Közéleti munkája legfontosabb eredményének a mindenkor kiegyensúlyozott és
átlátható gazdálkodást és a felelős, botrányoktól mentes helyi politizálást, a szabályos önkormányzati és hivatali működést tartja, bár azt mondja: az ember tegye a
dolgát, az ítélkezést hagyja másra. Hajdú Jánossal beszélgettünk.

15. oldal

Paksi Hírnök
XXIII. évf. 23. szám

ALAPÍTVA 1989-BEN

A boldog békeidőket
idézték
11. oldal

2014. november 28.

Fotó: Juhász Luca

BETÉTAKCIÓ ÚJONNAN ELHELYEZETT BETÉTEKRE
Lakossági és üzleti ügyfeleink részére 90 vagy 180 napos egyszeri lekötött Forint számlabetét elhelyezése esetén új betétre

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216
Válassza bankjának
a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet!
Keresse kollégáinkat a részletek miatt!

évi 3,00% kamatot (EBKM: 3,00%)

valamint lakossági ügyfeleink részére takarékszelvényben elhelyezett új betétre

évi 2,80% kamatot (EBKM 2,80%) kínálunk!
• A kamat összeghatártól független! • A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!
• Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!
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A betegellátást segíti az új eszköz

Kardiológiai
ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzéséről
írt alá szerződést Süli János, Paks
polgármestere és Tóth Péterné, a

MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kft. ügyvezetője. A Pakson
jelenleg használt készülékkel
több mint tíz éve dolgoznak, így

időszerűvé vált az új eszköz beszerzése. Homoki István üzletfejlesztési vezetőtől megtudtuk,
hogy a MED-EN TRADE a GE

Healthcare magyarországi képviselője. A modern kardiológiai
ultrahang-diagnosztikai készüléknek méreténél fogva alacsony
az energiafogyasztása, adott idő
alatt több páciens vizsgálható
vele és kiváló a diagnosztikai biztonsága. Ma már alapvető követelmény a hasonló készülékekkel
szemben az információtároló
képesség, amellyel ez az eszköz is
rendelkezik, emellett rákapcsolható a rendelőintézet digitális
központi archiválási rendszerére is. Ennek eredményeként
magasabb színvonalú, gyorsabb
betegellátás válik lehetővé. Az új
6-7 év élettartamú, de akár tíz
évig is biztonsággal használható
diagnosztikai eszköz várhatóan
heteken belül megérkezik. A beruházás értéke nettó 15,6 millió
forint.
Kohl Gyöngyi

Kovács Sándor és Spiesz József,
külső tagjai pedig Kiss Mária és
dr. Kiss Péter. Az ülésen megválasztották a településrészi önkormányzatokat is.
Az önkormányzati választások
napján hatályba lépett új önkormányzati törvény megváltoztatta
a településrészi önkormányzatok
összetételét. A módosítás értelmében Paks képviselő-testülete
két településrészi önkormányzatot hozhatott létre, a bizottságok
létszámára és összetételére vonatkozó szabályokat figyelembe
véve a dunakömlődi városrészen
öt-, Biritó, Csámpa, Cseresznyés,
Gyapa és Hegyespuszta településrészeken pedig kilencfőset.
A Dunakömlődi Településrészi
Önkormányzat elnöke Spiesz
József lett, tagjai Girst Ádám és
Bagdy László, külső tagok Csákyné Hanuszka Ildikó és Sallai
Ferenc. A Külső Városrészek Településrészi Önkormányzatának
elnöke Girst Ádám lett, képviselői
tagjai Spiesz József, Bagdy László,
dr. Rujder Mária és Magyarné
Nagy Edina. A településrészeken

megtartott jelölőgyűléseken a
helyi lakosság által javasoltaknak
megfelelően külső tag lett Feil
József (Csámpa), Heizler Zoltán
(Gyapa), Kapás Zoltán (Cseresznyés) és Tóth Attila (Biritó).
A 2014-es költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló
beszámoló is napirenden volt a
tanácskozáson. Erre most nem
lett volna kötelezettsége a grémiumnak, ám hasznosnak találták,
ha az új testület erről tájékoztatást
kap, illetve megismeri a költségvetés szerkezetét. Felülvizsgálták
a város önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodását. Dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyző
elmondta, hogy ezt a jogszabály
szerint minden esztendő január 31-ig, illetve választási évben
a megalakulást követő harminc
napon belül meg kell tenni. A
felülvizsgálat során tett módosításokkal aktualizálták a megállapodásokat, az önkormányzat
a továbbiakban is támogatja a
Pakson működő két nemzetiségi
önkormányzatot.
-gyöngy-

Döntés után
Eldőlt, hogy kik dolgoznak Paks
képviselő-testületének bizottságaiban, és megválasztották a településrészi önkormányzatokat is
a grémium novemberi ülésén. A
gazdasági bizottság elnöke Bana
János lett, tagjai Girst Ádám
és Bagdy László, külső tagok
dr. Hanol János és Féhr György.
A városépítő bizottságot Bagdy
László vezeti, tagok Spiesz József
és dr. Rujder Mária, külső tagok
Váci Györgyné és Ulbert Sándor. A humánpolitikai bizottság

élére dr. Rujder Máriát választották, tagoknak Magyarné Nagy
Edinát és Bana Jánost, külső tagoknak Till Józsefnét és Csajági
Sándort. A közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi
bizottságot Kozmann György
elnököli, tagjai Magyarné Nagy
Edina és Horváth Zoltán, külső
tagjai Takács András és Pach János. A jogi, ügyrendi és pénzügyi
bizottság tagjait az alakuló ülésen
már megválasztották, a bizottság
elnöke Horváth Zoltán lett, tagjai
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Az ipari parkban is tájékozódott
az uniós szakértő
Jó benyomásokat szerzett a
paksi ipari parkban tett látogatása során Jack Engwegen, az
Európai Bizottság Regionális
Főigazgatósága Magyarországért felelős részlegének vezetője
és Vincze Norbert, az Európai
Bizottság (DG Regio) nemzeti
szakértője. Az Európai Bizottság szakemberei azért érkeztek a Dél-Dunántúlra, hogy
személyesen
tájékozódjanak
arról, hogyan hasznosulnak az
uniós pályázatok keretében érkező források. Jack Engwegen
azt mondta, az ipari parkban
foglalkoztatott létszám és a dr.
Sztruhár Sándor ügyvezető által vázolt fejlesztések azt jelzik,
hogy Pakson hatékonyan használták fel a pályázati forrásokat.
A szakértő nemcsak ezt, hanem
az adottságait illetően is elismerően szólt Paks ipari parkjáról.
Azt mondta, nem túl nagy a
távolság Budapesttől, az pedig
kifejezett előny, hogy az ipari
parkot az autópályáról néhány
perc alatt el lehet érni. Ez –

húzta alá – az exportpiacra termelők számára fontos ismérv.
Hozzáfűzte, hogy több országból van vállalkozás a parkban,
ami szerinte annak eredménye,
hogy jók az adottságok, színvonalasak a szolgáltatások.
– Reméljük, hogy ha még több
európai uniós pénz érkezik a
régióba, a külföldi vállalkozások száma növekedni fog, ami
jót tesz a magyar gazdaságnak
– fogalmazott. Jack Engwegen
emlékeztetett arra, hogy az
újabb hétéves uniós ciklus kifejezetten a gazdaságfejlesztésre
fókuszál. Külön kiemelte, hogy
nem az Európai Bizottság feladata a pályázatok nyilvánosságra hozatala, illetve a beérkezett igények elbírálása.
– Most tárgyaljuk a következő
hét évre szóló operatív programokat. Ez az út számomra
is tanulási folyamat, hiszen
most vagyok először a régióban. Minden információt, véleményt, amire most szert teszek,
fel fogok használni azzal a cél-
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lal, hogy minél jobb programokat tudjunk elfogadni – összegezte.
Dr. Sztruhár Sándortól, a Paksi
Ipari Park Kft. ügyvezetőjétől
megtudtuk, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében érkeztek
Paksra az Európai Bizottság
tisztségviselői. Azért éppen ide,
mert olyan ipari parkot akartak
látni, ahol viszonylag sok uniós
támogatású beruházás jött létre. A paksi ipari park területén
12 uniós támogatású projekt
valósult meg. A vissza nem
térítendő támogatás összértéke 800 millió forint, az ennek
felhasználásával megvalósított
fejlesztés értéke kétmilliárd,
ami szép eredmény különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy az
elmúlt évben meg kellett küzdeni a válság hatásaival is.
Dr. Sztruhár Sándor Jack
Engwegennek tolmácsolta a
vállalkozók uniós pályázatokkal kapcsolatos problémáit. Azt
mondta, a feltételek nagyon

szigorúak, a támogatási intenzitás alacsony, 30 százalékért
nem érdemes vállalni a nagyon
kemény feltételeket, hiszen 10
százalékot elvisz a pályázatírás,
fejtegette. Azt pedig kifejezetten rossz iránynak minősítette,
hogy a vissza nem térítendő támogatás helyett a nagyon kedvező kamatozású hitelt akarja
az unió favorizálni. – Sok vállalkozás vegetál, számukra a hitel nem jó megoldás – mondta.
Barnabás István alpolgármester
arra mutatott rá, hogy a Paksi
Ipari Park 700 dolgozójával a
város második legnagyobb foglalkoztatója. A Paksi Ipari Park
Kft. évtizedes munkatapasztalatával nagyon sok segítséget tud
nyújtani a vállalkozásoknak.
Erre, és a város ebbéli szerepvállalására fokozottan szükség
lesz az atomerőmű-beruházás
során. Klaszterbe kell tömöríteni azokat a vállalkozásokat,
amelyek szerepet kívánnak vállalni a munkában, emelte ki.
Vida Tünde

Új gépek érkeznek a hulladékközpontba
Újabb négy gép beszerzéséről
írt alá szerződést a Paks és
Környéke Hulladékgazdálko
dási Önkormányzati Társulás.
A hulladékkezelésben alkal
mazott berendezések beszer
zési értéke nettó 144 millió
forint. A vásárlásra az európai
uniós projekt biztosít forrást,
a támogatás mértéke 92%.
Négy nagy értékű eszköz megvásárlásával folytatódott a paksi
hulladékkezelő központ kiépítése. Az európai uniós támogatással közel kétmilliárd forintból megvalósuló projekt lassan
lezárul. A gépek beszerzését

nyílt közbeszerzési eljárás keretében bonyolították, két céggel írt alá szerződést a társulás.
A nettó 99 millió forint értékű
kompaktor szállítását decemberre ígérte a szerződő partner.
E speciális berendezés tömöríti
a hulladéktesten az odakerülő
szemetet, így valósítható meg a
kiemelt cél, hogy a lerakó minél
tovább üzemeltethető legyen –
mondta el Erdős Artúr, a gépet szállító PROFI-BAGGER
Építőipari
Gépkereskedelmi
Kft. ügyvezetője. A hulladékmozgatáshoz szükséges univerzális rakodógép, targonca
és homlokrakodó beszerzéséről

szóló szerződés nettó 45 millió
forintról szól, ezek a berendezések is megérkeznek decemberben, beüzemelésüket és a
kezelőszemélyzet betanítását
a beszállítók vállalták – erről
Papp Zoltán, a TERRA Hungária Építőgép Kft. ügyvezetője
tájékoztatott.
A hulladékkezelő központ
indulása óta eltelt időszak tapasztalatai szerint a rendszer
eredményesen, jól működik
a lakosság környezettudatos
gondolkodásának köszönhetően – hangsúlyozta az ünnepélyes szerződés-aláíráson
Tell Edit, Paks alpolgármes-

tere. Ez utóbbit erősítendő
rövidesen egy új tájékoztató
kiadvánnyal jelentkezik a társulás. A füzetben négy évszakra bontva talál hasznos
tanácsokat a lakosság például
a síkosságmentesítésről és a
szúnyoggyérítésről a 2015ös esztendő hulladékgyűjtési
naptára mellett. Rövidesen a
háztartásokba kerül az a szórólap is, melyen a decemberi,
előre nem tervezett zöldhulladék-elszállító járatról tájékoztat a társulás. Ez a rendkívüli
zöldjárat december elsején és
másodikán lesz Pakson és a
társult településeken.
-dal-

Felkészülten várják a telet
Ha Katalin kopog, karácsony
locsog – tartja a mondás. Ha a
népi megfigyelés idén igazolódik, akkor talán fehér karácsonyunk lesz. A havazást – bármikor érkezik is – felkészülten
várja a város. A DC Dunakom
Plusz Kft.-t mint városüzemeltetőt bízta meg idén is a téli
síkosságmentesítési feladatok
ellátásával a paksi önkormányzat. Ennek anyagi fedezetét a
város saját költségvetéséből
biztosítja közszolgáltatási szerződés keretében. Pupp Gábor,
az önkormányzat műszaki
osztályának munkatársa arról
tájékoztatott, hogy a Paks közigazgatási területén található
mintegy 90 kilométernyi burkolt útfelület, valamint a járdák
síkosságmentesítéséről szól ez a
megbízás. A munkába állítható
gépek szemléje már megtörtént, illetve azt is meghatározták, hogy a különböző időjárási
helyzetekben hány gépet és személyt kell a feladat elvégzésére
biztosítania a cégnek. Azt is
szabályozták, mennyi időn belül kell megkezdeni és befejezni
a síkosságmentesítést havazás,
ónos eső idején. Az úgynevezett minimum ügyelet november 13-án indult nyolc techni-

kai eszközzel és kilenc fővel. A
technikai állomány összetétele
nem változott tavaly óta, a tapasztalatok azt mutatták, hogy a

meglévő gépparkkal biztonsággal elvégezhető a hóeltakarítás
a városban – hangzott el a
gépszemlén. Az ügyelet elren-

Az ünnepi díszkivilágítás működtetése is a DC
Dunakom Plusz Kft. feladatai közé tartozik. Advent első vasárnapján – november 30-án – gyúlnak fel először a karácsony
fényei a városban, vízkeresztig biztosít így ünnepi hangulatot
Pakson az önkormányzat. A villanyoszlopokra, a körforgalomban álló és a Városháza előtt található fákra felszerelt világítótestek mellett a forgalmas városrészekbe átfeszítők kerültek
a tavalyival megegyező számban. Az ünnep fényei mintegy
ötmillió forintba kerülnek 2014-ben.

delésével a sós homokot tartalmazó ládákat is kihelyezték a
buszmegállók és gyalogátkelőhelyek környékére – majdnem
száz ládában biztosítják idén is
a kézi úttisztításhoz szükséges
síkosságmentesítő anyagot.
A maximum ügyelet elrendelésekor – melyre az elmúlt
években viszonylag ritkán volt
szükség – további platós gépjárműveket is munkába állítanak
és húsz főre emelik a személyi
állományt, tájékoztatott Puskás
János, a DC Dunakom Plusz
Kft. ügyvezető igazgatója, aki
elmondta azt is, hogy havazás
idején 4-6 órán belül közlekedhetővé kell tenniük az első
osztályba sorolt utakat, 24 órán
belül pedig lehetőség szerint
minden utcát járhatóvá kell tenniük. Az időjárás-előrejelzések
szerint a következő két hétben
kisebb mennyiségű csapadék
várható ugyan, de hóra térségünkben nem kell készülni. A
szolgáltató mindazonáltal kéri,
hogy havazáskor mindenki
végezze el saját portája előtt a
síkosságmentesítést, és lehetőség szerint ne parkoljon az útpadkák mellé, hanem álljon be
a garázsba vagy az udvarra.
Dallos Szilvia
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Lezárult az OSART-vizsgálat
Az ez alapján készült jelentést
három hónap múlva kapja meg
az Országos Atomenergia Hivatal, majd három hónappal
később nyilvánosságra hozzák. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egy akciótervet készít
majd a jelentés alapján, amelynek kontrolljára egy OSARTutóvizsgálat keretében másfél
év múlva kerül sor.
Pierre Gest azt mondta, hogy
az elmúlt hetekben egyebek
között a menedzsment, az adminisztráció, az üzemvitel, a
karbantartás, a sugárvédelem,
a súlyosbaleset-kezelés és a vegyészet területén végeztek vizsgálatot. Az atomerőmű és az
ott dolgozók nyitottan álltak az
elemzéshez, emelte ki a csoport
vezetője. Hangsúlyozta, hogy
a fejlesztésre szoruló területek
mellett a jó gyakorlatot is fontos azonosítani, hogy hasznosíthassa a világ nukleáris ipara.
Hamvas István, az MVM Pak-

Fejleszthető területeket és követendő példákat is azonosított
az a nemzetközi felülvizsgálat,
amely az elmúlt hetekben zajlott
a paksi atomerőműben. A vizsgálatot végző OSART-csoport
vezetője, Pierre Gest hangsúlyozta, nem hatósági vizsgálatról
van szó, közös cél a biztonságos
működés gyakorlatának ter-

jesztése. A nemzetközi csoport
vezetője arról számolt be, hogy
első benyomásaik szerint a paksi atomerőmű nagyon jó szinten
üzemel, odafigyel az üzemelés
biztonságára. Több olyan területet nevesítettek, ahol lehet még
fejlődést elérni, illetve azonosítottak számos, más erőművekben is követhető, jó példát.

2. blokk:
megvan
az engedély

Ülésezett a TEIT

Megkapta a kettes blokk is az
üzemidő-hosszabbításra vonatkozó engedélyt. Az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH)
honlapján tette közzé, hogy
engedélyezi a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának tervezett
üzemidőn túli üzemelését. Az
új engedély 2034. december
31-ig szól. A nukleáris hatóság
határozatában felsorolta azokat
a feltételeket is, amelyet a kérelmező MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek teljesítenie, igazolnia
kell. Az engedélyezési eljárás
egy évig tartott, az üzemidőhosszabbításra való felkészülés
pedig hosszú évekig. Az egyes
blokkra vonatkozó engedély
2012 decemberében született
meg.

Kalocsán tartott rendkívüli ülésükön tekintették át a TEITtagok a társulás pénzügyi helyzetét, tisztázták az elszámolásokkal
kapcsolatos tudnivalókat, határidőket. Erre Bálint József elnök
szavai szerint azért volt szükség,
mert több új polgármester is van,
akik még nem ismerik a rendszert. Az ülésen a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás két együttműködő partnere, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., valamint a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Nonprofit Kft. képviselői
adtak tájékoztatást a szerződésben foglalt feladatokról és az elszámolás rendjéről.
Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs vezetője rámutatott, hogy a települések a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
állnak szerződésben, a forrást a
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kommunikációs és egyéb tevékenységekre a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja, az
RHK Kft. pedig közreműködőként vesz részt ebben az együttműködésben. Lovas Szilvia térségi szakértő emlékeztetett rá,
hogy miként az atomtörvény is
rögzíti, a települések legfontosabb feladata a kommunikáció és
az ellenőrzés, esetükben a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója kapcsán, de a forrásokat településfejlesztésre és működésre is fel lehet
használni.
Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-t képviselő Kováts Balázs
emlékeztetett rá, hogy 2008 végén tízéves keretmegállapodást
kötött az atomerőmű a TEIT-tel
a hosszú távú, szabályozott keretek között zajló munka érdekében. Ezt a megállapodást 2013ban áttekintették, aktualizálták,

si Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója hozzáfűzte: annak,
hogy meghívták az OSARTvizsgálócsoportot, az áll a
hátterében, hogy a biztonság
fejlesztésében támaszkodni kívánnak az iparágban meglévő
„kollektív bölcsességre”. Hamvas István azt hangsúlyozta,
hogy a nukleáris alapú áramtermelés ugyanolyan kiforrott,
mint például a vegyipar, nem
jelent nagyobb veszélyt, mint
más technológiák, de a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztésére szükség van.
Hullán Szabolcs, az Országos
Atomenergia Hivatal nukleáris biztonsági főigazgató-helyettese hozzáfűzte, az előzetesen kapott jelentés igazolja,
hogy az atomerőmű biztonsági
színvonala magas, az OSARTvizsgálócsoport nem tárt fel
olyan momentumot, ami ezt
megkérdőjelezhetné.
-vida-

így mind a támogatási, mind az
együttműködési szerződés 2018.
december végéig érvényben van.
A TEIT ezt követően kijelölte
azokat a településeket, amelyek
a korábban megválasztott ellenőrző bizottságba civil tagokat
delegálhatnak. Erre Ordas, Dunaszentbenedek, Foktő, Fadd,
Gerjen és Dunaszentgyörgy településeinek lesz lehetősége. Az ellenőrző bizottságot Fülöp János,
Fadd polgármestere vezeti, tagjai: Vargyas Mihály Dunaszentbenedek, illetve Katona György,
Géderlak polgármestere. -tündeKözel négy év után újra
megnyit a TEIT Kalocsa,
Szent István király út 35.
szám alatti irodája. Az iroda
hétköznapokon 10-16 óráig
tart nyitva.

Születésnapot ünnepelt a Vetővirág

Játszottak Szalmafesztiválon, Keszegfesztiválon, Paprikafesztiválon, ismerik őket Tolnában, Baranyában, Bács megyében, sokszor
játszanak hazai közönség előtt.
Egyik legemlékezetesebb szereplésük Oroszországban volt, ahol
a koncertezés mellett maradt idejük a fronton odaveszett magyar
katonák emléke előtti tisztelgésre
is. Ez persze csak néhány villanás
a Vetővirág népzenei együttes
elmúlt tíz évéből. A tagok nemcsak zenésztársakká, hanem
barátokká kovácsolódtak, élve-

zik az egyébként komoly közös
próbákat és a kötetlen együttlétet
is. Az együttes a Dunakömlődi
Faluházban koncerttel ünnepelte
alapításának tizedik jubileumát.
Kovács Lajos elmesélte, hogy alkalmi együttzenélésből született
az együttes egy népzenei fesztiválra szóló felkérés nyomán. Az
első koncerten még hárman voltak, jelenleg kilencen alkotják az
együttest, hárman furulyán, hatan citerán játszanak, és mindenki énekel, összegezte az együttes
vezetője. Azt is elmondta, hogy

minden olyan zenét szívesen
játszanak, ami alkalmas citerára,
palettájukon az összes népzenei
dialektus megjelenik. Ezt a jubileumi fellépésen bizonyították
is, tolnai, nagykunsági, rábaközi,
Kalocsa-menti, baranyai dalok is
szerepeltek a repertoáron. Igazi
csemege volt a Tekerős barátok
színpadra lépése, Pakson ugyanis a tekerőlantnak nincs túl nagy
kultusza, ismertsége.
Az együttes egyik tagja, Varga
János 1966-ban iskolásként kezdett citerán játszani, az Alföl-

dön két zenekarnak is tagja volt.
Hosszabb szünet után, három
éve csatlakozott a Vetővirághoz. – Nagyon sok élményünk
volt, sok helyen felléptünk. A
muzsikálás mellett az is vonzó,
hogy nagyon kellemes a társaság – mondta el. Mint kifejtette,
azt gondolta, hogy feledésbe merül, de meglepődve tapasztalja,
hogy újra divat lett a népzene.
Ezt a véleményt fogalmazta meg
Kovács Lajos is, akinek tapasztalatai szerint 15-20 éve valóban
leszálló ágban volt, de örömére
ez változóban van. – Egyik célunk éppen az, hogy a fiatalokkal
megismertessük, megszerettessük a népzenét – hangsúlyozta.
Azt mondta, friss, gyors, táncra
késztető dallamokat igyekeznek
játszani, hogy a fiatalok érdeklődését is fenntartsák. – Felemelő,
megható, izgalommal teli érzés a
tízéves jubileumon részt venni.
Mint mindig, most is azon izgulunk, hogy legyen kinek játszani
– vallotta be Kovács Lajos. Aggodalma abszolút alaptalan volt: telt
ház volt a faluházban, sőt még
pótszékekre is szükség volt, olyan
sokan összegyűltek, hogy együtt
ünnepeljenek a Vetővirággal.
Vida Tünde

Várja a rászorulókat a katolikus karitász
Megnyílt a Katolikus Karitász
paksi csoportjának irodája a
Szent István téri bazársor első
üzlethelyiségében. Keddenként
17-18, csütörtökön 10-11 óra
között várják a rászorulókat.
Ruhaneműt, cipőt, gyerekjátékokat, lakberendezési tárgyakat, bútort és tartós élelmiszert
kaphatnak, akik regisztráltatják
magukat az irodában. A jelentkezők aláírásukkal igazolják
rászorultságukat, a listázott
adományokat pedig átvételi elismervény ellenében vehetik
át. Ruhaneműt kilóra osztanak
havonta egyszer, élelmiszert rászorultság szerint. Szívesen fogadják a felajánlásokat is, jelen

pillanatban kályhák beszerzése
lenne a legégetőbb feladat, így
akinek van olyan fűtőberendezése, amire nincs már szüksége,
várják a bazársor első üzlethelyiségében megnyílt irodában,
mondta el Pálmai Klára, a karitászcsoport vezetője. Tartós
élelmiszert karácsony előtt, november 28-án és 29-én a Tesco és
a Penny áruháznál is gyűjtenek
a Magyar Élelmiszerbank közvetítésében. A karitászcsoport
irodájában ruhaneműt, tartós
élelmiszert, háztartási eszközöket és bútort egyaránt fogadnak, pénzadományt a plébániára várnak. Mint Pálmai Klára
emlékeztetett, Ferenc pápa a

szegényekért fellépő egyházat, a
szegények felé odafordulást hirdetett. Tizenkét önkéntes segíti a
paksi karitászcsoport munkáját,
amely nem csupán tárgyi adományokkal támogatja a rászorulókat – munkakeresésben, a lakhatási körülmények javításában
is igyekeznek segítséget nyújtani, de fordulhat problémáival a
csoporthoz olyan idős ember is,
aki betegsége miatt nehezebben
boldogul az ügyintézéssel, vagy
akár olyan kismama is, aki rövid
időre sem tudja megoldani gyermekei felügyeletét. A karitász a
paksi katolikus plébánia egyik
csoportjaként végzi munkáját
nem csupán kampányszerűen,

hanem egész évben. Aktuális
felhívásait az iroda ablakában, a
plébániahivatal és a templomok
hirdetőtábláin is kifüggeszti.
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Megmutatták,
mire büszkék
Képtelenség volt olyan tempóban
készíteni a réteseket, amilyenben
fogytak, pedig a gerjeni Zsófi és
Panni néni szünet nélkül nyújtotta a tésztát a Csengey Dénes Kulturális Központ aulájában megrendezett Szomszédolón. Míg a
rendezvényre rögtönzött sütőben
már a következő tepsivel készült a
mákos vagy éppen káposztás rétes, az asztalon már híre-hamva
sem volt az előző sütésnek, én is
alig tudtam megmenteni egy falatot a meggyes ízesítésű sarkából. A 83 éves Zsófi nénit az asztal
mellett, nyújtás közben faggattam a réteskészítés titkáról.
– Levegősen, csak a szélét szabad
nyújtani a tésztának, de a többször gyúrt maradékból már sosem lesz tökéletes végeredmény
– osztotta meg tapasztalatait az
unokáit süteménnyel gyakran
megörvendeztető Zsófi néni.
Aki ellátogatott a kulturális központ Szomszédoló nevű programjára, Gerjen kiváló borát és
pálinkáját is megkóstolhatta. A
település idei nyertes borát, egy
vegyes vöröset Nánai János hozta
el, aki feleségével szívesen foglalatoskodik szabadidejében a
szőlőben. A rétesesnél már csak
Tantos István gyümölcspálinkái
körül sereglettek többen, aki a
széles szortimentből ötöt hozott
el kóstolónak. Elárulta, a pálinkát mindig nagy odafigyeléssel
készíti, az érett szilvát és sárgabarackot kimagozza, az alma, körte,
birs szárát és csumáját kiszedi,
majd ledarálja a gyümölcsöt, kevés cukorral emel a cukorfokon,
majd több hétig érleli a párlatot.
A település közösségei, alkotói,
kézművesei azért érkeztek Paksra, hogy bemutassák Gerjent,
hagyományaikat, mindennapjai
kat és mindazt, amire büszkék.
Az eseményen volt interaktív
filmvetítés, bemutatkoztak a helyi kézművesek és az iskolások is,
valamint a záró programban három gerjeni amatőr fotós, Józsa
Diána, Máté Dénes és Verőczei
Péter közös kiállítása is megnyílt
a házban.
-matus-

A Pistiest nyerte
a tehetségkutatót
Még fel kell dolgoznunk az eredményt, nagy meglepetés volt ez
mindannyiunknak,
fogalmazott Gyulai István a Pistiest sikere kapcsán, amely megnyerte
a 17. alkalommal szervezett Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz
Fesztivált. A helyi formáció tagjai erre az alkalomra verbuválódtak, Gyulai István egyedi, saját
dalszerzeményeit komponálták
újra zenekari kísérettel. A tapasztalt zenészek, barátok hetekkel a
megmérettetés előtt ültek össze,
csiszolták olyanná a nóták hangszerelését, ami elnyerte a zsűri
tetszését. Gyulai István elmondta, kifejezett öröm számukra,
hogy az ítészek mindenkit kiemeltek: dicsérték a tagok alázatos, intelligens közreműködését,
Horváth Balázs gitáros elnyerte
a legjobb zenész díját is, ráadásul
a diákzsűri is őket értékelte neki
leginkább tetszőnek. Nem csupán a dicsérő szavakat, hanem a
főnyereménnyel együtt járó százezer forintos díjat is bezsebelték,
emellett a Fortuna Rádióban és
a Hangfoglalón bemutatkozási
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lehetőséget kaptak. Nem a nyeremény volt a lényeg, hanem hogy
a zsűri véleményt mondjon a
dalokról, mondta Gyulai István,
hozzátéve: az ideiglenes formáció most lelkesítő visszacsatolást
kapott további terveihez.
– Minden élmény és öröm ellenére elfáradtam kicsit a szervezésben, így már idén olyan
csapat összeállításába fogtam,
amely tud és akar is segíteni a
fesztivál további szervezésében –
ezt már Ruff Ferenc mondta el az
egymást váltó zenekarok fellépése közben. A főszervező úgy véli,
a lassan felnőttkorú rendezvény
frissítésre, fiatalos lendületre szorul, ehhez pedig Gyulai István és
Feil Gábor lelkes segítőként járul
hozzá. Ruff Ferenc hozzátette,
bár a következő években háttérbe vonulna, kapcsolati tőkéjét
továbbra is a rendezvény javára
fordítja majd. Az idei indulókról
szólva elárulta, évről évre egyre
jobb fellépők érkeznek Paksra,
a zenészek egyre képzettebbek,
ennek ellenére vannak még
olyan hiányosságok, amikre a

szakértő zsűri javító szándékkal
rávilágít. A zsűriben minden évben neves szakemberek ülnek,
úgymint Papp Gyula vagy Sárdi
Barbara. Ezúttal tizenkét, az előzsűrizés során erre alkalmasnak
talált zenekar mutatkozott be a
szépszámú közönségnek. Ruff
Ferenc úgy véli, a mai nevezőknek nagy szerencséje, hogy a
tehetségkutatókon segítséget,
iránymutatást kapnak a szakmai
fejlődéshez. Hozzátette, mint az
egyik legöregebb fesztivál, ők
is tagjai a Könnyűzenei Tehetségkutatók Országos Grémiumának, a KÖTEG-nek, amely
nem csupán a tehetségkutatással, hanem az utógondozással is
foglalkozik. Ennek előnye, hogy
a színpadon felbukkanó ígéretes
zenészek kezét nem engedik el,
közös erővel igyekeznek bemutatkozási lehetőséghez juttatni
őket az országos televíziókban,
rádiókban. A korábban Pakson
felbukkanó zenészek közül is
többen szereztek mára országos
ismertséget, többek között a 30Y
és a Vad Fruttik is. Matus Dóra

Házhoz
megyünk

Az esélyegyenlőség
erősítéséért munkálkodnak
Pakson jártak az Alternatíva
Komplex Szolgáltató Egye
sület szekszárdi irodájának
munkatársai. A látogatás célja
az volt, hogy városunkban is
ismertté váljon a fogyatékos és
megváltozott munkaképessé
gű emberek munkavállalását
segítő, térítésmentes szolgálta
tásokat nyújtó szervezet.
Az Alternatíva Egyesület a személyi és társadalmi esélyegyenlőség erősítését tűzte zászlajára
a kultúra, az oktatás és a munkaerőpiac területén, ennek jegyében segítik a fogyatékos és
megváltozott munkaképességű
emberek elhelyezkedését. Az
egyesület a munkavállalóknak
többek között a munkavállalásra való felkészülésben, illetve fél

évig a munkahely megőrzésében segít, a munkáltatóknak pedig munkaerő-piaci információkkal, munkaerő-közvetítéssel.
A szervezet 2014 februárjától
működik a dél-dunántúli régió
területén. A kaposvári központ
mellett van irodájuk Pécsen, valamint Szekszárdon a Széchenyi
utca 48. szám alatt, ahol egész
Tolna megyéből várják azoknak a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a
jelentkezését, akik szeretnének
dolgozni, illetve azokét a munkáltatókét, akik nyitottak foglalkoztatásukra.
Az egyesület munkaerő-piaci tevékenységét illetően két programot kell megemlíteni. Az egyik a
4M-szolgáltatás, amely a megváltozott munkaképességű, illetve

egészségkárosodást szenvedett
emberek elhelyezésének, munkavállalásának segítését foglalja
magába. Ebbe a programba Tolna megyében eddig közel kétszáz
érintettet vontak be és sokakat
sikerült munkához juttatniuk. A
másik az LFR-program, amelyben látássérültek foglalkozási
rehabilitációját segítik. Amiben
az LFR-program eltér a 4M-től,
hogy itt a foglalkozási tanácsadó
mellett pszichológus és szociális
munkás is foglalkozik az ügyfelekkel. A szekszárdi iroda munkatársai a közelmúltban Pakson
jártak azért, hogy hírt adjanak tevékenységükről, valamint feltérképezzék a potenciális munkáltatókkal, munkavállalókkal való
kapcsolatfelvétel lehetőségeit.
-kgy-

A szerkesztőség nagy örömére
szolgál, hogy olvasóink nagy
része nemcsak várja, de elvárja
a kéthetente megjelenő Paksi
Hírnök érkezését. Mindössze a
postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Csupán annyit
kell tennie, hogy befárad a Dózsa György út 51-53. szám alatt
található szerkesztőségbe és
gyártásvezető kollégánknál befizeti a díjat. Ez 2015-ben teljes
évre számítva 3600 forint.

Dorka Lakástextil
7030 Paks, Tolnai út 133.

Bútorszövetek, függönyök, karnisok,habszivacsok
(egyedi méretre is vágunk). Kárpitozás, függönyvarrás, a felméréstől a megvalósulásig.
Kedvezményes árakkal várom Önöket!
Tel.: 20/485-1758, 75/313-821

A Hortobágy volt
a vetélkedő témája
A vetélkedő sikere töretlen,
summázhatták az ÖKO Munkacsoport Alapítvány tagjai a
Szeresd, óvd és védd! elnevezésű
tudáspróbán. A civilszervezet
kiemelt célja a környezettudatos
magatartás kialakítása és ezzel
összefüggésben az ismeretterjesztés. Ezt célozza felnőtteknek
szóló, a szervezettel egyidős vetélkedője is. A 17 évvel ezelőtt
életre hívott megmérettetésen
kezdetben a környezetvédelemről volt szó, majd tíz évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy sorra
veszik Magyarország nemzeti
parkjait. Az idei képzeletbeli túra a Hortobágyi Nemzeti
Parkba vezetett, amely hazánk
elsőként alapított, 82 ezer hektáros területével a legnagyobb
nemzeti parkja, állat- és növényvilága egyedülálló. A részt
vevő tíz formációnak a park
történetének, flórájának és fau-

31 kisgyermek kapott facsemetét az ÖKO Munkacsoport Alapítvány Életfa-programjában a Csengey Dénes Kulturális Központban rendezett délutánon. A 2005 óta minden évben
meghirdetett akció lényege, hogy akinek a felhívásban megjelölt
időszakban kisbabája született, facsemetét kérhet; a feltétel
csupán annyi, hogy a család a gyermek életterében ültesse el és
gondozza a növényt. A környezeti nevelés jegyében életre hívott
programban az idén megajándékozottakkal együtt már több
mint háromszáz kisgyermeknek van életfája Pakson.

nájának alapos ismerete mellett
Herman Ottó munkásságával is
tisztában kellett lennie, halálának századik évfordulója alkalmából ugyanis ezzel kapcsolatos
feladatokat is kaptak. Az idei
versengés győztese Nagydorog
csapata lett, így ők nyerték el a
fődíjat, ami nem más, mint egy
tanulmányút az alapítvánnyal a
Hortobágyi Nemzeti Parkba. A
vetélkedő tartalmát minden alkalommal más állítja össze. Idén
ez a Bezerédj iskola feladata volt,
ahogy annak a kitalálása is, hogyan adják tovább a stafétabotot. Azt ötlötték ki, hogy a jogot
az nyeri el, aki az utolsó feladatban a leggyorsabban rak ki egy
képet. A győztes az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium
diákjaiból verbuválódott csapat
lett, így jövőre rájuk vár a feladatsor összeállítása.
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Kézdivásárhelyen jártak
Huszonöt éve kezdődött a diákcsere Paks és Kézdivásárhely
között. November 11. és 22. között került sor a harmincnyolcadik találkozásra. A két város
önkormányzata jóvoltából virágzó kapcsolat keretében idén
öt paksi iskola tanulói töltöttek
feledhetetlen napokat az erdélyi testvérvárosban. A Deák, a
Bezerédj és a II. Rákóczi általános iskolásai mellett ESZI-s és a
Balogh Antal katolikus iskolába
járó középiskolások alkották a
majd’ ötvenfős csapatot, amely
Jantyik Margit és Obendorfer
Mária kíséretében járta meg
Székelyföldet. A gyerekeket családok fogadták, arra is adódott
példa, hogy egy kétgyermekes
család három paksi diákot látott
vendégül. A paksiak társaikkal
együtt iskolába – a Molnár Józsiás és a Petőfi Sándor iskolába
– jártak és ugyanúgy éltek, mint
vendéglátóik, bekapcsolódtak
a családi programokba. Olyan,
itthon lassan feledésbe merülő
tevékenységeket láthattak, sőt
ki is próbálhattak, mint a kenyérsütés, tehénfejés. Emellett
– mint a Molnár Józsiás Iskola
pedagógusától, Kelemen Évától
megtudtuk – emlékezetes közös
kirándulások, programok vártak rájuk.
Az Incze László Céhtörténeti
Múzeumban Az élet tisztessége címmel interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson,
tárlatmegnyitón vettek részt,
a Vigadó Művelődési Házban
Gyerekhangszín koncert várta őket. Kirándulásuk során
felkeresték a Szent Anna-tavat, Tusnádot, Csíkszeredát,
megnézték Mikó-várát, a Csíki
Múzeumot, elmentek az ezeréves határon álló Rákóczi-várig, voltak Csíksomlyón és
Nyergestetőn. Nemcsak a magyar történelem fontos állomáshelyei által sugárzott miliőbe
csöppentek bele, hanem az igazi
télbe is, hiszen útjuk során havazott, sőt volt szerencséjük szabadon élő medvét is látni.
-tV-

Dönteni kell a továbbtanulásról
Elérkezett az idő, hogy a végzős
általános iskolások határozzanak arról, hol szeretnék folytatni tanulmányaikat. A paksi középiskolák már megjelentették
felvételi tájékoztatójukat, amelyben szerepel képzési kínálatuk
és a felvétel rendje. A felvételizőket érintő első fontos dátum
2014. december 9.
A Paksi I. István Szakképző Iskolában a mindenkori szakmaválasztékot a munkaerő-piaci
igényekhez igazodva alakítják
ki, különös tekintettel a hiányszakmákra, amelyekhez komoly
összegű ösztöndíj társul. A végzős nyolcadik osztályosok a
hegesztő, a lakatos, a kőműves
és hidegburkoló, az asztalos, a
festő, mázoló és tapétázó, a szociális gondozó és ápoló, a női
szabó, valamint az eladó szakmák közül választhatnak három
éves képzésben. Új lehetőség
lesz a következő tanévtől, hogy
a szakiskolai képzést követően
helyben, két tanév alatt érettségit szerezhetnek a fiatalok.
A 2015/16-os tanévre is lehet
jelentkezni
szakközépiskolai
képzésre, ahol a diákok négy
év után érettségit tesznek, majd
egy technikumi év alatt CAD/
CAM-informatikus végzettséget
szerezhetnek. Az I. István iskolában változatlanul az általános
iskola hetedik év végi és nyolcadik félévi tanulmányi eredmény
alapján alakítják ki a felvételi
rangsort (www.paszi.hu).
Az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiumban a megszokott
tanulmányi területekre várják
a végzős nyolcadik osztályo-
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sok jelentkezését, amelyek az
informatika, a villamos ipar és
elektronika, a gépészet, a környezetvédelem-vízgazdálkodás,
a közgazdaság és az ügyvitel.
Abban sem lesz változás, hogy
négy osztályt indítanak, osztályonként harminc fővel, teljes
osztály a villamosipar és elektronika, illetve gépész szakirányon
lesz, a többi esetében fél-fél osztály a felvételi keret. A diákok a
negyedik év végén érettségiznek,
majd egy év alatt végezhetik el
a technikumot. Az atomerőmű
bázisiskolájában a felvételi rangsort az általános iskolából hozott, illetve a központi írásbelin
elért eredményből, valamint a
szóbeli meghallgatáson szerzett
pontszámból alakítják ki, utóbbit
február 27-én tartják majd, de
erről írásban értesítik az érintett
diákokat (www.eszi.hu).
A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba négy évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhetnek a
nyolcadikosok. Az egyik osztályban a matematika és fizika tantárgyat tanulhatják emelt szinten
a diákok, vagy komplex természettudományos
tantárgycsoportos emelt szintű oktatásban
részesülnek, azaz kémiából és
biológiából van emelt óraszám.
A nyelvi osztályban az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés mellett humán (magyar, történelem)
vagy informatika irányultságra
van lehetőség többletórákkal. A
11. évfolyamon minkét osztályban további specializáció választható. A felvételről a hozott tanulmányi eredmény és a központi
írásbelin szerzett pontok alapján

döntenek, a hozott eredmények
esetében hat meghatározott
tantárgyat vesznek figyelembe
(vakbottyangimnazium.hu).
Amíg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megkapják a gyerekek, még vár rájuk
tennivaló. A központi írásbeli
felvételire december 9-ig kell jelentkezniük valamely központi
írásbelit szervező középiskolába, ezek Pakson az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium
és a Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fontos, hogy nem feltétlenül ott kell megírniuk a felvételi dolgozatokat, ahova majd
jelentkeznek. A vizsgát országosan egységesen január 17-én
10 órától tartják matematikából, valamint magyar nyelvből.
Jelöltek ki pótvizsganapot is, de
ez csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe. A központi
írásbeli felvételi dolgozatokat
csak egyszer lehet megírni,
az eredményről a felvételizők
február 5-ig kapnak értesítést.
A következő dátum is februári, mégpedig péntek 13., az
általános iskoláknak eddig az
időpontig kell továbbítaniuk a
jelentkezési lapokat a megfelelő helyre. Az ideiglenes felvételi
rangsort március 11-ig hozzák
nyilvánosságra a középiskolák,
ezt követően még lehetőség
van a sorrend módosítására 1617-én. A végső döntésről szóló
értesítést április 24-ig küldik ki
az intézmények. A középfokú
iskolákba a beiratkozás 2015.
június 24-26. között lesz, az intézmény igazgatója által meghatározott időben.
-gyöngy-

A rangsor előkelő
helyén az ESZI
Előrébblépett a hazai gimnáziumok és szakközépiskolák rangsorában az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. A HVG
által készített lista 16. helyén
szerepel az iskola az idén. A
rangsor összeállításánál figyelembe vették a diákok tanulmányi és felvételi eredményeit,
tanulmányi versenyeken elért
helyezéseit, a 10. évfolyamosok
kompetenciamérésének eredményeit, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőibe jutott tanulók számát, a
négy kötelező érettségi tárgyból
elért eredményeket, valamint a
legjobb harminc hazai egyetemi
karra bejutott diákok arányát. A
szakközépiskolák rangsorában
a 495 intézmény eredményei
alapján külön ranglistát készítettek, amelyen a 16. helyre sorolták az ESZI-t. Kiemelkedően
jó – második – helyezést ért el
az iskola az országos szakmai
verseny döntőjébe jutott diákok
száma alapján a környezetvédelmi területen, a történelem
érettségi
vizsgaeredmények
negyedik helyezésével, illetve a
matematika kompetenciamérésen, ahol tizenkettedik lett,
mondja Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
ügyvezetője. Büszkén teszi hozzá, hogy a közel 800 alapítványi
iskola rangsorában az előkelő 6.
helyen áll az ESZI.
Mittler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte,

hogy strukturális reformok zajlanak az oktatás minden szintjén, így az ESZI-t érintő közoktatás és a szakképzés területén
is. A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka szerint a gazdaság igényeit és a szakképzést
össze kell hangolni, ezért 2015
januárjától a szakképző intézmények, köztük az ESZI is, az
NGM égisze alatt működnek
tovább. Ezek a folyamatos változások új kihívások elé állítják az
oktatás minden szintjét, ám az
alapítvány az alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával biztos hátteret nyújt a kimagasló színvonalú működéshez.
– Az ESZI már 28 éve meghatározó szerepet játszik szűkebb
és tágabb környezetének középfokú oktatásában, szakképzésében – csatlakozik az elmondottakhoz Szabó Béla igazgató.
Hosszú évek óta hat ágazaton,
100%-os szakos tanári ellátottsággal, magas színvonalon
felszerelt szaktantermekben és
tanműhelyekben oktat. Az ESZI
biztosítja közel 700 tanuló középiskolai oktatását, 200 diák
kollégiumi ellátását, 500 tanuló
étkezését.
Mittler István arra is kitért,
hogy az új blokkok felépítéséhez, illetve üzemeltetéséhez
több ezer jól képzett középfokú szakemberre lesz szükség.
A szakember-utánpótlásban,
ahogy eddig is, a jövőben is
stratégiai szerepet kíván vállalni
az ESZI.
-vt-

Megújult a könyvtár homlokzata. A főutca egyik meghatározó épületének felújítása során elvégezték a homlokzat hőszigetelését, dísztéglázását, megtörtént a bejárati portál és a nyílászárók cseréje, valamint a melléktetőkön a fedéscsere. A bejárat
fölé új, fémszerkezetű előtető került. A beruházás értéke mintegy
tízmillió forint, a kivitelező az Ulbert Kft. volt. A műszaki átadást
lapzártánk után tartották.

A boldog békeidőket
idézték
Az 1870-es éveket idéző táncestélyt rendezett a boldog békeidők hangulatában az Erzsébet
Nagy Szálloda a Paksi Városi
Múzeum közreműködésével. A
bálon a múzeum munkatársai
a neves, Pakson élt Szeniczey
család tagjait elevenítették meg.
A zenés rendezvényen a résztvevők a korról, a paksi nemesi
családokról, illetve a báli szokásokról és báli divatról hallhattak
előadást, melyet korhű díszva-

csora követett szintén korhű zenével, végül a múzeum munkatársai három, a korabeli bálokon
divatos tánccal – bécsi keringővel, polkával és csárdással – örvendeztették meg a vendégeket.
A korhű ruhákat archív fényképek alapján, eredeti szabásminta
nélkül Klippel Vilmosné varrta. A korhű hajviseleteket Feil
Katalin paksi fodrász tervezte
és készítette archív fényképek
alapján.
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Nyitva az ajtó, nincs még telt ház
Már a Kereszt utcai ellátóház udvarára érve
rendkívül nyugodt és barátságos hangulat
fogott meg, pedig akkor még nem is hallottam a nyitott ajtón kiszűrődő éneket.
Mivel először látogattam el a nemrégiben
megnyílt, 104 millió forintból teljesen felújított, modern külsőt elnyert intézménybe, hosszú folyosón botorkáltam végig az
irodát keresve. Mint utóbb kiderült, egy
hátulsó ajtón tévedhettem be az épületbe,
amit utólag nem bánok, mert így azonnal
egy színes, meleg játszószobába, foglalkoztatóba toppantam be. Elhaladván a folyóson egy pihenő mellett, kártyapartiból
felriasztott három idősebb úriembertől
kaptam útbaigazítást. Az idősek klubja
nappali ellátásának szakmai vezetője, Erdélyi Gabriella fogadott, aki rögtön körbevezetett azokban a helyiségekben, ahonnan
a korábbi ének megütötte a fülemet. Egyikben az idősek csoportjának tagjai fogadtak,
másikban a fogyatékossággal élőké, akik
éppen karácsonyi, illetve télapóműsorukra készültek. A nappali ellátást biztosító
központ 20-24 fő számára nyitott, jelenlegi
kihasználtsága szerint még tud ellátottat
fogadni mindkét intézmény. A barátságos
hangulatú közös foglalkoztatóban autisták, Down-szindrómások, valamint látás-,
hallás- és mozgássérültek kezdik együtt a
napot ülőtornával, bemelegítő tornával,
majd kézműveskedéssel, zeneterápiás foglalkozással folytatódik a nap. Aki a napi
programokban esetleg kifárad, annak le-
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hetőséget biztosít az intézmény, hogy egy
külön pihenőszobába félrevonuljon gondozónő társaságában, mondta el Nagyné
Tosa Mónika. A fogyatékosok nappali ellátásának vezetője hozzátette: fontos, hogy
az akadálymentesen megközelíthető épület
a fogyatékkal élők számára könnyen igénybe vehető. Érkezésemkor kirakók és rajzok
sorakoztak az asztalon, labda és játékok a
sarokban, de a foglalkoztatóból a közelgő
karácsony hangulatát megidéző tárgyak,
készülő díszek sem hiányozhattak. Az intézmény számára a nevelési tanácsadó felajánlotta mozgásfejlesztő és egyéb eszközök kölcsönzésének lehetőségét, illetve az
autistákkal foglalkozó Vackor Egyesület is
ajándékozott játékokat, így a rendelkezésre
álló eszközök tárháza kellően színes, azonban a klubtagok napi lekötéséhez folyamatos bővítésre szorul, így szívesen fogadnak
felajánlásokat. A nappali ellátó szolgáltatásainak igénybevételéről Tosa Mónika
elmondta: teljes körű ellátást biztosítanak,
a megállapodás megkötése előtt meglátogatják az érdeklődő családokat, egyeztetnek az igényekről, beszélnek a gondozottak elvárásairól, hogy mit szeretnek és mit
nem, és ellátásuk alatt is napi kapcsolatban
maradnak a hozzátartozókkal. Az intézmény a tizennyolc évnél idősebb, egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt támogatásra szoruló személyek, illetve harmadik
életévüket betöltött, önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékosok, vala-

mint autisták részére biztosít lehetőséget
a nappali ellátásra. Erre a Kereszt utca 5.
szám alatt és a lakótelepen, a Paks Kistérségi Szociális Központ címén, az Ifjúság út
1/A-ban lehet jelentkezni. Az idősek nappali ellátásának keretében a színes klubfoglalkozások mellett a napi életvezetésben is
segédkeznek a gondozók, egyebek mellett
a gyógyszerkiváltásban, alkalmi bevásárlásban, mondta el Erdélyi Gabriella. Ahogy
a másik csoport, az idősek is készülnek
műsorral az ünnepekre, sőt, fellépők is érkeznek a házba, folyamatosan építik a kapcsolatot a városi nyugdíjas szervezetekkel.
Az ellátást igénybe vevőknek a foglalkoztató helyiség mellett külön pihenőszoba áll
rendelkezésre, illetve van vérnyomás-, vércukor- és testsúlymérés, de tartanak bibliaórát is. A legfontosabb, hogy az ellátóház
tagjai nem magányosak, társaságban kön�nyebben megőrzik testi és szellemi egészségüket, frissességüket, hangsúlyozta az idősek klubja nappali ellátásának vezetője. A
támogató szolgálatnál kedvezményes áron
napi szállítást is igényelhet az, aki nehezebben mozog vagy távolabb él a Kereszt utcai
központtól. Erdélyi Gabriella kiemelte, az
intézmény nagy sikere, hogy a gyakorlatban rendkívül jól bevált az integráció: a
csoportok tagjai átjárnak egymáshoz, és a
fogyatékos emberekkel való munkában az
a legszebb, hogy árad belőlük a feltétel nélküli, önzetlen szeretet.
Matus Dóra
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RITALIA
TRAVEL
Már Pakson is, az ESZI-vel szemben
Advent Bécsben!
Autóbusszal Paksról, idegenvezetővel!
6.990 Ft/fő+belépőjegyek
INGYENES CSOKIGYÁR-LÁTOGATÁSSAL!
További programok: Schönbrunni kastély
vagy Madame Tussauds Panoptikum
Dec. 13., 20. szombatonként
Hatnapos kirándulás szilveszterkor
autóbusszal Paksról!
Erdély 99.800 Ft/főtől
A szilveszteri gálavacsora külön fizetendő!

Szállás sielőknek Ausztria szívében!
GUT BACHSEITENHOF PANZIÓ - RADSTADT
Szállás reggelivel 42 EUR/fő/éj
(13.000 Ft/fő/éj)+helyi adó, síbérlet
VÁSÁROLJON KARÁCSONYRA SZERETTEINEK
„RITALIA “ UTAZÁSI UTALVÁNYT!

Egzotikus utak – Repülőjegyek – Belföldi
Wellness ajánlatok – Utasbiztosítás –
Western Union – Síajánlatok

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

Ingatlan-, vagyonértékelés,
ingatlanközvetítés
Németkér központjában 1546
m2-es területen 125 m2-es 2 és
félszobás, összkomfortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó.
Irányár: 10,5 M Ft
Pakson, a városközpontban, a
Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz és villanyfűtéses
családi ház garázzsal, szőlővel,
pincével eladó, 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig beszámítunk. Irányár: 18,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45
m2-es melléképület, 1000 m2-es
telken eladó. Irányár: 20,5 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás,
765 m2-es kerttel eladó. Irányár:
lakás 15,8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 14,5 M Ft

Paks csendes, hangulatos részén, a József Attila utcában 4
szoba összkomfortos, családi
ház, 544 m2 telekterületen, 122
m2 hasznos alapterülettel,nagy
terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses megoldással eladó. Irányár
28,5 M Ft.
Pakson, a városközponthoz közel
a Temető utcában, igényesen felújított 110 m2 alapterületű összkomfortos, 3 szobás családi ház
garázzsal, melléképülettel 400
m2–es területen eladó. Irányár
19,5 M Ft
Pakson a Dorogi u és a 6-os
főút közötti részen 2754 m2-es
zártkert szőlővel, gyümölcsössel,
lakókocsival, víz-villany ellátással
eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlan-, vagyonértékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu
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Feloszlik
és újraalakul
a helyi Fidesz
A Fidesz paksi csoportjának feloszlatását javasolja az országos
választmány elnökségének, jelentette be Hirt Ferenc országgyűlési képviselő a pártszervezet
közelmúltban tartott közgyűlésén. A választókerületi elnök
elmondta: a lehető leghamarabb
újjászervezik a csoportot. Hirt
Ferenc kifejtette: a Paks előtt álló
feladatokra tekintettel hosszú
távra kerestek fiatal, tehetséges
polgármesterjelöltet, Kozmann
György pedig megfelelt ezeknek
az elvárásoknak. Paks országgyűlési képviselője szerint nem
vált időben ismertté a párt előtt
Süli János indulása, amikor pedig egyértelművé vált a jelölés,
egy Fidesz méretű szervezet már
nem állhatott meg. A háromfelé
szakadt helyi csoport megosztottságának véget kell vetni, ennek
eredményes eszköze pedig csak
az újjászerveződés lehet, szögezte le Hirt Ferenc, hozzátéve:
erre a lehető leghamarabb sort
kerítenek. A jelenlegi, több mint
százfős csoport helyett kisebb
létszámú, 30-50 tagot számláló,
egységes szervezetben gondolkodik a választókerületi elnök, aki
az újraalakulás első lépéseit de
cember közepére, jövő év januárjára datálja. Személyi kérdésekről
csak annyit árult el: ragaszkodni
fog ahhoz, hogy a kezdetekkor ő
elnökölje a szervezetet. Kohl Gy.

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

A város értékeivel
ismerkedtek

Paks fejlődő kerékpárhálózata,
az erdei iskola, a tervezett klímatörténeti múzeum mind erősségei és komoly értékei lehetnek a
városnak ökoturisztikai szempontból, mondta Gonda Tibor,
a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai
Klaszter (DDÖK) menedzsere a szervezet nemrégiben tett
paksi látogatása alkalmával. A
DDÖK tagjai azért érkeztek
településünkre, hogy megismerkedjenek a város épített és
természeti, valamint kulturális
értékeivel. Házigazdájuk Gyulai István, a kulturális központ
munkatársa és az erdei iskola
vezetője volt, utóbbi tavaly óta
tagja a klaszternek. A kétnapos

látogatás résztvevőit elkalauzolta többek között az atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontjába, a szállást is nyújtó
Cseresznyéskert Erdei Iskolába,
a Paksi Városi Múzeum kiállításaira, ahol megismerkedtek a
készülő Klímatörténeti Múzeum terveivel is, és látogatást tettek a Natura 2000-es területen
fekvő ürgemezei tanösvényhez.
A résztvevőknek a régi paksi
hajómalmokhoz
kapcsolódó
műhelymunkát is szerveztek,
valamint borkóstolót és látogatást a Puszta Lovasudvarba.
Gonda Tibor szerint Paks értékei együtt ökoturisztikai
desztinációként
funkcionálhatnak, a turisták számára
kompakt élmények ígéretét
nyújtják. A klaszter abban segít
tagjainak, hogy mindezt közös
marketinggel, egységes megjelenéssel kínálhassák az érdeklődőknek és erősségeiket gazdasági előnnyé kovácsolhassák.
A DDÖK menedzsere szerint
egyre több a tudatos turista, aki
nem kommersz igényekkel, hanem bővülő érdeklődési körrel

érkezik. – Az a cél, hogy Pakson
tartsuk a látogatókat, hogy minél több vendégéjszakát töltsenek itt, és megismerkedjenek a
város sokszínű arcával, hiszen
az atomerőmű mellett Paks a
kultúrturizmus, a borturizmus
és az aktív turizmus területén
is jeleskedhet – mondta Czink
Dóra, a város turisztikai referense. Fontos feladat az erdei
iskola pozicionálása is egyrészt
szálláshelyként, másrészt kiindulópontként a kirándulók,
iskolai csoportok számára, melyeknek programcsomagokkal,
modulokkal is készülnek, tette
hozzá. A csoportot a kulturális
központban köszöntő Hefner
Erika a házban zajló munkáról
és arról is beszámolt, hogy a
Csengey megpályázta a minősített közművelődési intézmény
címet. Az auditálás már megtörtént, pozitív döntés esetén
a ház a megye első minősített
közművelődési intézménye lenne, ami visszacsatolás a szakmai
munkáról, az eredményekről,
mondta az igazgató.
-matus-

Beragadt diplomákat mentenek
Beragadt diplomák megszerzéséhez nyújt segítséget az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) azoknak a „volt”
hallgatóknak, akik ugyan az államvizsgájukat már abszolválták,
de nyelvvizsga hiányában nem
kaphatták meg a diplomájukat.
Az úgynevezett Diplomamentő
Program azoknak szól, akik legalább alapfokon beszélnek angolul, németül vagy – ez újdonság az
eredeti kiíráshoz képest – franciául. A képzésen a B1-es szintről B2es nyelvvizsgaszintre kell eljutni
120, 180 vagy 240 órás államilag
finanszírozott képzés keretében.
A támogatásnak köszönhetően
most ingyenes oktatáson vehet-
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nek részt azok, akik az abszolutórium után a munkába állás vagy
a családalapítás miatt azóta sem
tudták pótolni a nyelvvizsgát. Az
országos programhoz csatlakozó paksi képzőintézményben, a
Katedra nyelviskolában a minap
tartották az első órát. Amint arról
a megnyitón tájékoztattak, a tízfős
keretből egyelőre heten kezdték
meg az ingyenes képzést, az üres
helyekre később becsatlakozóknak, ahogy a többieknek is, nyelvi
szintfelmérőn kell igazolniuk legalább alapfokú nyelvismeretüket.
A legutóbbi adatok szerint közel
ötvenezer olyan kvázi diplomás
van az országban, akinek csak a
nyelvvizsga hiányzik az oklevél-

hez, mondta el Cserhalmi Balázs, az OFA regionális szakmai
munkatársa. A Diplomamentő
Program házigazdája hozzátette,
országszerte közel 400 tanfolyam
indult már el és négyezren csatlakoztak a képzéshez. Az ingyenes
lehetőségre idén december 31-ig
lehet még jelentkezni és 2015.
december 31-ig kell sikeres nyelvvizsgát bemutatni. A képzés díját
az OFA teljes egészében átvállalja,
regisztrált álláskeresők esetében
az első nyelvvizsga díját is. A paksi tanfolyamot Süli János polgármester nyitotta meg Cserhalmi
Balázs és Simon Andrea tulajdonos társaságában.
-md-

Jó napot, mi újság?

Hajdú János
Huszonnégy év közszolgálat,
azon belül tizenkét év polgár
mesterség után ítélte úgy Hajdú
János, hogy eljött a búcsú ide
je, nem indult a választásokon.
Közéleti munkája legfontosabb
eredményének a mindenkor
kiegyensúlyozott és átlátható
gazdálkodást és a felelős, botrá
nyoktól mentes helyi politizálást,
a szabályos önkormányzati és
hivatali működést tartja, bár azt
mondja: az ember tegye a dolgát,
az ítélkezést hagyja másra.
– Mi sodorta a a közélet felé?
– Már gyermekként úgy láttam,
hogy a világ, ami körülvesz, nem
minden elemében megfelelő a
számomra. Igen erős volt az igazságérzetem. Igyekeztem megakadályozni, hogy bárkit méltánytalanság érjen, ha ez nem sikerült,
szóvá tettem. Egyébként nem
vonzott a nyilvánosság, nem is
voltam egy szereplős fajta, de rá
kellett jönnöm: közéleti szerepvállalás nélkül az embernek jóval kisebb esélye van arra, hogy szűkebb
vagy tágabb értelemben beleszóljon a társadalmi folyamatokba.
– Melyik időszakot tartja közéleti
tevékenysége legszebb szakaszának?
– Sem a közéleti tevékenységek,
sem a korábbi élethelyzetek között
soha nem rangsoroltam. Mind a
korábbi műszaki vezetői, mind a

vállalkozói, mind pedig a polgármesteri tevékenység teljes mértékben lekötött, mindent őszintén
és teljes odaadással igyekeztem
végezni és minden szerepben nagyon jól éreztem magam. Egyiket
sem erőltette rám senki, mindegyiket magam választottam.
– Soha nem csömörlött meg?
– Nem, de minden tevékenységet
könnyen és nosztalgia nélkül fejeztem be. Van egy olyan mondás,
hogy „ha felvetted a kolompot,
akkor rázd”. Engem úgy neveltek,
hogy az ember vagy teszi a dolgát, vagy nem, középút ebben a
tekintetben nincs. A kudarcok és
a nehézségek az emberi élet természetes velejárói. Az embernek
a jót és a rosszat egyaránt el kell
viselnie. Az ember tegye a dolgát,
az ítélkezést meg hagyja másra.
– Mi jelentette a legnagyobb kihívást?
– Egyik feladat sem volt kön�nyű, mindegyiket tanulni kellett.
Mindig az volt a legnehezebb és
legizgalmasabb, amibe éppen belekezdtem. Azért sem mondhatom, hogy a polgármesterség volt
a legnagyobb kihívás, mert amikor 2002-ben ötvenévesen először megválasztottak, akkor már
15 év vezetői és 12 év vállalkozói
gyakorlatom volt, így a döntések,
ha meg is szenvedtem őket néha,
még akkor sem okoztak lelkiis-

meret-furdalást, ha egyes emberekre nézve hátrányosan kellett
döntenem a közösség javát figyelembe véve.
– Mit tart a legnagyobb eredményének, kudarcának?
– A három ciklus alatt sok közterületet sikerült felújítani. Utakat,
kerékpárutakat, tömbbelsőket.
Építettünk néhány egészen rendes épületet. Ilyen a szakorvosi
rendelőintézet, a zeneiskola, az
inkubátorház vagy a gyógyfürdő.
Igényes játszótereket, képtárat
alakítottunk ki. Elkészült a római
kori romkert a Lussonium egykori erőd helyén. Új hulladéktelepünk és új szennyvíztisztítónk
van. Sok sikeres pályázatot írtunk.
Az elmúlt hét évben közel hatmilliárd forint támogatást nyertünk
el. Sorolhatnám még sokáig. Sok
minden épült fel vagy újult meg a
közelmúltban, de nem ezeket tartom a legtöbbre. Legfontosabbnak
a mindenkor kiegyensúlyozott és
átlátható gazdálkodást és a felelős,
botrányoktól mentes helyi politizálást, a szabályos önkormányzati és hivatali működést tartom.
A legnagyobb munkaadóval, az
atomerőművel való rendezett
kapcsolatok is mindenkor a város
és lakói javát szolgálták.
Ami nem sikerült, vagy nem valósult meg, az nem feltétlen kudarc. Sikeres pályázat híján nem
került sor a lakótelepi központi
park felújítására és a főutca felújítása harmadik szakaszának megvalósítása is az új önkormányzat
feladata lesz a Városháza megújításával együtt.
– Vannak olyan esetek, amelyekben ma már másképp döntene?
– Néhány vezető kiválasztásánál
ma már körültekintőbb lennék.
– Miért gondolta úgy, hogy eljött a
pillanat, amikor abba kell hagyni?
– Mindennek van kezdete és vége.
Nem kívántam megvárni, amikor már teher lesz a munka, vagy
amikor már rutinszerűvé válik.
Mondják, akkor kell abbahagyni,
amikor még megy, amikor még
talán hasznos az ember. Fontos,
hogy ne uralkodjon el az emberen
a pótolhatatlanság érzése.
– Abba lehet hagyni?
– Abba kell hagyni. A közösség
érdeke azt parancsolja, hogy fizi-

kailag és mentálisan is megfelelő
vezetői legyenek. Ha csökken a
teherviselési képesség, márpedig
ez hatvankettő év felett valószínűsíthető, akkor ez reális kockázatot jelent a településre.
– Október 13-án milyen gondolatok kerítették hatalmukba?
– Amilyen egy traktoroson,
amikor befejezte a szántást. Ő
is hátranéz, és ha jól dolgozott,
elégedett a munkájával. Én egy
kicsit felszabadultam, megnyugodtam. Egy kicsit azt is éreztem,
hogy „ezt is megúsztam”. Komolyabb hibás döntés és jelentős
károkozás nélkül.
Ezen a poszton egy átlagos munkahelyhez képest jobban használódik, kopik az ember. Egy idő
után a megszerzett rutin ellenére is nő a tévedés valószínűsége.
Hálát adok Istennek, hogy talán
komolyabb jellemtorzulás nélkül vészeltem át a huszonnégy
év közszolgálatot és a tizenkét év
polgármesterséget.
– Arról volt híres, hogy sokat, sőt
mindig dolgozik. Hogyan tovább?
Milyen szerepben, munkakörben
láthatjuk viszont? Vagy végleg
hátat fordít a közéletnek? Hogyan
látja, milyen időszak jön most a
saját életében és milyen Pakséban?
– Elsőként vissza kell szoknom
a „normális” életre. A „szabadságot” is szokni kell. Úgy tűnik, meg
fogok vele birkózni. Sok elmaradt
dolgot akarok pótolni a házban, a
ház körül, a sárszentlőrinci présházban és a szőlőben. Süli János
polgármester úr az atomerőmű
bővítése kapcsán felmerülő önkormányzati feladatok szervezése
területén számít a munkámra.
Ha az egészségem engedi, hasznosan szeretnék élni. Természetesen nem a magam, hanem
elsősorban a közösség számára.
Ezzel is tartozom a paksiaknak,
akik háromszor bizalmat szavaztak nekem.
Nyilván változások lesznek a vezetés stílusában, módszereiben.
A változástól nem kell félnünk,
hiszen az életünk maga is változások sorozata. Ha lesz atomerőmű-bővítés, márpedig ez nagyon
valószínű, akkor Paks életében
egy roppant izgalmas és mozgalmas szakasz következik. Vida T.
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Sport

Ha valaki nem megszállott,
sosem lesz belőle élsportoló

Részt vett az 1980-as moszkvai
olimpián és az 1982-es müncheni vb-n. Statisztikát nem vezet,
de harmincéves pályafutása során mintegy 700-800 bokszmérkőzést vívott, soha nem ütötték
ki. Az 1959-es születésű Magyar
István szülővárosában, Szigetváron kezdett sportolni, 1980-tól
visszavonulásáig a Paksi Sportegyesület versenyzője volt. A
kétszázszoros magyar válogatott, Eb-bronzérmes ökölvívóval
beszélgettünk.
– Hogy indult a felnőtt pályafutásod, mikor kerültél Paksra?
– Az első felnőtt bajnokságot
1979-ben, még a Pécsi VSK színeiben nyertem, bekerültem a
moszkvai olimpiai csapatba és
az olimpia után Pónya Józsi bácsi hívására jöttem Paksra. Vele
nagyon jó a viszonyom a mai napig, ő olyan, mint az édesapám.
December 25-én lesz 34 éve,
hogy felvettek az atomerőműbe,
azóta ott dolgozom. Feil Ádi volt

az első edzőm, ahogy idejöttem,
megszereztem a második magyar
bajnoki címemet, amit aztán még
négy követett. Ádámot nagyon jó
edzőnek és nagyon jó kollégának
tartottam, később edzőként is
dolgoztam vele. Aztán dolgoztam
Dunajecz Ferivel, aki a kaposvári Dózsából került ide, utána
Wágner Feri lett az edző, akivel
három vagy négy felnőtt csapatbajnokságot nyertünk; ’84-ben,
amikor a felnőtt magyar bajnoki
címet nyertem, akkor még ő volt
az edzőm. Az utolsót 1986-ban
nyertem. Együtt bunyóztunk
Nyíri Lacival, Erős Lalival – ő
még hátulgombolós volt –, Feri
Janival – Isten nyugosztalja –,
Dudás Misivel, a két Cujó testvérrel, Trapp Ferivel, de sokan
lemorzsolódtak. A csb-ken kölcsönjátékosként csapatunk tagja
volt Váradi Jancsi, aki a müncheni olimpián érmes volt. Zámbó
Gábort Szombathelyről, Kertész
Gyuszit a Vasasból igazoltuk le.
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– Az amatőrök között 1988-ban
léptél utoljára a kötelek közé, miért hagytad abba ilyen fiatalon?
– Kiöregedtem belőle. Legalábbis az ökölvívó szövetség szerint.
Volt egy szabálya a MÖSZ-nek,
hogy 30 év felett abba kellett
hagyni a bunyót; már nem kaptunk orvosi engedélyt.
– A súlycsoportodban mekkora
volt a konkurencia?
– Nagy! Például Juhász Laci
kétszeres Európa-bajnok, Botos
Andris Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, aztán Dezamics
Tibi, Takács Gabi, ők voltak az
ellenfeleim a súlycsoportban,
őket mind elvertem.
– Akkoriban még háromperces
volt egy menet.
– Igen, serdülőként és ifiként
is. A fizikum igazán így jön ki.
Minden sport alapja a futás. Sokan ellógják, azt hiszik, hogy két
vagy három perc a szorítóban
semmi… A kétperces menetekkel én nem értek egyet, háromszor három, az igen! A sportolónak jó kondiban kell lennie,
hozzá kell, hogy szokjon a füleshez a feje. Emellett úgy kell
bemelegíteni, hogy szakadjon a
víz az emberről; az izmoknak,
az idegrendszernek, mindennek
fel kell készülnie, hogy a pofont
jobban le tudja nyelni. Hideg fejjel, ha állon vágnak… véged.
– Miután befejezted az amatőrök
között, nem akasztottad a szögre
a kesztyűt, a profiknál folytattad.
– Nagyjából féléves pihenőt követően még tíz évet bokszoltam
profiként, Szekszárdon Rácz
Gyuriéknál (Rácz Félix, az ismert hazai promóter édesapja – a
szerk.) kezdtem. Voltam a Golden Gloves-nál, tehát Papp Lacinál, Puskás Öcsinél és Varga Feri
bácsi klubjánál. Később még az
olaszoknál, a Brescia színeiben
bunyóztam pár évet.

– A legemlékezetesebb meccsek?
– Christian Zornow az NDKból, Európa-bajnok, nagyon
nagy bokszoló volt. 3-2-re vertem Pécsen a Steinmetz-kupán.
Aztán ugyancsak 3-2-t bokszoltam Gajdával, a lengyelek kétszeres Európa- és olimpiai bajnokával. És még kint, Amerikában
volt egy nagyon jó meccsem.
Mentem volna a Los Angeles-i
olimpiára is, csak azt bojkottálták, akkor helyette mentünk Kubába, a Jóakarat-játékokra, ha jól
emlékszem. A Magyarország–
Amerika válogatott mérkőzésen
megmérkőztem a Los Angeles-i
olimpia második helyezettjével,
Jieróval. Nagyon kemény gyerek volt, de megvertem. Amikor
viszont kijöttem a ringből, nem
emlékeztem, mi hogyan történt.
Azt mondta a mesterem, Papp
Laci is, ez olyan meccs volt, hogy
sokszor elfordultak, nézni nem
bírták.
– Vajon minek köszönhetőek a
sikerek?
– Ha valaki nem megszállott,
abból soha az életben nem lesz
sportoló. Volt 28 törésem – közte állkapocstörés is –, előfordult,
hogy egy évig be volt gipszelve
a lábam, egy évig mankóztam.
Amikor levették a gipszet, még
tele voltam dróttal meg madzaggal, de körbesétálgattam a
focipályát, nehogy még jobban
legyengüljek.
Kiütni soha nem ütöttek ki, hála
Istennek, le tudtam nyelni a pofont, de hát rengeteget edzettem.
Direkt csináltattam magamnak
egy 15 kilós ólommellényt, és
abban futkároztam, élő tanúk
erre a kosarasok, akikhez mindig bementem futni, bordásfalazni, sosem kellett mellém edző.
Mindig volt egy célom, amit el
akartam érni.
Kovács József

Győzelem Kolozsváron
Két sorozatban, a magyar bajnokságban, és az EuroChallenge
Kupában is hétről hétre pályára
lép az ASE férfi kosárlabdacsapata. A nemzetközi kupa második fordulójában a Gesztenyés
úton játszottak a piros-kékek az
osztrák Güssing Knights ellen.
A kezdéskor beragadt Braniszlav
Dzunics együttese, dobásaik
rendre célt tévesztettek, a vendégek pedig 3 triplával kilencnullás előnyre tettek szert. A
továbbiakban az ASE futott az
eredmény után, azonban a sógorok mindig visszaverték a felzárkózási kísérleteket, és tartották a különbséget, kellemetlen

meglepetést okozva. ASE–USB
magnifit Güssing Knights: 70-80.
A rossz kupaszereplés után nem
sok idő maradt a kesergésre, a
bajnokság listavezetőjéhez utaztak Körtélyesiék. A szombathelyi
mérkőzésen sérülés miatt nem
lépett pályára Roberson, két légióssal kellett helytállni a vasi
megyeszékhelyen. A mérkőzés
sorsa a harmadik negyedben dőlt
el, az ASE kitűnő védekezéssel
mindössze 11 pontot engedélyezett a vendéglátóknak, az utolsó
felvonásban pedig biztosan őrizte
előnyét. Falco-Trend Optika KC
Szombathely–ASE: 81-94. Ezúttal sem maradt sok idő a pihenés-

Paksi halászcsárda

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

re, a szombati vasi rangadó után
kedden már Kolozsváron kellett
életben tartani a továbbjutási esélyeket az EC-kupa csoportkörből.
Roberson továbbra sem volt bevethető, míg az ellenfél négy román válogatottal és hat idegenlégióssal a keretében várta a kezdő
sípszót. Az első negyedben még
tartotta magát az ASE, de a második negyed játéka alapján úgy
tűnt, hogy nem sok babér terem
azon az estén a paksi fiúknak. Aztán a második félidőben beindult
a szekér, és a vendéglátók kezdtek
el hibázni. A harmadik negyed
végére visszajött a meccsbe az
Atomerőmű, és ennek köszönhetően nagyon izgalmasan alakult
az utolsó játékrész. Bő két perccel
a vége előtt még egyenlő volt az
állás, de innentől kezdve a Paks
12, míg a Kolozsvár csak három
pontot szerzett, így az ASE megnyerte első EC-meccsét. U-Banca
Transilvania Cluj-Napoca–ASE:
64-73.
Az erőviszonyokat tekintve a
továbbjutás kérdése a december
10-i ausztriai visszavágón fog
eldőlni, a tízpontos hátrány kicsit soknak tűnik, Güssingben
11 ponttal kellene nyerni, hogy
– amennyiben a többi meccsen
a papírforma érvényesül – a csoportból meglegyen a továbbjutást jelentő második hely.
Az EuroChallenge meccset egy
alapszakasz-mérkőzés követte,
a bajnoki szezont három győzelemmel indító, de azóta gödörben
lévő Nyíregyháza látogatott Paksra. Az ASE, ha nem is hengerelt,
de végül gond nélkül hozta a kötelezőt, a Nyíregyháza a második
negyedbeli fellángolásán kívül
nem tudta megnehezíteni Szabó
Zsolték dolgát. ASE–MARSO
Nyíregyházi KK: 88-69.
joko

Negyedik
helyen telelnek
Szűkszavú közleményben reagált
a Dunaújváros elleni meccs előtti
napon a Paksi FC Kft. a HVG információira, miszerint az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt.
nem támogatja tovább a paksi futballklubot, százmilliókkal
megkurtítva a klub büdzséjét. A
Paksi FC közleménye szerint a
HVG-ben megjelenő információk nem a Paksi FC vezetőségétől
származnak, azzal kapcsolatban
a klub vezetősége senkinek nem
nyilatkozott. A sajtóhír úgy fogalmaz, az MVM tulajdonában
lévő MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel a klubnak élő szerződése van, és a cég az idei évben is
teljesítette, amit vállalt. Jelenleg is
folynak a tárgyalások a főszponzorral annak érdekében, hogy az
eddig is sok sikert hozó együttműködést tovább folytathassák a
felek a jövőben.
A hétvégi Dunaújváros–MVMPaks OTP Bank Liga mérkőzés
tehát nem a legideálisabb légkörben zajlott, pláne annak tudatában, hogy a hírek szerint az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. a jövőben éppen a kohászváros csapatát kívánja szponzorálni. A mérkőzésen egyetlen gól esett, amit
Nikházi révén a hazaiak szerezték.
A zöld-fehér klub az őszi szezont
26 szerzett ponttal az előkelő negyedik helyen zárta.
-faller-

A lengyelországi
Wroclawban rendezett
U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon a még csak 18 éves
Pupp Réka, az ASE versenyzője a 48 kg-os súlycsoportban az 5. helyen végzett.

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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Remekelnek a Paks
utánpótláscsapatai
Remekül szerepelnek a Paksi FC
utánpótláscsapatai a különböző
bajnokságokban. Az U14-es társaságtól felfelé az U17 és az U21
kivételével minden garnitúra az
NB I-es bajnokságokban játszik,
és legalább a középmezőnyben
szerepel. Ugyan a 17 és 21 évesek
hétről hétre a második vonalban mérkőznek, mindkét gárda vezeti a tabellát. Ami ennél
is fontosabb: az utóbbi időben
az OTP Bank Ligában szereplő
vagy a Ligakupában mérkőző
MVM-Paks együttesében egyre
több saját nevelésű futballista
mutatkozott be, így Bagó, Szekszárdi, Steinbach, Nagy, Hahn,
Bor, Máté, valamint Kesztyűs
Barna és Kesztyűs Máté. – Ezek
a játékosok már a Ligakupában
is bemutatkozhattak. Csertői
Aurél vezetőedző szívesen nyúl
a fiatalokhoz, ami nagyon fontos a fejlődés szempontjából. A
Paks nagyon jó úton halad ezen
a téren. Úgy gondolom, az ifjoncok nem is okoztak csalódást –
fogalmazott Osztermájer Gábor,
a Paks FC utánpótlásszakág-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Pakson, az Ősz utcában
48 m2-es garázs, szerelő
aknával + padlástér +
12 m2-es szuterénnel eladó.
Telefon: 75/310-598
Mobil: 20/593-6485

TEIT
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
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vezetője. Hahn János, Nagy
Richárd, Kesztyűs Barna és
Bor Dávid már több alkalommal is bizonyította tehetségét.
Hahn már Tomiszlav Szivics
edzői időszaka alatt játszott az
NB I-ben, utóbbi három legény
Csertői Aurélnál kapott lehetőséget. Kesztyűs két alkalommal
a kezdő 11-ben kapott helyet,
míg Bor a Pápa ellen előbb kapufát, majd gólt lőtt az OTP
Bank Ligában. Kesztyűs Barna
így vallott élményeiről: – Megtudva, hogy a Ferencváros ellen
a kezdőcsapatban kapok helyet,
nagyon megörültem. A stadionba lépve még kissé izgultam,
de amikor kimentünk a pályára bemelegíteni, már egy csepp
szorongás sem volt bennem. A
mérkőzésen, úgy gondolom,
megoldottam a feladatomat. A
megyei első osztályt és a különböző utánpótlás-együtteseket
nem szabad összehasonlítani az
NB I-gyel. A legmagasabb szinten sok a rutinos játékos, nehezebb ellenük játszani.
-röné-

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Az olasz bajnokságban indul
Balesete után alig egy hónappal
már ismét motorra ült Gyutai
Adrián. Ahogy korábban megírtuk: az év első felében a magyar
és nemzetközi bajnokságokban
is remekül szereplő gyorsasági motorversenyző Poznanban
válltörést és agyrázkódást szenvedett, a kórházban tért magához. A 600-as kategóriában
rajthoz álló sportoló elmondta:
a hozzáértő gyógytornásznak
és sportpszichológusnak, illetve az újfajta gyógymódoknak köszönhetően remekül
sikerült a rehabilitáció, öt hét
múlva már újra versenyzett. A
Slovakiaringen az Alpok-Adria
sorozatban második és harmadik, a magyar bajnokságban
első és második helyen intették
le a paksi legényt. Az év végére
tervezett megmérettetés, az októberi spanyolországi Európabajnokság azonban elmaradt,
így csapata másik lehetőség után

nézett, a befutó az olasz bajnokság utolsó futama lett. Gyutai
Adrián elmondta: az itáliai és a
hispán a két legerősebb sorozat
a világon, Mugellóban mégis a
10. helyről indulva 11. lett a 39
versenyzőből. – Magyarországon nehéz előteremteni a megfelelő anyagi hátteret a technikai sportokhoz, ezért a tervek
szerint jövőre egész évben az
olasz bajnokságban indulunk.
Ez a legjobb lehetőség a világbajnokságra való felkészülésre.
Emellett néhány Alpok-Adriafutamon is elindulunk és részt
veszek a magyar bajnokságban
is. A jövő évi naptár és a lehetőségek is szinte teljesen összeálltak, ez sem volt mindig így.
Ez a nyugodt és tervezhető felkészülés miatt rendkívül fontos.
Ha minden sikerül, akkor egy
szinttel feljebb léphetünk – bizakodik Gyutai Adrián.
Faller Gábor

Évet értékelnek a tájfutók
Számokban leírva a Paksi Sportegyesület
tájfutói négyszáznál több rajthoz állásból
összesen nyolcvan dobogós helyezést értek
el idén, melyből 27 arany-, 34 ezüst-, 19
pedig bronzérem. A Paksi Hírnök hasábjain Kiss Gábor szakosztályvezető értékelt. A
PSE színeiben 29 versenyen álltak rajthoz az
ország egész területén, és tavasszal a szlovén
Lipica Openre is eljutottak. A legnagyobb
megmérettetések az országos bajnokságok
voltak, de emellett számos egy- és kétnapos
versenyen is rajthoz álltak a zöld-fehér klub
sportolói. A szezon első felében a Pécsen
megrendezett országos diákolimpia rövidtávján Makovinyi Dorottya 3. helyezést ért
el 37 indulóból, míg másnap 6. helyezett lett
a normál távon a Mánfa közeli terepeken.
Az év legrangosabb versenye, a Hungária
Kupa idén a Mátrában volt, Mátrafüred
központtal. A mostoha időjárás alaposan eláztatta a paksiakat, legjobb összetettbeli helyezettük Dömötör Balázs lett 7. helyezéssel
az F21B kategóriában. Napi helyezéseket illetően Kiss Gábor az első napon 2. lett, Sima
Tamás a 4. napon negyedik.
Az ősz a 2012-ben megpályázott országos
rövidtávú és az országos pontbegyűjtő csa-

patbajnokság szervezési munkálataival telt
el, tette hozzá a szakosztályvezető. A kétnapos versenyen 1700 induló állt rajthoz
a paksi lakótelepen és az Ürgemezőn. – A
magyarországi ob-k közül talán az egyik
legjobban megszervezett verseny volt. Nem
sok versenyzőt indítottam, hiszen közel
másfél száz rendezőt kellett koordinálnom
a verseny lebonyolításakor, ők a paksi tájfutók és szüleik közül kerültek ki. Eredmények tekintetében Makovinyi Dorottya 6.,
pontszerző helyet ért el. Weisz Pál jutott
még az A döntőbe, ahol 22. lett. A másnapi
csb-n az ifi fiú csapatunk 10. helyezett lett.
Sajnos, az ifi lányok egy ponthiba miatt
nem értek el eredményt – fogalmazott Kiss
Gábor vezetőedző.
A következő nagy megmérettetés a középtávú ob volt Keszthely térségében, ahol
három paksi jutott az A döntőbe. Természetesen Dorottya érte el a legjobb paksi
helyezést is: 12. lett. Weisz Pál és Tinnyei
Petra is 20. lett. Októberben a normáltávú
ob-n Zsana körzetében, majd Miskolcon
az országos rövidtávú váltóbajnokságon és
az országos csapatbajnokságon szerepeltek a paksiak. A PSE tájfutói a normáltá-

vú ob-n érték el az év legnagyobb sikerét,
Makovinyi Dorottya ezüstérmes lett. Az
év utolsó nagy megmérettetése közül a
csapatbajnokság sikerült jobban, két pontszerző helyezéssel. Az ifi lányok hatodikak
lettek az Árki Viktória, Lénárt Viktória,
Makovinyi Dorottya összeállítású csapattal, az ifi fiúk pedig 8. helyezettek lettek a
Sima Tamás, Kocsner Péter, Weisz Pál felállásban. Sikerült még egy felnőtt csapatot
is indítania az egyesületnek, amely a 14.
helyen ért célba.
– Legjobb versenyzőnk minden kétséget
kizáróan Makovinyi Dorottya volt. Szépen alakul az újabb kiscsoport létszáma
is, ez adja a következő generáció bázisát
– összegzett Kiss Gábor, hozzátéve: elkészült Paks lakótelepének teljes térképállománya, és felülvizsgálták az Ürgemező
térképét. A PSE megnyerte a hosszútávú
ob rendezési lehetőségét 2016-ra, amit
Bátaapátiban fognak megtartani. A városi
tájfutóbajnokság nyolc futamából is lezajlott már hét, az utolsót december 14-én az
ESZI-csarnokban rendezik teremtájfutás
formájában. Ezt ünnepélyes szakosztályzáró követi.
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