
vehettem a Polgári Összefogás
frakció döntés-előkészítő munkájában, 2010 óta önkormány-

zati képviselőként képviselem a
külső településrészek érdekeit.
Jelenleg Paks Város Mezőőri
Szolgálatát vezetem. Munkám
során naponta találkoztam a
külső településrészeken élőkkel:
szociális gondjaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal, a körzetet érintő helyzetekkel, műszaki
problémákkal, városüzemeltetési feladatokkal, a helyi hagyo-

mányokat érintő kérdésekkel,
melyeket az önkormányzat
külsőtelepülés-részi bizottsági
ülésein képviselni tudtam. Hatékonyan vettem részt a tervek
megvalósításában, a rendezvények szervezésben, a közösség
megtartásának elősegítésében.
Szeretem a munkámat, hiszek
a kisközösségek megtartó erejében.

Forster György
Fidesz-MPP
Régi, dunakömlődi család a miénk. Itt adunk többeknek munkát
és megélhetést a családi alapítású
F.b. Bichlmaier Forst Kft.-ben,
melynek vezetését öt éve vettem
át. Dolgozó emberek vagyunk,
tudjuk mit jelent a becsületes
munka. Itt a külterületeken élő
embereknek sajátos problémáik

vannak, melyek eltérnek a városban lakókétól. A velük való
foglalkozás megkívánja az odafigyelést, az együttérzést, az emberséget. De megkívánja ezen
helyek ismeretét is. Amikor
vállalom az itt élők képviseletét,
szolgálatát, azért teszem, mert
ismerem mindennapjaikat, s
hiszem, hogy nekik, nekünk is
lehetőséget kell biztosítanunk

közös és saját céljaink megvalósításához. A Pakson élőkhöz
hasonlóan mi is biztonságos
megélhetésre és kiszámítható jövőre vágyunk. Azt akarjuk, hogy
gyermekeink, unokáink is megtalálják számításukat, hogy családjaink is részesüljenek azokból
a lehetőségekből, amelyek most
Paks előtt állnak az Atomerőmű
bővítésével.

Kovács Sándor
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
Pakson születtem, 52 éves, nős
vagyok. Két felnőtt fiunk van.
Alapító elnöke vagyok a Paksi
Lokálpatrióták Egyesületének.
2002 óta tagja vagyok Paks Város Képviselő-testületének. Az
elmúlt közel húsz évben számos, a külső városrészeket érintő kezdeményezés ötletadója

és támogatója voltam. Családi
kötelékeim által és az elmúlt tizenkét évben képviselőként is,
betekintést nyertem a külső településrészek napi életébe. Így történt ez abban a közel tíz évben is,
amikor az Önökkel végzett közös
munka eredményeként a külső
városrészeken települési önkormányzatokat hoztunk létre, kialakítottunk közösségi házakat,

utcanévtáblák kerültek kihelyezésre, emlékparkot létesítettünk.
Jelentős eredménynek tekintem, hogy korábbi képviselőségem idején az infrastrukturális
fejlesztések mellett a helyi közösségi élet is jelentősen fejlődött és gazdagodott.
Az elmúlt tizenkét évben szerzett
tapasztalataimat szeretném újra,
az Önök javára kamatoztatni.

Rák Sándor
Jobbik
Rák Sándor vagyok, nős, két
felnőtt gyermekem van és négy
unokám. Dunakömlődön élek
1976 óta. Feleségen tősgyökeres
dunakömlődi. Iskolai végzettségem gépjárműtechnikus. Az erőmű építkezésén dolgoztam, mint
gépész művezető, majd közel
húsz évig magánvállalkozóként

tevékenykedtem. Innen az utam
visszakanyarodott az erőműhöz,
ahol most a biztonsági szolgálatnál tevékenykedek. Jelenleg,
mint szakszervezeti főbizalmi,
de a korábbi munkahelyeimen,
mint középvezető mindig igyekeztem legjobb tudásom szerint
az emberek érdekét képviselni és
harcolni érte. Megválasztásom
esetén képviselőként, tapaszta-

latomat felhasználva az Önök
érdekeit képviselve, az Önkormányzattal és a Képviselő testülettel együtt szeretnék dolgozni
azért, hogy a város és a külterületek környezetében, gazdasági
helyzetében és az itt élők életkörülményeiben jó irányú változás
következhessék be.
E-mail címem: raksandor@tolna. net; mobil: 20/355-4136.
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Süli: csapatban lehetünk eredményesek
A hétvégén már a postaládákba kerülhet a választókerületi
programokat, illetve a lakossági fórumok időpontjait tartalmazó füzet, derült ki Süli János
múlt heti sajtótájékoztatóján.
A Néppárt.hu polgármesterjelöltje elmondta, minden
induló sikeresen leadta ajánlóíveit, egyúttal megköszönte
a lakók bizalmát, mondván,
hogy hasznos és bátorító észrevételeik megerősítették abban, hogy folytassa a megkezdett munkát. Mint ahogy
a tájékoztatón elhangzott, az
egyéni jelöltek és a települési kompenzációs lista mellett
megyei közgyűlési listát is
állítottak. Az elkövetkezendő öt évet tekintve továbbra
is kiemelt céljuk lesz a bővítéshez kapcsolódó támogató
tevékenység ellátása, illetve a
fejlesztések révén kialakuló

lehetőségek kiaknázása a régió
számára. Ennek kapcsán Süli
János megjegyezte, aki vele
képzeli el az új városvezetés
felállítását, az ne csupán személyének, hanem csapatának
is szavazzon bizalmat, hiszen
többségi részvételükkel lehet
eredményes munkát végezni.
A polgármesterjelölt ismét
nyomatékosította: tisztességes kampányt akarnak, olyat,
amely után a harcostársak
emelt fővel foghatnak kezet
egymással és a küzdelem után
együttműködve vezethetik a
várost. Süli János hozzátette:
céljuk nem a város megosztása, hanem mindenki egységes
képviselete. Ahogy fogalmazott, jelöltjeik a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete és a Polgári Összefogás
Paksért Egyesület támogatását
is élvezik.
MD

Kozmann: helyzetbe hozzuk a helyi cégeket

A Vöröskereszt egyik emblematikus arca, Kozmann György fideszes
polgármesterjelölt is részt vett a karitatív szervezet által rendezett véradáson a Csengey Dénes Kulturális Központban. Kozmann
György elmondta, sajnálja a helyi szervezet megszűnését és reméli,
hogy 2015-től újra erőre kaphat a paksi Vöröskereszt.

A kerékpárút-építés folytatása,
a szabadidős létesítmények felújítása, tervszerűbb útkorszerűsítési program – ezek voltak a
legnépszerűbb ötletek, melyek
a Fidesz képviselőjelöltjeinek
lakossági fórumain felmerültek.
– A fórumok remek lehetőséget
biztosítottak arra, hogy mélyebben megismerhessem a különböző városrészek problémáit.
Nagyon sokan visszaküldték a
Városi Konzultáció című, a háztartásokba eljuttatott kérdőívet,
ezeket gondosan áttanulmányoztuk annak érdekében, hogy
a paksi választópolgárok véleményét beépíthessük az Új korszak programjába. A lakossági
fórumokon újabb észrevételek is
érkeztek – mondta el Kozmann
György. A Fidesz polgármesterjelöltje hozzátette: – Közel száz
megoldandó feladatot azonosítottunk. Természetesen egy

ötéves ciklus nem enged teret
az összes ötlet megvalósításának, de úgy gondolom, hogy
türelemmel, szorgalmas munkával és kitartással nagyon sok
fejlesztésre, újításra, a polgárok
közérzetét javító intézkedésre sor kerülhet a jövőben, ha
hosszú távon is megkapjuk a
bizalmat a választóktól. Csak
néhány példa: segíteni kívánjuk
a helyi vállalkozásokat abban,
hogy a jövőben sokkal nagyobb
arányban tudjanak részt venni a
városban folyó munkálatokban,
támogatjuk a kerékpárút építését
Dunakömlőd felé, terveink között szerepel a közösségi sportpályák és szabadidős létesítmények
felújítása, biztonságossá tétele, a
szemétgyűjtő kosarak szaporítása, az utak, járdák felújításának
tervszerűbb és intenzívebb ütemezése – tette hozzá a polgármesterjelölt.
-dsz-
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Atomerőmű

Nem érintik a paksi beruházást a szankciók
A jelenlegi szankciós lista nem
érinti a paksi erőmű-beruházás
projektjét, szögezte le a Paksi
Hírnök megkeresésére Aszódi
Attila, akit július elsejével neveztek ki a paksi atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért
felelős kormánybiztossá. Mint
ismert, az eszkalálódott oroszukrán helyzetre reagálva a nyugati államok újabb intézkedéseket helyeztek kilátásba három
területre fókuszálva: a bankrendszerre, valamint a hadi- és
olajiparra vonatkozóan. A döntéshozók elsősorban az orosz
állami bankok forrásszerzését
korlátozzák, illetve az Európai
Unió és az Egyesült Államok
vállalatai nem vehetnek fel kölcsönt orosz állami bankoktól.
Az euobserver.com információi
szerint bővítették azt a listát is,

amelyen olaj kitermeléséhez és
finomításához szükséges gépek
szerepelnek, ezeket szintén nem
lehet orosz vállalatok számára értékesíteni. A cél, hogy az
úgynevezett érzékeny technológiák beszerzése, mint például a
mélytengeri fúrást lehetővé tévő
eszközök hozzáférése terhet jelentsen az orosz költségvetés
számára. A pénzügyi szektort
tekintve az uniós tőkepiachoz
való hozzáférést eddig öt orosz
bank számára korlátozta az Európai Unió. Jelenleg a kitételek
egyike sem érinti a paksi beruházást, ezt az Európai Bizottság
is megerősítette, hangsúlyozta
Aszódi Attila. A kormánybiztos
szerint tehát nincs ok vészforgatókönyvek gyártására. Mint
ismert, a tízmilliárd euró értékű
állami hitelnyújtásról szóló kor-
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mányközi megállapodást Paks
II. megépítésére idén kötötte
Magyarország Oroszországgal.
A hitel törlesztése az egyezménytervezet szerint az alábbiak szerint történik majd: az
új blokkok üzembe lépését követően, de legkésőbb 2026-tól
az első hét évben a ténylegesen
felhasznált hitel 25 százalékát
kell 14 egyenlő részben kifizetni. A következő hét évben a
ténylegesen felhasznált hitel 35
százalékát 14 egyenlő részben
és az utolsó hét évben a ténylegesen felhasznált hitel 40 százalékát 14 egyenlő részben kell
törleszteni. A magyar fél az idei
évtől évi 3,95 százalékos kamatot fizet az orosz állami hitelért
az atomerőművi blokkok működésbe lépéséig, de legkésőbb
2026. március 15-ig. Ugyan a

szankciók sem mint nukleáris
projektet, sem mint pénzügyi
műveletet nem érintik a paksi
kapacitásbővítési beruházást, a
kérdés nem égető pillanatnyilag
abból a szempontból sem, hogy
a projekt csupán előkészítési fázisában tart, forráslehívás nincs
még napirenden, hangsúlyozta
Aszódi Attila. Idén a szerződések előkészítése a feladat, majd
a tervezés következik. Pillanatnyilag három nagy szerződés
előkészítése zajlik, melyek közül
az első az erőmű megtervezésére, a rendszerek beszerzésére
és az üzembehelyezés feladataira vonatkozik, a második az
üzemanyag-beszerzés és -kezelés kérdéseit, míg a harmadik az
új blokkok üzemeltetésének és
karbantartásának feladatmegosztását rögzíti.
MD

Két települést láttak vendégül
A Duna bal partján, az atomerőműtől légvonalban mindössze
öt kilométerre fekvő Foktő és a
kissé távolabbi szomszéd Pusztahencse lakosságának volt idén
alkalma arra, hogy összesen közel négyszáz fővel ellátogasson a
paksi atomerőmű települési nyílt
napjára. Pusztahencse 2002-ben
volt már vendég az atomerőműben, de szívesen tértek vissza.
Bár a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás tagjaként naprakész
információkkal rendelkeznek,
ezek a látogatások lehetőséget biztosítanak az „áramgyár”
megismerésére, személyes tapasztalatok gyűjtésére azoknak
a pusztahencseieknek is, akik
nem itt dolgoznak – mondta el

Lengyel Jánosné. A polgármester kiemelte, hogy más szállal
is kötődnek az atomerőműhöz.
Rendszeresen nyújtanak be pályázatot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, ahonnan
legutóbb az óvoda belső felújításához kaptak segítséget, aktuális
pályázatukban pedig járdafelújításhoz kértek támogatást.
Ha valaki meghív magához valakit vendégségbe, az a kölcsönös bizalomra épül – ezt már
Jakab Ferenc, az 1700 lelket
számláló Foktő polgármestere
mondta. Mint kifejtette, a cég
jól felépítette ezt a bizalmat az
elmúlt húsz évben, Foktő lakossága jó véleménnyel van az

atomerőműről, elfogadja közelségét és örül az innen érkező
meghívásnak. Ez a bizalom alapozza meg azt, hogy az atomerőmű bővítése is támogatott
Foktőn. Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató újságírói kérdésre elmondta, hogy
az atomerőmű elfogadottsága
országosan 75 százalék körül
mozog, szűkebb környezetében
90 százalék felett van, amiben
minden bizonnyal nagy szerepe van az erőmű nyitottságra
fókuszáló tájékoztatási stratégiájának. A 2000-ben elindított
és minden várakozást felülmúlóan sikeres nyílt napnak fontos
hozadéka az is, hogy az érintett
települések egymás közötti
kapcsolatát építi, tette hozzá.

Arról is tájékoztatott, hogy
terveik szerint a jövőben a környezők mellett minden évben
meghívnának egy települést az
ország távolabbi területeiről is.
A vendéglátók természetesen
az idei látogatás alkalmával is
lehetőséget biztosítottak üzemlátogatásra, de gyermekprogramokkal, színpadi műsorral
is készültek, volt horgászat és
lufieső. Másnap ismét nagy volt
a nyüzsgés, hiszen a munkatársakat várták családi napra, ami
szintén sokéves hagyomány.
Ilyenkor az erőmű dolgozói
mutathatják meg hozzátartozóiknak a helyet, ahol dolgoznak;
az ismerkedés, tájékozódás
színes programokkal kísérve
zajlik.
-gyöngy-

Pakson ülésezett a TEIT
Elfogadta féléves pénzügyi beszámolóját Pakson tartott ülésén a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás. Az októberi választások előtt ez volt az utolsó ülése a TEIT-nek, ennek kapcsán
kértük rövid értékelésre Török
Ferencet. A társulás elnöke azt
mondta, egy jól működő, szabályozott szervezet nem érzi meg

a személyi változásokat. Véleménye szerint igaz ez a TEIT-re
is. – A társult települések vezetői
egyébként jó csapatot alkotnak,
attól függetlenül, hogy jobbvagy baloldaliak – fogalmazott.
Magyarázatul hozzáfűzte, hogy
ez esetben a Duna két oldaláról
van szó. A településvezetők jól
tudnak együttműködni, felismerték a TEIT fontosságát, azt,

hogy közösen kell képviselni az
itt élő embereket. A társulás jó
partnerre talált az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-ben és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft.-ben. A kapcsolat és a kommunikáció korrekt, a lakosság
tájékoztatása zökkenőmentes,
foglalta össze. Azt is hozzátette,
hogy a fejlesztésre szánt összegeket a települések úgy építik

be költségvetésükbe, hogy azok,
az emberek számára fontos projektek megvalósulását segítsék.
– Összességében sikeres négy
év áll mögöttünk – foglalta ös�sze. Az ülésen megköszönték
a munkáját Hajdú Jánosnak és
Lengyel Jánosnénak, akik a jövőben nem vesznek részt a TEIT
munkájában, mert nem indulnak a választáson.
Vida T.
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Bemutatkoznak a régi-új vezetők
Az elmúlt hónapokban több
paksi nevelési-oktatási intézmény esetében vált időszerűvé
a vezetőválasztás. A pályáztatás lezajlott, négy intézményben új vezetővel kezdték meg
a 2014/15-ös tanévet, kettő
esetében pedig nem történt
személyi változás.

A Paksi Napsugár Óvodát érintő intézményvezetői pályázaton
Stienerné Benedeczky Anikó
nyerte el a paksi önkormányzat
képviselő-testületének bizalmát.
Szekszárdon tanult óvónőnek,
dolgozott Dunaszentgyörgyön,
majd Pakson, először a Munkácsy utcai óvodában, aztán a
Tolnai úti gyermekintézményben. Eddigi szakmai pályafutása
során komoly tudásra, tapasztalatra tett szert, amelyet szívesen
megoszt a kollégákkal. Elmondta, hogy alaposan megfontolt
döntést hozott, amikor megpályázta az intézményvezetői állást, elhatározásában a legfőbb
motiváció a szakmai kihívás
volt. A négy tagintézménnyel
működő Paksi Napsugár Óvoda nevelési programjában nagy
hangsúlyt kíván fektetni a projektszemléletre. Azt tartja a
legfontosabbnak, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az
óvodában, a szülők elégedettek
legyenek és azt is, hogy rendszeresen, személyesen ott legyen
minden tagintézményben.

helyettesként is több évig, így
vezetői tapasztalatokkal is rendelkezik. Pályázatában három
pilléren nyugvó programot tárt
a döntéshozók elé. Ezek között
szerepel az iskolában kialakult
hagyományok megőrzése, tehát
a továbbiakban is a vizuális, a
dzsúdó- és a németnyelv-oktatásra helyezik a hangsúlyt,
ugyanakkor teret engednek az
angol nyelv tanulásának. Igen
fontos a rend és fegyelem, illetve, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat a Bezerédj iskolában és
szép eredményeket érjenek el.
Kiemelte, hogy korrekt követelményrendszert kell a gyerekek
elé állítani; a pedagógusoknak
és a diákoknak egymásra figyelve, együtt kell munkálkodniuk
a megfogalmazott célok eléréséért.

László Péter Ferenc a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium igazgatója. Középiskolás volt, amikor eldöntötte, hogy tanár szeretne lenni,
így amikor elérkezett a továbbtanulás ideje, Kiskunfélegyházáról
Kovácsné Pál Krisztina szemé- Szegedre vezetett az útja, ahol
lyében új igazgatója van a Paksi történelem–hittanári diplomát
Bezerédj Általános Iskolának. szerzett. Egy évig KiskunfélegyMint elmondta, tanított álta- házán dolgozott lelkipásztori kilános és középiskolában, gim- segítőként, illetve óraadó tanárnáziumban, dolgozott érettségi ként, majd felesége révén került
elnökként, valamint igazgató- Szekszárdra, ahol 14 esztendőn
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át a Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában dolgozott tanárként,
majd igazgatóhelyettesként, később igazgatóként. Elmondta,
hogy elődje, egyben jelenlegi
helyettese, Stallenbergerné Madarász Veronika jól működő
iskolát adott át, amelynek hagyományait meg kívánja őrizni.
Hozzátette, hogy kedves, segítőkész fogadtatásban volt része.
Bízik abban, hogy a fenntartó
Pécsi Egyházmegyének köszönhetően komoly felújítási munkálatok kezdődnek még ebben a
tanévben.

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják
a fát” – Ez a görög idézet Bosnyák Zoltánné pedagógus hitvallása, akit újabb öt esztendőre
megbízott a képviselő-testület a
Paksi Benedek Elek Óvoda vezetésével. Vezetőként nap mint
nap tapasztalja, és büszkeséggel
tölti el, hogy a Benedek Elek
Óvoda múltja és elhivatott dolgozói mint erős gyökerek teszik
lehetővé, hogy biztosan álljon
az intézmény a város köznevelési rendszerében. Az óvodát
alapítása óta vigyázza, formálja,
„igazgatja”, hogy a néha viharos
gyorsasággal változó közoktatás
rendszerében is meg tudja őrizni értéket adó arculatát. Negyedik vezetői ciklusának megkezdésével egyre többször gondol
arra, hogy évek múlva mi lesz
a három tagóvodával működő
gyermekintézménnyel,
ezért
legfőbb feladatának azt tekinti,
hogy meghatározza és elvégezze
azokat a teendőket, amelyekkel
értékeit még hosszú ideig biztosan megőrzi.

C. Szabóné Kocsiczki Ilona 1984 óta dolgozik a Paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban,
2004-től az iskola vezetője. Azért pályázott, mert úgy
érzi, tud még hasznos vezetői
tevékenységet végezni a gimnáziumért. Szeretné folytatni
a pályázati támogatással kidolgozott
tehetséggondozó
programjukat, kiegészítve a
legkorszerűbb módszerek alkalmazásával, fontosnak tartja
a magas színvonalú pedagógiai
munka és kulturális tevékenység megőrzését. Új tornatermet, könyvtárat, közösségi
teret és jól felszerelt tantermeket képzel el, valamint hatékonyabb pr-tevékenységet, amire
a jó színvonal megőrzéséhez,
fejlesztéséhez nagy szükség
van. Meglátása szerint egy jó
gimnáziumban eredményes a
pedagógiai tevékenység, amihez tehetséges, szorgalmas diákokra, jól képzett, elhivatott
tantestületre és megfelelő infrastruktúrára van szükség, de
nélkülözhetetlenek az együttműködő szülők, a támogató
iskolafenntartó és működtető,
valamint a jó menedzsment.

Magyar Melindát választották a
Bóbita Bölcsőde intézményvezetőjének.
(Folytatás a 21. oldalon)

(Folytatás a 20. oldalról)
Szekszárdon tanult óvodapedagógusnak, majd egy-egy
évet Madocsán, illetve Pakson
dolgozott. Ezt követően helyezkedett el a bölcsődében
szaktanácsadóként, majd miután megszűnt az intézmény
módszertani bölcsőde státusza,
a játszóházban tevékenykedett,
illetve csecsemő- és kisgyermekgondozó végzettséget szerzett. Tizenhárom éve dolgozik
a Bóbita Bölcsődében, ebből intézményvezető-helyettesként öt
éve. Kiemelte, hogy sokat tanult
nyugállományba vonuló elődjétől, Laszlóczki Józsefnétől, aki
biztatta is a stafétabot átvételére. Tervei között szerepel a már
bevált rendezvényeik megőrzése
mellett a nagymamák-anyukák,
illetve nagypapák-apukák napjának bevezetése, valamint egy
honlap létrehozása. Intézményvezetőként fontosnak tartja a
nevelőnők magas színvonalú
munkáját és a megfelelő tárgyi
feltételeket.
-gyöngy		

Vándortanösvény
érkezett
Paksra
2014-ben emlékezik Magyarország az utolsó polihisztor, Herman Ottó halálának 100. évfordulójára. Ebből az alkalomból
a Nemzeti Környezeti Nevelési
Intézet vándortanösvényt készíttetett környezeti nevelők,
óvodapedagógusok, tanárok
bevonásával. Ennek volt részese nemrégiben a Hétszínvirág
Óvoda is. A tanösvény elkészült és megérkezett Paksra,
ezen a héten a Hétszínvirág
ovisai ismerkedhetnek játékos
formában Herman Ottó munkásságával. Emellett a Deák és
a Bezerédj iskola pedagógusai,
valamint a Benedek Elek Óvoda
munkaközösségének tagjai tekintik meg a vándortanösvényt,
ami ezután Pomázra kerül.

Annyi a jó termésnek
az eső miatt
Alaposan föladja a leckét az
időjárás a szőlősgazdáknak,
akik szinte elkeseredett harcot
vívnak mostanság a termés
megmentéséért. Az eső miatt csökken a szőlő cukorfoka,
várni kellene a szürettel, mégsem lehet, hiszen közben ittott rothadnak a fürtök. Szinte
lehetetlen feladat az egészséges
termésért folytatott küzdelem,
mivel az eső csak esik, mintha
el sem akarna állni többet. A
sok csapadék miatt a gazdák
többsége nagyon sokat költött
növényvédelemre, ez azonban
nemigen érvényesíthető a szőlő
eladásakor. Már augusztusban
sok eső esett, ezért mindenki
száraz szeptemberért fohászkodott, de az ősz nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. A helyzet csak romlott, és
bár sokan a kései fajtákat még
próbálják megvédeni, jó pár
termelő kénytelen félig zölden,
félig rohadtan szedni a szőlőt,
hogy mentse a még menthetőt. Különböző szőlőfajtáknál a
vékony héj hamar megrepedt a
sok eső miatt, és a rothadás is
gyorsan megindult. A nehezebben megközelíthető területekre még traktorral sem jutnak
ki a gazdák, hiszen a föld már
teljesen átázott, a vízzel telítődött talaj több csapadékot fel

sem képes venni. A permetezés
és a szüret is nehézkes, de ez a
rendkívüli időjárás miatt nem
csoda, hiszen alig van két olyan
egymást követő nap, amikor ne
esne valamennyi eső. Az általunk megkérdezett kisebb-nagyobb termelők is arról számoltak be, hogy csak a szép, száraz,
meleg idő javítana valamit a
helyzeten, de erre egyhamar
nem lehet számítani, mert elszórtan záporoktól folyamatosan kell tartani. Kovács Mihály
szerint, ha rohad a szőlő, nincs
mit tenni, szedni kell, de a magasabb cukorfok miatt érdemes
kitartani. Mint elmondta, a
cukorfoknak azért van jelentősége, mert a szőlőben lévő cukormennyiségtől függ később
a bor alkoholtartalma, emellett
az aromákat, zamatot, illatot
is befolyásolja. Talán nem lesz
olyan szerencsétlen év az idei,
mint a 2010-es, de nagy minőségre nem lehet számítani és
annak, aki óvatlan volt, a lisztharmat most könnyen elvitte
a termését. Hanuszka Sándor
szerint a fehérszőlők esetében
se a kontakt, se a felszívódó
szerek nem segítettek sokat,
neki kellett állni a szüretnek.
A cukorfok 15 és 18 közötti,
alacsonyabb a tavalyinál. A
hobbiborász szerint a kéksző-

lők egészségesebbek, ha jobb
idő jön, van még remény. Keller Anna, a Paksi Hegyközség
hegybírója azt mondja, a párás,
nehéz idő miatt a botritiszes
rothadás sem tud kiszellőzni. A
közel 50 hektáron gazdálkodó
Keller család orra alá is borsot
tört a sok eső, hiszen lassabban
megy a szüret, alig lehet rámenni a víz áztatta területekre.
A közel 500 hektáros hegyközség hegybírája elmondta, éppen a jelen körülmények miatt
érthetetlen, mi az oka annak,
hogy nagyon nyomott ára van
még az egészséges szőlőnek is.
A felvásárlási árak ugyanis 8090 forint között alakulnak, míg
tavaly 100-140 forintot adtak
egy kiló olaszrizlingért vagy
kékfrankosért. Az irsai kilójáért például a tavalyi 150 forinttal szemben 115 forintot adnak
most, mondta Keller Anna. A
szakember szerint a nagyobb
pincészetek többségénél nagyon sok bor maradhatott a
hordókban, importtal is készültek a rossz idényre, így csak kisebb mennyiségben vásárolnak
alapanyagot. Mayer Antal szerint a nagyobb pincészetek és
a borforgalmazással foglalkozó
nagyfelvásárlók is manipulálták az árakat az év eleji adatok
ismeretében.
MD
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Sok száz embert mozgatott meg idén is a Kenyér-, hal- és
borünnep. A rendezvényt fáklyás felvonulás és térzene vezette
be. A nyitóestén a Sárgödör tér számos pincéje várta a vendégeket, a látogatók a színpadi programok mellett a gasztronómiai
élvezetekben is elmerülhettek. A téren a Reform Főzőklub tagjai
paksi pampuskát kínáltak órákon át serénykedve, miközben a
konzervgyári nyugdíjasok százszámra sütötték a palacsintát. Az
ételeket egyebek mellett fröccsel is leguríthatták a látogatók az
önkormányzat fröccssátrában. A programot a Szaggató zenekar
és a Bartina néptáncosainak előadása színesítette, a hangulatot
pedig Ferenczi Gyuri és a Rackajam koncertje fokozta. Másnap a
társrendezvény Atomfutás estéjén, immár az ASE-sportcsarnok
mellett többek közt a Beatrice és a Kozmix lépett fel.
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Dunakömlődön örültek az adománynak

Dunakömlődön állt meg a Vöröskereszt csapata a minap,
hogy hordozható cserépkályhát
adományozzon egy családnak.
Országszerte húsz ilyet osztanak ki rászorulóknak. Csíkos
Éva egyedülállóként neveli
gyermekét szerény anyagi körülmények között, így külö-

nösen nagy örömmel fogadta
a szervezet segítségét a téli fűtésszezon átvészeléséhez. Mint
mondta, eddig is fával tüzeltek, de a régi cserépkályha már
nagyon elhasználódott, éppen
megérett a cserére, így nagyon
örülnek a nem várt segítségnek. A fűtőberendezést Török

István építette, a kályhát és
behelyezését pedig a MAT Kerámia Kft. biztosította, amely
idén tizenharmadik alkalommal szervezte meg júliusban a
Magyarszombatfai Nemzetközi
Fazekas Napokat. A népszerű
program ezúttal egy jótékonysági kályhaépítő versennyel is
kiegészült, az itt készült húsz
mobilkályhát ajánlották fel és
juttatják el minden megyében
egy-egy rászoruló családhoz a
Magyar Vöröskereszt segítségével.
Apagyi Zsolt, a MAT Kerámia Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, az adományozott
cserépkályha egy 20-25 négyzetméteres helyiség kifűtésére
alkalmas és több órán keresztül megőrzi a meleget. Emellett a tetején található platni
fűtés mellett főzésre is alkalmassá teszi. Hozzátette, hogy
a jövőben is folytatni szeretnék
cserépkályha-adományozási
akciójukat, ezért hároméves
szerződést írtak alá a Vöröske-

reszttel a program folytatására.
A jövőben is olyan gyermekes
családok támogatásában szeretnének részt venni, amelyek
hiteltörlesztés vagy egészségügyi állapotuk miatt kerültek
nehéz helyzetbe. Gulyás Katalin, a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója elmondta, ebben a megyében idén
egyetlen család részesülhetett
ilyen segítségben. Tapasztalata
szerint nagyon ritka az ilyen
jellegű felajánlás, de általánosságban elmondható, hogy az
adakozókedv is sokkal szerényebb, mint az igény a segítségre. Elmondta, hogy a nehéz
sorsú családok téli fűtésének
támogatására a Magyar Vöröskereszt elindította 1359-es
adományvonalát is. Egy hívás
vagy SMS 250 forintos díjából
egy család félnapi fűtését tudják az adományozók támogatni. A dunakömlődi családnak
a Barta Ép-Ker Kft. két mázsa
tűzifát is felajánlott, amelyet a
helyszínre is szállított.
MD

Író-olvasó találkozó és kiállítás
Grecsó Krisztián volt a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár író-olvasó találkozójának
legutóbbi vendége, aki legújabb
könyvét, a Megyek utánad című
kiadványt mutatta be a közönségnek. Legközelebb, szeptember 23-án Vida Ágnes babapszichológus látogat el a könyvtárba.
A havi mintegy negyedmillió
olvasóval büszkélkedő blogger
írásait már a Facebookon is
közel 140 ezren követik nap
mint nap. Az általa szerkesztett
Kismamablog 2011-ben a HVG
Goldenblog szavazásán elnyerte
a Legjobb szakértői blog címet.
Pakson az Anyapszichológia című
könyvét mutatja be a nagyközönségnek.
Hopp-Halász Károly Munkácsy Mihály-díjas paksi képzőművész, a Magyar Köztársasági
Érdemrend kiskeresztje kitünte-

tés birtokosának kiállítása nyílt
meg lapzártánk után a Csengey Dénes Kulturális Központ
emeletén. A Tolna megyei művészetért plakettel is elismert,
világlátott paksi művész Pécsen
érettségizett 1965-ben festészet–
díszítőfestő szakon, s azóta a
maga útját járta. Munkái számos
hazai és külföldi magán- és közgyűjteményben megtalálhatók.
Pakson 1979-ben megalapította
a Fiatal Alkotók Körét, 1980ban a Vizuális Kísérleti Alkotótelepet. Nevéhez fűződik a Paksi
Képtár létrehozása, amelynek tíz
éven át vezetője volt. Munkássága szerves egészet képez, számtalan installáció, egyéni kiállítás,
performance kötődik a nevéhez.
A Csengeyben rendezett tárlaton a ’70-es, ’80-as évek installációi, tárgyai, emlékei láthatóak
majd.
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Pákolitz István születésnapjára
1919. szeptember 19-én született Pákolitz István, Paks legjelentősebb, országosan ismert
költője, akiről (érzéseim szerint) mintha
kissé megfeledkeztünk volna. Bár nevét őrzi
a város, a szobor, utca- és intézménynév, a
múzeumi emlékszoba, a fiatal költőket alkotásra inspiráló alapítvány, de a verseit egyre
ritkábban hallom közösségi alkalmakon, ünnepélyeken, versmondó versenyeken.
Az alábbi sorok szándéka nyilvánvaló, némi
lelkiismeret-furdalásból eredő figyelemfelhívás ebbéli mulasztásainkra. Egy kevéssé
ismert tényre hívnám föl az érdeklődő olvasó
figyelmét, a kitüntető gesztusra, hogy Pécs
városa és Baranya megye városunk szülöttének soraival köszöntötte Budapest alapítása
századik évfordulójának ünnepén a fővárost.
A három alkotóművész egyike, akinek alkotása Dél-Magyarország kulturális fővárosát
képviselte, Pákolitz István volt.
Az epigramma a budai várban, a Tóth Árpád sétány 9. számú ház előtt álló díszkút
emléktábláján olvasható a nagy vetélytárs,
Csorba Győző verssoraival egyetemben,
akit életműve és költészete alapján Pákolitz
István mindig vetélytársának tartott, különösen, miután Csorba Győző 1985-ben, a
vidéki költők közül elsőként kapott Kossuth-díjat.
A Zsolnay-díszkút néven ismertté vált műalkotást 1973-ban Óbuda, Buda és Pest egyesí-

tése centenáriumának országos ünnepségsorozata alkalmából ajándékozta a fővárosnak
Pécs városa és Baranya megye.
A kút megjelenítése törökös (feltehetően a százötven éves hódoltság évtizedeire
utalva), egy eozin turbános, 135 cm magas
pirogránit oszlop, melyet körben vésett
relief és közötte bronz emléktáblák díszítenek.
A bronztáblákon az ajándékozó és az ajándékozott címerei láthatók, az emléktáblákon a
két jeles költő által megfogalmazott üzenet/
laudáció verssorai olvashatók :
„Ősforrás/ ez a dallam,/ cseng a vízcsepp – /
mese dalban:/ áldó békevarázs/ életadó ragyogás/, Pákolitz István.”
Az oszlopon vele átellenben: „Bánya meg
erdő/ Küldött a város/ kétezeréves./ százesztendős, / légy általam is/ gyönyörűbb/. Csorba Győző.”
A kút káváján körben a felirat utal az alkalomra: „Pécs-Baranya ajándéka a százesztendős Budapestnek 1973.”
A díszkutat Fürtös György (1939-2010) pécsi, Munkácsy-díjas keramikusművész, a
Zsolnay gyár művészeti vezetője tervezte és
készítette. (Alkotásainak katalógusában a kút
1972-es keletkezési évszámmal található).
A budavári sétány Zsolnay-díszkútja, a
bronzba vésett Pákolitz-sorok a Google budapesti térképén is kereshető és megtalálha-

tó. Én köszönöm Németh Antalnak, hogy
a kútról készített fotót rendelkezésünkre
bocsátotta, amit feleségével, L. Németh Erzsébettel készítettek egyik várbeli sétájukon,
ahol felfedezték az emléktáblán Pákolitz István versét.
Kernné Magda Irén

Összeállt a színházi kínálat
Elindult az új évad a Csengey Dénes Kulturális Központban, egyúttal összeállt a
ház 2014/15-ös színházi bérletajánlója is.
Az új évadban nem csupán a Móricz- és a
Latinovits-bérlet előadásaiból válogathat a
középiskolás és felnőtt korosztály, a repertoár a könnyedebb, zenés darabokat kínáló
Honti Hanna-bérlettel és a megújult Erkellel is kiegészült, ami a felnőtt hangversenybérlet szerepét vette át. A komolyzenét,
operát és táncszínházi előadást tartalmazó
Erkel-bérlet egyik leglátványosabb műsora a hatvanfős kórussal előadott Carmina
Burana lesz. Az évad újdonságát, a Honti
Hanna-bérletet a könnyed dallamok kedvelői számára, kifejezetten a nézők kívánságára hívták életre, mondta el Cselenkó
Erika kulturális szervező. Ugyanakkor
nem csupán a felnőttek számára készültek
nagyszabású programokkal a kulturális
központban, a gyermekeknek három bérlet
kínálja választékos műsorát már egészen
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féléves kortól. A kicsik számára a kisiskolás
és óvodás bérlet, valamint a legkisebbnek
szóló Tipegő is ajánl érdekességeket. A teljesség igénye nélkül látható lesz ebben az
évadban Pakson a Toldi, a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról, a Sose halunk meg,
A vörös lámpás ház és a Lili bárónő is.
A ház nem csupán a színházkedvelőket
kényezteti az ősszel, árulta el Cselenkó Erika. Szeptember 22-én kezdődik és október
elsejéig tart a Csengeyben a Szépkorúak
hete, ahol zenés műsort ad Pécsi Ildikó,
lesz Kortalan Pódium, helytörténeti vetélkedő, de még cseresznyési piknik is. A
népszerű Legyen Ön is milliomos! mintájára kvízjátékot rendeznek a szervezők,
amire kétfős csapatok jelentkezését várják,
ahogy énekes kedvű örökifjakét is lélekmelegítő nótázásra, valamint amatőr vers- és
prózamondókat a Kortalan Pódiumra. A
Szépkorúak hetén mindemellett bemutatkoznak a nyugdíjasklubok, és egészségügyi

szűréseket is tartanak a látogatók számára.
Az október 18-i Ki mit tud? felhívása ugyan
már nem a szépkorúaknak szól, de ugyancsak tehetségükről adhatnak számot az
általános és középiskolás tanulók is négy
kategóriában. Szeptember 30-ig lehet jelentkezni a sorban tizenegyedik megméretésre a következő témakörökben: a minősítő versenyre vers-, mese-, prózamondás;
hangszeres zene; ének és tánc mezőnybe
lehet nevezni. A műsorszámok időtartama
minden kategóriában legfeljebb öt perc lehet, és minden jelentkező kategóriánként
csak egy produkcióban szerepelhet. Nevezési díj nincs, jelentkezni a csengey.hu
honlapon keresztül is lehet. A ház az év
végét is eseménydúsan zárja: november 10én Presser Gábor ad koncertet a színházteremben, december 14-én pedig családok
számára állítanak színpadra egy komplex
táncszínházi darabot.
Matus Dóra

Jó napot, mi újság?

Dr. Várszegi Ernő
Pakson egyetlen személy van, aki a rendszerváltás óta lezajlott valamennyi választás alkalmával tagja volt a Helyi Választási
Bizottságnak. Dr. Várszegi Ernő ügyvédről van szó, aki egyébként lelkes futballés horgászatrajongó, és akinek neve hallatán lelki szemeink előtt egy szakállas,
jó kedélyű, illatos pipafüstbe burkolózott
ember tűnik fel.
Felkérték egyszer, aztán újra és újra, ő pedig
soha sem mondott nemet. Így történt, hogy
dr. Várszegi Ernő a rendszerváltást követő
első szabad választások óta minden alkalommal a helyi választási bizottság tagja volt
és ez 2014-ben sincsen másként. A grémium
feladata többek között, hogy nyilvántartásba
vegye a polgármester-, az egyéni listás, valamint az egyéni választókerületi jelölteket, a
kompenzációs listákat, jóváhagyja a települési szavazólapot, de a helyi választási bizottság állapítja meg a választások eredményét,
valamint feladata első fokon megvizsgálni,
elbírálni a választásokkal kapcsolatos panaszokat. Az emberek dr. Várszegi Ernőt ebben a minőségében és ügyvédként egyaránt
ismerik. Szakmáját édesapjától „örökölte”,
aki 1948-tól 1957-ig közjegyző volt Pakson,
majd 1985-ös nyugállományba vonulásáig
ügyvédként praktizált. Ernő pécsi egyetemei
évei után, 1982-ben tért haza szülővárosába.
Amikor a pályát kezdte, még más idők jártak.
A joganyag lényegesen „karcsúbb” volt, mint
manapság, így az ügyvédek tevékenysége az

élet minden területére kiterjedt. A paksi járásban akkoriban legfeljebb hat, egész Tolna
megyében harmincegy szakember praktizálhatott, ami igen megnehezítette az elhelyezkedést. A 80-as évek végén megváltozott a
helyzet. Azt követően egyre több jogszabály
jelent meg, gyors tempóban szélesedett a
jogterület. A tsz-ek ügyeivel foglalkozó jogtanácsosok a rendszerváltás után átnyergelhettek ügyvédnek, tehát megemelkedett a
szakemberek létszáma is. Mindennek következményeként megjelent a szakosodás.
Dr. Várszegi Ernő jellemzően szerződések
kötésével, társasági joggal, polgárjoggal és
házassági bontóperekkel foglalkozik. Munka
van bőven, hiszen ezeken a területeken sok
esetben ajánlott ügyvédhez fordulni, amit ha
nem tesznek meg az érintettek, könnyen kárát láthatják, illetve sok üggyel kapcsolatban
ügyvédkényszerről beszélhetünk. Édesapja
nyugállományba vonulásával ügyfélkörét
Ernő átvette, amelyet aztán tovább épített.
Elkezdett foglalkozni gazdasági joggal, majd
a 2013-ban megjelent földtörvény kapcsán
is gyarapodott a hozzá bekopogtató ügyfelek száma, ami nem véletlen. Még az első
hónapban rendkívül magas számú volt a
szerződések elutasítása a megyei földhivatalnál, a tőle érkezők közül ebben egy sem volt
benne. Ahogy egykor édesapjának, úgy neki
is sikerült egyik gyermeke érdeklődését felkelteni az ügyvédi pálya iránt. Eszter lánya
jogi diplomával a zsebében jelenleg gyakornoki idejét teljesítendő egy közbeszerzési

cég vezető jogtanácsosa, mellette pszichológiát hallgat immáron mesterképzésben.
Még nem lehet tudni, hogy végül melyik
utat választja, de nem kérdés, hogy édesapja miben bízik. Idősebb gyermekét, Balázst
a versenyhorgászatban elért kiváló eredményei révén sokan ismerik, illetve tudják,
hogy egy helyi horgászáruház tulajdonosa,
ám azt talán kevesebben, hogy idegenforgalmi szálloda szakos főiskolán folytatta a
tanulmányait. Amikor Ernő nem dolgozik
vagy rágja tövig izgalmában a körmeit fia
országos és világversenyein, maga is szívesen
pecázik, de kedvelt időtöltése a labdarúgás
is, igaz, az utóbbi időben inkább csak lelkes szurkolóként. Nagy szenvedélye még a
pipázás! Másodéves hallgató volt az egyetemen, amikor úgy döntött, hogy kipróbálja a
vizsgaidőszak okozta feszültség levezetésére.
Beszerzett hát egy pipát, no meg dohányt, de
rosszul sült el a dolog, a színe egy szippantás
után zöldre vált és két napig úgy is maradt.
Nem egy feladós típus, így hát a következő
félévet záró vizsgáinak idején ismét elővette
a pipát, amihez az első esetből okulva sokkal finomabb dohányt vásárolt. Először csak
vizsgaidőszakban pöfékelt, majd miután elkezdett dolgozni, mindennapjainak részévé
vált a füstölés, sőt napindító és napközbeni
szertartássá, amiről vélhetően soha nem fog
lemondani. S ha már a jövőnél tartunk, erről
ekképpen fogalmazott: így tovább az úton,
soha ennél rosszabb ne legyen.
Kohl Gyöngyi
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Megmozgatták a várost
Minden rekord megdőlt az idei Atomfutáson, a távokat összesen 1236-an teljesítették.
A futók 3, 7, 14, 24, 31, valamint 50 kilométeres távok közül választhattak. A 7 kilométeres
BrutálAtom pálya akadályai valóban brutálisra, de nem teljesíthetetlenre sikeredtek.
– A futók állítják, ekkora nézőtömeg, ilyen
zenés frissítőállomások talán sehol nem voltak az országban. A befutónál az első célba
érkezőt és az utolsót is hatalmas tömeg várta.
Egyedül 3,5 kilométeren nem történt csúcsdöntés – összegzett a verseny végén Scheffer
István főszervező. Hozzátette: – Egészséges
versenyszellem uralkodik Pakson, az edzések során azt tapasztaltuk, hogy sokan szerettek volna nevezni, de nem tudták, hogy
melyik távot válasszák. Amit javasoltam,
azt kevesellték, és a felkészülésbe még több
energiát fektetve rátettek egy lapáttal. A célt,
hogy minél több embert megmozgassunk a
városban, ismét elértük.
– Az idei a harmadik év, hogy az Atomfutás
csatlakozott a Kenyér-, hal- és borünnephez
– tudtuk meg Czink Dórától. A városháza turisztikai referense hozzátette: minden évben
újítanak, idén például a Női Életmódváltó
program és számos gasztronómiai különlegesség szerepelt újdonságként a kínálatban.
Faller Gábor

Először indult 50 km-en, meg is nyerte
Az Atomfutás keretében rendezték az 50 km-es ob-t is. Hat
férfi és három hölgy vállalkozott
arra, hogy lefussa a félszáz kilométeres távot. Egyetlen paksi volt köztük, Kiss-Prantner
Krisztina, aki még másnap is,
amikor lapunk megkereste,
szinte euforikus állapotban volt.
Lelkes beszámolójából kiderült,
hogy nagyon kemény próbatétel
volt, beleértve a felkészülést is,
de meghatározó élmény. Kriszta
az Energetikai Szakközépiskola
pedagógusa, két fiú és egy kislány édesanyja. Tavaly lefutotta
a maratont. Ez volt a második
alkalom, s akkor úgy gondolta,
hogy egyben az utolsó. Megígérte családjának, hogy nem vállalkozik rá többet. Amikor hírét

vette, hogy Scheffer István arra
készül, hogy Paksra hozza az 50
km-es országos bajnokságot, jelezte neki, hogy indulna. István,
akiről köztudott, hogy mindenkit igyekszik futásra ösztönözni, egy órán át győzködte,
hogy tegyen le erről a tervről.
Öt héttel az Atomfutás előtt
újabb „meccs” játszódott le köztük, Kriszta jelentkezni akart,
Scheffer István pedig le akarta őt
beszélni, sőt – mint Kriszta nevetve elárulta – még írásos beleegyezést is kért a családjától. Az
általa javasolt egy hét gondolkodási idő letelte után viszont
mindenben segítette. Hétről
hétre edzéstervet készített számára, aminek eredményeként
ugyanannyi energia befekteté-
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sével sokkal többet haladt a felkészülésben. Mindezzel együtt,
ha előre látta volna az egyhavi
edzéstervet, valószínűleg lemond a tervéről. Egy hónap
alatt 400 km-t futott, előfordult,
hogy számára szinte ismeretlen emberek kérdezték tőle, jól
van-e, annyira fáradt volt. A
kétkedőket, köztük a néha benne felébredőt is, azzal hárította,
hogy 42 kilométert már teljesített, azzal nem volt gond, az a
maradék pár kilométer is menni
fog. Igaza lett. Olyannyira ment,
hogy elsőként ért célba. Két vérbeli ultramaratonista hölgyet
utasított maga mögé. Az utolsó
körig – negyvenkilencet kellett
megtenniük – nem tudta, hogy
vezet. Amikor ennek tudatában

„megmászta” a Kishegyi utat,
már nagyon boldog volt, saját
bevallása szerint mosollyal az
arcán futott be a célba. Örömét
tetézte, hogy egyik fia – aki a
lebonyolításban segített – akasztotta az érmet a nyakába. Férje
és másik két gyermekük szintén
ott volt az indulók között különböző távokon.
Kriszta azt mondja, családja támogatása nélkül tényleg
nem sikerült volna, számukra
is kemény volt a felkészülés.
Hozzátette, hálával tartozik az
Atomcsigáknak, akikben nagyon jó edzőpartnerekre talált,
a Scheffer házaspárnak és azoknak, akik a felkészülés és a futás
alatt segítették és biztatták.
Vida Tünde

Fényképünk a Brutálfutás egyik embert próbáló akadályánál készült. Akadt belőle jó pár.

Ötödik helyek Zágrábból
Az Atomerőmű SE három, olimpiai részvételre aspiráló versenyzője is szőnyegre
lépett a horvát fővárosban rendezett cselgáncs Grand Prix-n. A 81 kg-ban Csoknyai
László olasz, horvát és ukrán ellenfelét legyőzve jutott az elődöntőbe, ahol az orosz
Magomedovval szemben egyetlen intéssel
maradt alul. A harmadik helyért is egy
orosszal mérkőzött, de Habacsirov jobbnak
bizonyult nála, végül Csoknyai az ötödik
helyet szerezte meg. Cirjenics Miklós a 100
kg-os súlycsoportban először német rivá-

lisát verte, de a negyeddöntőben kikapott
algériai ellenfelétől. A vigaszágon legyőzte
a szerb Jurisicsot, a harmadik helyért azonban alulmaradt a lett Borodavkóval szemben, és az ötödik helyen végzett. A +100
kg-ban Bor Barna cseh, majd lengyel ellenfelét is legyőzte, az elődöntőben azonban a
holland Meyertől aranyponttal intéssel vereséget szenvedett. A bronzéremért vívott
mérkőzésen nem bírt az izraeli Or Sassonnal, így ő is az ötödik helyen zárta a viadalt.
(joko)

Paksi halászcsárda

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

A szlovákiai Pöstyénben rendezték
a kajak-kenu EORV-t, melyen 28 ország
15-17 éves versenyzői ültek, térdeltek hajóba. A háromnapos versenyen az Atomerőmű Sportegyesület három versenyzője
küzdött az érmekért és a helyezésekért.
Kiválóan versenyzett Pupp Noémi, aki
a 16 évesek mezőnyében K1 500 és K1
1000 m-en, valamint a 15-17 évesek K4
500 m-es számában is első helyen ért
célba. Fritz Anett a 17 éves korosztályban
K1 1000 m-en a dobogó második fokára
állhatott fel, míg Koleszár Zoltán a 15-17
évesek összetételű C4-es 1000 m-es távján aranyérmet nyert.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Vb-n indul az
ASE sakkozója
Az atomerőmű és a helyi önkormányzat támogatásával vesz részt
a dél-afrikai Durban városában
rendezett sakk világbajnokságon
a 16 esztendős uszódi Kaczúr
Flórián. A Kalocsai Szent István
Gimnázium 11. évfolyamának tanulója az ASE igazolt játékosa. A
vb-n való indulásra a jogot azzal
szerezte meg, hogy első helyen
végzett a Magyar Korcsoportos
Egyéni Sakkbajnokságon fiú U
16-os kategóriában. Flórián azt
mondta, szeptember 18-án három magyar sakkozó utazott a
világversenyre két kísérővel. Elárulta, hogy izgatottan várja a versenyt, amelyre komolyan készül
is. Napi egy, esetenként két mérkőzést játszik majd. A mezőny
igen népes, eddig száz versenyzőt
regisztráltak az ő korosztályában.
Az uszódi fiatal hétévesen kezdett
sakkozni, ötéves korában szegődött el az ASE sakkszakosztályába, amelynek szakemberei akkor
figyeltek fel tehetségére, amikor
az egyesület egyik versenyzője ellen játszott. Az ifjú sakkozó célja,
hogy nemzetközi nagymesteri
címet szerezzen.
-vt-

Kajak-kenu
sikerek

Ringbe szálltak
Két aranyéremmel és négy
ezüstéremmel zártak a Paksi SE
ökölvívói az immár hagyományos Paks Kupán. A mérkőzéseket a Deák Ferenc Általános
Iskola tornatermében rendezték, a zöld-fehér klubot hat fiatal
képviselte.
– Ifjú versenyzőink, akik most
szorítóba lépnek, kevés mérkőzéssel rendelkeznek, tőlük a tisztes helytállást várjuk, de a magasabb korosztályban indulókban
kötelek közé lépők már aranyéremért bokszolnak – mondta el

Feil Ádám, a PSE ökölvívóedzője. A tizenhetedik alkalommal
megrendezett megmérettetésre
kilenc sportegyesület érkezett,
köztük az MTK és a KSI sportolóival. Az egész napos eseményen Kovács János és Kelemen
Barnabás végzett a paksiak közül
első helyen, utóbbi a legeredményesebb versenyző különdíjat is
átvehette. Libor Sándor, Zsiga
Zsolt, Benkő Norbert és Csonka
József ezüstéremmel zárt.
– Nincs akkora támogatása,
presztízse Pakson az ökölvívás-

nak, mint korábban volt. Akad,
aki hobbiként űzi a sportot, azok
is kesztyűt húzhatnak nálunk,
akik csak edzenek, tanulják,
elsajátítják a boksz alapjait, de
szorítóba nem lépnek, mérkőzéseket nem játszanak. Ez is egyre
népszerűbb – összegzett Kajtár
László, a PSE ökölvívó szakosztályának elnöke, aki hozzátette:
elégedett a tanítványok eredményeivel. A paksi fiatalok legközelebb az októberben kezdődő
magyar bajnoki mérkőzéseken
lépnek szorítóba.
efgé

Pakson rendezték az ob-t
Pakson rendezték a tájfutó rövid
távú országos bajnokságot és a
pontbegyűjtő országos csapatbajnokságot. Az ASE-csarnok
és a műjégpálya közötti versenyközpontban közel ezer főt
fogadott a szervező Paksi Sportegyesület és a Kalocsa SE tájékozódási futó szakosztálya.
– A rövidtávú ob-n összesen
977 induló állt rajthoz 31 kategóriában. A legnívósabb bajnoki címet a felnőtt férfi kategóriában (F21-ben) Bakó Áron
vehette át a Tabáni Spartacus

Győrben rendezték a felnőtt, ifjúsági és U23-as maraton válogatóversenyt, amelyen hárman képviselték az Atomerőmű SE-t. Női
felnőtt K1 26 km-n Kiszli Vanda
a második, K2 26 km-en a győri
Czéllai-Vörös Zsófiával párban
az ötödik helyen ért célba. Női
ifjúsági K2 18 km-en Pupp Noémi a győri Takács Tamarával a
dobogó tetejére állhatott fel. Férfi
ifjúsági C2 18 km-en Török Aurél
a szintén győri Sáling Áronnal a
negyedik helyet szerezte meg.
Eredményével Kiszli Vanda a K1
U23, Pupp Noémi pedig a K2 ifjúsági korcsoportban kiharcolta
az indulási jogot a szeptember
végi oklahomai maraton világbajnokságon.
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SE versenyzőjeként, míg a nőknél Szerencsi Ildikó, a Szegedi
Vasutas Sport Kör futója lett a
bajnok – mondta el Kiss Gábor,
a Paksi SE edzője. A szervező
hozzátette: – A hat paksi induló
közül hárman jutottak a legjobb
24 közé a délelőtti selejtezőből.
A döntőben a serdülő lányoknál
Makovinyi Dorottya 6., az ifjúsági lányoknál Lénárt Viktória
10. és a serdülő fiúknál Weisz
Pál a 22. helyezést érte el. A
másnapi pontbegyűjtő országos
csapatbajnokságon 223 csapat

nevezett húsz kategóriában. A
felnőtt férfi kategória bajnoki
címe szintén a Tabáni Spartacus
SE-hez került. A felnőtt nőknél
a bajnoki cím a Pécsi Vasutas
Sport Kör tájfutóihoz került. A
paksiaknál a dobogóesélyes ifjúsági női váltót egy hibapont
miatt kizárták. Az ifjúsági fiúk
tizedikek lettek (Sima Tamás,
Weisz Pál, Debreceni Szabolcs),
N14-es csapatunk (Kovács Karina, Feczer Zsófia, Ritter Kíra) a
12. helyezést érte el.
Faller Gábor

Visszataláltak a régi útra
Komoly változások történtek a Paksi Kézilabda Sportegyesület életében, augusztus
1-jén 15 felnőtt játékossal megalakult az
egyesület női kézilabda szakosztálya. Az
eltelt idő alatt megtörtént a csapat felkészítése és integrálása az egyesületi struktúrába. A 2014-15-ös idényben a női és
férfi felnőtt csapatot, valamint a fiú U15-ös
serdülő gárdát a Tolna megyei bajnokságba
nevezték, ezen túlmenően a férfi csapat továbbra is részt vesz a tízcsapatos Bács-Kiskun megyei regionális bajnokságban is. A
küzdelmek szeptember 21-én kezdődnek,
mindkét felnőtt csapat idegenben kezd. A
tervekről Oldal Ottó, a PKSE szakosztályvezetője beszélt.
– Egyesületünk vezetése az idén nyáron
végre visszatalált önként vállalt alapfeladatához, az utánpótlás-neveléshez. Mindenkinek be kellett látni, hogy építkezni csak
megfelelően stabil, széles alapok lerakását
követően lehet és szabad. A türelmetlenség
általában tévútra vezetett és fölösleges időt,
energiát emésztett fel. Jelenleg 45 fő aktív
utánpótláskorú igazolt játékosunk van, ebből hatan a felnőtt csapatban, a többiek a
serdülő csapatokban versenyeznek.
– Az U14 és U16 az országos bajnokságban
indul, az U15 miért csak a megyeiben?
– Országos szinten nincs U15-ös bajnokság. Az U15-ben az országos serdülő baj-

nokságban szereplő csapat fiatalabb és az
országos gyermek bajnokság (U14) képzettebb játékosai szerepelnek. A Tolna megyei
bajnokságban már a jövő évi osb-csapatot
versenyeztetjük. Erre a korosztályra tervezzük építeni a jövő férficsapatát.
– Milyen célokkal vágnak neki az utánpótláscsapatok a bajnokságnak, vannak elvárások?
– Számukra a meccsrutin és a tapasztalatszerzés a legfontosabb cél. Színvonalas
bajnokságokban közel negyven mérkőzést
fognak játszani mindkét korosztályban, zömében náluk erősebb csapatok ellen. Idő
kell hozzá, hogy beleerősödjünk ezekbe a
bajnokságokba. Csak nagy-nagy türelemmel érhetjük el az egyesület elé tűzött, hosszú
távú célokat. A tisztes helytállás mellett azért
számítunk több bravúros eredményre is. A
tavalyi ERIMA Gyermekbajnokság Zákányi
Bálint Régiójában már megmutattuk oroszlánkörmeinket. A csapatok egy részével az
idén is fogunk találkozni az osb-ben. Annyi
változás történt, hogy átsoroltak bennünket a
gyermekbajnokság Csiszár László régiójába
a 2014-15-ös bajnokságban, így a részt vevő
csapatok még ismeretlenek számunkra.
– A férfi felnőtt csapat játékosállománya
mennyire erős, mit vártok a Bács-Kiskun megyei bajnokságtól?
– A Bács-Kiskun megyei férfi felnőtt bajnokság létszáma tíz csapatra csökkent, a

színvonala várhatóan változatlan lesz. Felnőtt férfi csapatunk az elmúlt évhez képest
nem erősödött, alapvető feladata, hogy kitapossa az utat az 5-6 év múlva beérő 19992000-es gárdának.
– A női csapat játékosai honnan érkeztek és
mi várható tőlük az első évben?
– A női szakág megalakulását a Tolna megyei kézilabdasportban betöltött egyre felelősségteljesebb és meghatározó szerepünk
motiválta. A megyében több női csapat a
megszűnés szélére sodródott, viszont bizonyos átrendeződés is tapasztalható. Új
induló a kilenccsapatos bajnokságban a
Paks mellett Dunaföldvár és Simontornya.
A férfi szakághoz hasonlóan itt is létrejött
a Hőgyész–Simontornya–Paks–Dunaföldvár tengely, ami a sportág jövőjét tekintve
biztató lehet. A PKSE női szakosztálya a
megszűnt Nagydorog csapatára épül, kiegészítve néhány Decsről és Tolnáról érkező játékossal. Több olyan paksi játékos
is szerepel a gárdában, akik eddig máshol
játszottak. Csapatunk minden tagjának
van többéves játékosmúltja, a korösszetétele megfelelő, jellemzően 20-40 év közötti. Már az alapozás időszakában is látható
volt, hogy rendkívül motivált a társaság,
rövid időn belül sok örömöt fognak szerezni a női kézilabdázás kedvelőinek.
Kovács József
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A sport örömforrás
Szeptember első hétvégéjén egy napra még
benépesült az ürgemezei strand: a 6. Nagy
Sportágválasztón több mint húsz sportágat
ismerhettek meg az érdeklődők. Autó-motor sport, sakk, tánc és vitorlázás is szerepelt a kínálatban.
– Nagyon fontos, hogy a csetelés és a
facebook mellett valódi közösségi élményeket is megélhessenek a gyerekek a sport
és mozgás révén. Ha gyerekkorban meg
tudjuk ismertetni, meg tudjuk tanítani az
élmény- és örömszerzésnek ezt a módját,
akkor ez egy életre szólhat – fogalmazott
az eseményen Kovács Antal, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke. A diákok nagy
vehemenciával vetették magukat a különböző sportágak kipróbálásába. A sakknál
Gosztola István szakosztályelnök (ASE)
várta a gyerekeket.

– Elsősorban logikai játékokat hoztunk a
kezdőknek, illetve a sakk iránt érdeklődőknek, ezeken keresztül próbáljuk bevezetni
őket a sakk rejtelmeibe. Pakson nagyon jó
az utánpótlás. Az Atomerőmű SE mindig
büszke volt arra, hogy nagyon sok fiatalt
be tudott építeni az NB I-es csapatba. Próbálunk most Ács Petiket és Berkes Feriket
keresni – összegzett Gosztola István.
A Tűzvirág Táncegyüttes standját Ujvári
Dávid vezette. – Igyekszem a Kárpát-medence táncait minél szélesebb körben megmutatni, de úgy veszem észre, a moldvai
csángók táncai a legnépszerűbbek. A gyerekek jobban feloldódnak, ha csoportos
táncban, lánc- vagy körtáncban táncolhatnak, nem feszélyezi őket, hogy párban vagy
egyedül kell táncolni – mondta el a karvezető, táncpedagógus.
efgé

Csehek ellen készült az ASE
„Cseh heteket” tartott az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A bajnokságra és az
EuroChallenge-kupára
készülő társaság egymás után
játszotta edzőmérkőzéseit. A
Gesztenyés úti csarnokban
szeptember első hetében kétszer csapott össze a cseh BK
Opavával Braniszlav Dzunics
csapata, először 83-76-ra, majd
78-73-ra nyertek Körtélyesiék.
A következő héten Csehországba utaztak a piros-kékek, ahol
először ismét a BK Opavával
játszottak és nyertek 86-79-re.
A második nap az NH Ostrava
ellen lépett pályára a paksi
csapat, és 81-71-es győzelmet
aratott. A harmadik nap a cseh
bajnoki ezüstérmes Prostejov
következett, az ASE szoros csatában 73-71-re alulmaradt.
Az ASE szeptember 19-21. között Szombathelyen, a Horváth
Zoltán-emléktornán szerepel,
az ellenfelek a Falco, a Szolnok
és a Komarno csapatai lesznek.
Legközelebb szeptember 2526-án játszik hazai pályán a
Dzunics-legénység: a Morgen
Ferdinánd-emléktornán
a
Kecskemét, a Szolnok, és az
Inter Bratislava lesz az ellenfél.

Viszonylag hamar, már augusztus végén kiválasztotta reménybeli új légiósait Braniszlav
Dzunics, de szerződéskötésre
csak próbajáték után kerülhetett sor. A cseh BK Opava ellen mutatott teljesítmény aztán
meggyőzte a szakvezetést: John
Robersonnal és Henry Dugattal
is megállapodtak a folytatásról.
John Roberson 25 éves, 180
centi magas irányító a Texas
államban található Plano városában született, és középiskolai tanulmányait is ott végezte. Kiemelkedő tehetség
volt, 2007-ben őt választották
Texas legjobb középiskolás játékosának, Mr. Basketballnak.
(A címet előtte olyan játékosok
kapták, mint Shaquille O’Neal,
Rashard Lewis és Chris Bosh.)
Játékának jellemzői a gyorsaság, kiváló passzolás, és a jó
dobószázalék. A középiskola
után a Texas Tech egyetemen
folytatta, négy éven keresztül ő
volt a csapat kezdő irányítója.
Teljesítményéről sokat elmond,
hogy az egyetemi csapat valaha
volt legjobb gólpasszadójaként
és tripladobójaként köszönt
el az amatőr élettől. Profiként
Szlovénia, majd Ecuador kö-
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vetkezett, végül Svédországban
kötött ki. A Sodertalje Kings
csapatával kétszer egymás után
egészen a bajnoki címig jutott.
Első bajnoki döntőjében a mindent eldöntő meccsen 42 pontot, míg az idei döntő utolsó
összecsapásán 32 pontot termelt. Jól sikerült a bemutatkozás az ASE csapatában is, első
meccsén a BK Opava ellen 20
pontot (ebből öt tripla) szerzett.
Henry Dugat 27 éves, 183 centi magas hátvéd szintén texasi,
Libertyben született. A Baylor
egyetemen végzett, leginkább
a kettes poszton szeret játszani, de ha kell, irányítóként is
bevethető. Az egyetemi évek
után játszott többek között
Mexikóban, Svédországban, az
előző szezonban pedig a német
Bundesligában, a Phoenix Hagen csapatában. A gyengének
nem mondható német pontvadászatban átlagban 21 perc
alatt 12 pontot, 2 lepattanót és
1,2 labdát szerzett. A 2012/13as idényben a valamivel gyengébb svéd bajnokságban az LF
Basket játékosaként 20,4 pont,
5,8 lepattanó, 4,8 gólpassz és
2 labdaszerzés volt az átlaga.
Kiválóan védekezik, rendkívül

gyors, ezért sok labdát szerez,
rendkívüli ruganyosságának
köszönhetően alacsony termete
ellenére nem okoz gondot számára a zsákolás sem. Az első
Gesztenyés úti meccsén Dugat
is jól mutatkozott be, 15/3 pont
volt a termése.
(joko)

Időskori hallásromlás
Az időskori hallásromlást sokan a kor természetes velejárójának tekintik, ugyanúgy, mint a látás romlását. Arra azonban
kevesen gondolnak, hogy a már bekövetkezett halláskárosodás kezelését érdemes minél előbb megkezdeni. A hazai
köztudatban még mindig tapasztalható
némi ellenérzés a hallást segítő technológiákkal kapcsolatban. Ennek oka többnyire abból fakad, hogy a hallásproblémákkal küzdő emberek nem ismerik a
legkorszerűbb hallásjavító megoldásokat,
vagy tartanak a hallásszűrő vizsgálatoktól.
Fontos megértetni az érintettekkel, hogy

a szűrés gyors és fájdalommentes vizsgálat, melynek végeztével a szakemberek
számára kiderül, hogy szükséges-e további kivizsgálás. Ezt követően a páciensnek
lehetősége nyílik arra, hogy a vizsgálatot
végző szakemberrel megbeszélje jelenlegi hallásállapotát, és hogy mit kell tennie
hallásjavítása érdekében.
Sokan sajnos csak akkor fordulnak szakértőhöz, amikor már a mindennapokban is
komoly akadályt jelent számukra hallásuk
elégtelensége, és jelentősen rontja életminőségüket. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a páciensek, amint kipróbálják a
hallókészülékeket, boldog megdöbbenéssel fedezik fel újra a tiszta hangokat. A jelenlegi, digitális készülékekben
egy-egy miniatűr számítógép dolgozik,
mely személyre szabva végzi a beállításokat úgy, hogy az a legoptimálisabb hallásélményt eredményezze használójának.
Kevesen vannak azzal tisztában, hogy a
halláskárosodás maga sokkal feltűnőbb,
mint a mai modern, szinte láthatatlan
hallókészülékek. Érdemes tehát a hal-

Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár: 2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

Szórólapterjesztésre
munkatársakat
keresünk!
06/30-836-7904

Ortopédiai
magánrendelés
Pakson!

TEIT

Dr. Domán István PhD
osztályvezető főorvos
Rendelés:
hétfőnként 16 órától
Paks, Váci Mihály utca 1.
(háziorvosi rendelő)
Bejelentkezés:
+36-20-922-7030

lásszűrésekre elmenni, hogy minél előbb
megtudják a hallásromlás mértékét – és
az audiológus szakemberek segítségével
megkaphassák az optimális segítséget
ahhoz, hogy életük újra teljes legyen.
Dr. Elek László
fül-orr-gégész és
audiológus szakorvos, Victofon Kft.
(X)

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

Dunaföldvár központjában
50 m2-es, tégla építésű,
felújított lakás
áron alul eladó.
Érdeklődni:
70/567-0472

kalocsai
látogató
központ

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

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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RITALIA TRAVEL
Már Pakson is, az ESZI-vel szemben
AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK PAKSI
INDULÁSSAL!
Kalandozás DÉL-LENGYELORSZÁGBAN autóbusszal:
4 nap – október 23-26. 39.950 Ft/főtől
Non stop utazások!
Horvátország Plitvice a vízesések birodalma!
Október 11. 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Szlovénia BLED-i tó + Vintgar szurdok !
Október18. 12.990 Ft/fő+belépőjegy

Egyiptom Sharm El Sheikh repülővel:
október 3. 7 éj 4* hotelben all inclusive ellátással
124.900Ft/főtől+illeték, vízum
Szállásutalványok Outlet árakon!
BODROGI KÚRIA**** Inárcs 39.990 Ft/2éj/2fő
teljes ellátással
CE PLAZA HOTEL **** Siófok 38.900 Ft/2éj/2fő
félpanzióval
Hotel Imperial Gyógyszálló, Kiskőrös
35.990 Ft/2éj/2fő félpanzióval

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodánkat!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA
7030 PAKS, Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130 Mobil 30/603-7420
info@ritaliatravel.hu
www.ritaliatravel.hu
Engsz.: U-001312

Októberben
Chen Tai Ji
Kungfu
kezdő csoport
indul

További infó:
+36 20 466 0769
vajera@t-online.hu
paks.chentaichi.hu

Az Együtt a parlagfű ellen
Alapítvány köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át céljai elérése érdekében ajánlották fel. A 2012-es
szja 1%-ának összege 381.114
Ft volt, melyet egészségmegőrző és betegségmegelőző
programokra
fordítottunk.
Bízzunk abban, hogy az elkövetkező években is támogatják tevékenységünket,
köszönettel:
az Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai

Álláshirdetés
Paksi Benedek Elek Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet gyógypedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: Paksi Benedek Elek Óvoda és Paksi
Napsugár Óvoda.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Speciális nevelési
igényű gyermekek ellátása, fejlesztése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: gyógypedagógus végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Gyógypedagógus – logopédus végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bosnyák
Zoltánné a 75/830-406-os telefonszámon ad.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy a postai
úton Paksi Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság útja 1/b címen
lehet.

