
Ha megvalósul a Paks-Kalocsa híd, ami a túlpartiak méltányolható igényét 

szolgálja, ugyanilyen hangsúlyt kell kapjon a paksi elkerülőút kiépítése és a 

városközpont fejlesztése, vallja dr. Glöckler Ferenc.                            15. oldal

DEVIZA ALAPÚ HITELÉT FORINTOSÍTOTTÁK? MI TUDUNK JOBBAT! 
Kérje ajánlatunkat, hogy törlesztőrészletét csökkentsük!

A THM 4,8%-7,23% mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok � gyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok, illetve a Hirdetmény tartalmazzák.
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Lezárult a hulladékgazdálkodási projekt
Lezárult a Paks és térsége hul-
ladékgazdálkodási rendszer 
megvalósítási projektje, a hul-
ladékkezelő központ ünnepé-
lyes avatását május 27-én tar-
tották. A központ jól működik 
és eredményes, köszönhetően 
a költségtakarékos gazdálko-
dásnak és a lakosság környe-
zettudatos magatartásának. 

Paks hat másik településsel 
(Bölcske, Gerjen, Györköny, 
Madocsa, Nagydorog és Pusz-
tahencse) kötött megállapo-
dását követően 2009-ben mint 
gesztor nyújtott be európai uni-
ós pályázatot egy új hulladék-
kezelő központ megépítésére. 
A beruházás ekkorra elkerül-
hetetlenné vált, hiszen az addig 
működtetett hulladéklerakó 
betelt, hatósági engedéllyel már 
csak ideiglenesen volt használ-
ható. A kétfordulós pályázat 
első fordulóján 2009 novem-
berében sikeresen jutott túl a 
paksi önkormányzat, mintegy 
52 millió forint támogatást 
nyerve a 61 millió forint össz-
költségű előkészítő szakaszhoz. 
Ekkor készült el a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány, 
a második fordulós pályázati 
anyag, a költség-haszon elem-
zés, illetve az engedélyezési és 
kiviteli tervek. 2010-ben, mi-
után a második fordulóban is 

sikerrel szerepelt a pályázat, a 
projektben szereplő hét tele-
pülés megalakította a Paks és 
Környéke Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulást. 
A támogatási szerződést 2011 
júniusában írták alá a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal. 
A közel 1,5 milliárdos költség-
vetés eredetileg 72 százalékát 
európai uniós támogatásként 
kapta meg a társulás, melyet a 
pályázat megvalósítása közben 
egy költséghaszonelemzés-
átszá mítással 92 százalékra 
emeltek, így 1 milliárd 375 mil-
lió forintos támogatást használ-
hattak fel a projekthez. Emellett 
a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványtól a hét te-
lepülés összesen 137 millió fo-
rintot nyert el pályázaton az el 
nem számolható költségekre. 
A hulladékkezelő központ ki-
vitelezése 2012-ben kezdődött, 
megépült a válogatócsarnok, 
a hulladékudvar, a szociális 
és irodaépület, a lerakó és egy 
komposztálótér. A kivitelezés-
sel megbízott Strabag MML és 
a Magyar Aszfalt K�. a szerző-
dés szerinti határidőre végezte 
el a vállalt munkát. 2013 ápri-
lisában megtörtént a műszaki 
átadás-átvétel, melyet sikeres 
két hónapos próbaüzem előzött 
meg. A működéshez szükséges 
gépek, berendezések – az elő-

kezelő- és válogató-technoló-
giai gépek, a válogatókabin, a 
perforálók és hat új hulladék-
szállító jármű – a próbaüzem 
kezdetére érkezett meg a telep-
re. Több nagy értékű gépet – a 
komposztáláshoz szükséges ap-
rítógépet és dobrostát, a hom-
lokrakodó-árokásó gépet, az 
univerzális rakodót, targoncát, 
valamint a tolólapos hulladék-
tömörítő-gépet – már működés 
közben vásároltak. 
– A beszerzések célja minden 
esetben a munka hatékonysá-
gának növelése és a költségek 
csökkentése volt – tájékoztatott 
Czakói-Zakar Bernadett pro-
jektmenedzser. A beruházás 
az eredeti tervek szerint 2014 
elején fejeződött volna be, de 
a sikeres közbeszerzések miatt 
nagy értékű maradványösszeg 
keletkezett a tervezett költség-
vetésben, ezért új, a rendszer 
működéséhez nélkülözhetetlen 
eszközbeszerzéseket terveztek, 
melyeket ugyancsak 92 száza-
lékos támogatással tudtak meg-
valósítani. Ennek köszönhetően 
klimatizált válogatókabin, híd-
mérleg, 400 konténer, perforá-
lók és egy kisteherautó érkezett 
a központba. A létesítményt 
üzemeltető Paksi Hulladékgaz-
dálkodási Nonpro�t K�. ügyve-
zetője, dr. Sárosi József szerint a 
rendszer fenntartható és stabil, 

az induláskor megfogalmazott 
cél nem változott: a hulladékke-
zelő központ minél olcsóbb és 
hatékonyabb működtetése. Ezt 
segíti, hogy a szelektált hulladék 
aránya folyamatosan növekszik, 
a kezdeti 3-4 után ma már több 
mint 30%, így az időközben 
duplájára emelt lerakási illeték 
miatti költségnövekedés is csök-
kenthető, hiszen egyre több a le-
rakóról eltérített hulladék.
A zöldjáratokkal érkező zöld-
hulladékból komposzt készül, 
a műanyag-, papír-, valamint 
fémhulladékot bálázzák és ke-
resik a piacot a minél nagyobb 
arányú értékesítés eléréséhez. 
A hulladékudvarba a társult te-
lepülésen élők szinte minden-
fajta szétválogatott hulladékot 
ingyen szállítanak be, a lehető-
séggel egyre többen élnek. A jö-
vőben a tervek szerint a szerves 
anyagok feldolgozásával még 
tovább csökkentik a lerakóra 
kerülő hulladékmennyiséget, az 
ehhez szükséges fejlesztés meg-
valósítására ismét az Európai 
Unióhoz pályázik majd a társu-
lás – erről már Süli János, a tár-
sulás elnöke beszélt, aki szerint 
a jól működő telep felkészült az 
atomerőmű bővítése kapcsán je-
lentkező plusz feladatokra is. A 
2009-ben indult projekt hivata-
losan június 30-án zárul.                                
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Rövidesen dönthetnek
a hiányzó támogatásokról

Döntés után

A térségi, sport- és kulturális tá-
mogatások helyzetéről és a bő-
vítéssel kapcsolatos társadalmi 
tanács létrehozásáról is tárgyalt 
Lázár János és Süli János, akit 
a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter hivatalában fogadott 
nemrégiben. Paks polgármes-
tere a találkozóra pontos kimu-
tatással érkezett arról, hogy az 
atomerőmű, illetve az MVM 
támogatásai közül helyi és régi-
ós szinten mely forrásokat uta-
sítottak el, és melyek maradtak 
függőben az utóbbi időben. 
Ezek közül is kiemelt �gyelmet 
kaptak azok a források, melyek-
nek hiánya már most működési 

nehézséget okozhat. – Érintett 
az Atomerőmű Sportegyesület 
és a Paksi SE, a szekszárdi sport 
és a helyi média támogatása, va-
lamint a Gastroblues fesztivál 
– mondta Süli János hozzátéve, 
Lázár János ígéretet tett, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt elbí-
rálják az igényeket és hozzáren-
delik a szükséges forrásokat. – A 
sürgető tételek listája is mintegy 
400 millió forintos – hangsú-
lyozta Süli János. Ez többek 
között a sportegyesületek napi 
működését, versenynevezéseit 
veszélyezteti.
Június derekán Pakson alakul-
hat meg az a társadalmi tanács,  

amelynek létrehozásáról még 
május közepén döntött a kor-
mány. A grémium a paksi bő-
vítéssel kapcsolatosan a negy-
venegy környékbeli település 
képviselő-testületének és or-
szággyűlési képviselőinek bevo-
násával, Paks polgármesterének 
vezetésével jön létre. Az alakuló 
ülésre várhatóan Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter is eljön, mondta Süli Já-
nos. A testület működéséről és 
pontos feladatairól is ekkor, az 
alakuló ülésen döntenek. Amint 
Paks polgármestere leszögezte: a 
tanács létrehozásával operatívvá 
tehető a negyvenegy település 

és a kormány közti kommuni-
káció és koordinálhatóak azok 
a térségfejlesztési elképzelések, 
amelyekre a magyar–orosz szer-
ződés nem tér ki. A kormány a 
testület számára, az érintett te-
lepülések fejlesztésére idén egy-
milliárd forintot biztosít.
Amint Süli János elmondta, az 
alakuló ülés alkalmával Lázár 
János arra is alkalmat kerít, hogy 
találkozzon az erőmű vezetésé-
vel és az érdekvédelmi szervek-
kel is. – A régió szempontjából 
fontos az atomerőmű és a bőví-
tési tervek körüli nyugodt lég-
kör – szögezte le a polgármester.

Matus Dóra

Három csoport indul szep-
temberben a Munkácsy utcai 
tagóvodában és január elsejé-
től ismét az önkormányzat irá-
nyítása alá kerül a paksi idő-
sek otthona – egyebek mellett 
erről döntött májusi ülésén a 
képviselő-testület.

A közbiztonság helyzetéről, va-
lamint a gyermekvédelmi ellá-
tások értékeléséről szóló beszá-
molók elfogadása után döntött 
a testület a 2015/16-os nevelési 
évben működtethető óvodai 
csoportok és álláshelyek szá-

máról. A grémium határozata 
szerint szeptembertől az eddigi 
kettő helyett három csoport in-
dulhat a Paksi Napsugár Óvoda 
Munkácsy utcai tagóvodájában. 
– A város minden óvodájában 
a törvényi előírásoknak megfe-
lelő, kielégítő, húszfős csoport-
létszámokkal indul a következő 
nevelési év, nagy öröm, hogy 
a demográ�ai változásoknak 
köszönhetően újraindíthatjuk 
a két évvel ezelőtt megszün-
tetett harmadik csoportot a 
Munkácsy utcai tagóvodában 
– tájékoztatott Tell Edit, Paks 

alpolgármestere. Közel két és 
fél milliárd forint pénzmarad-
ványa van a városnak, ennek 
nagy részét már lekötötte a 
testület a 2015-ös költségvetés-
ben. Mintegy 300 millió forint 
felhasználásáról még dönthet a 
grémium, ezt utcafelújításokra 
is fordíthatja a város – mondta 
el a zárszámadási rendelet tár-
gyalását követően Paks polgár-
mestere.
Süli János a paksi idősek ott-
honával kapcsolatos testületi 
döntésről is tájékoztatott. Mint 
elmondta: a tervek szerint 2016. 
január elsejétől ismét az önkor-
mányzat irányítása alá kerül az 
intézmény, az átszervezés fel-
adatait ütemterv tartalmazza, a 
gazdaságilag és pénzügyileg is 
ismét önállóvá váló létesítmény 
vezetőjét pályázati úton választ-
ják majd ki.
Az eddigi 17-18 pályázathoz ké-
pest idén 36 kérelem érkezett a 
közbiztonsági, i�úsági, sport- és 
esélyegyenlőségi bizottság által 
kiírt úgynevezett letelepedési 
pályázatra, a rendelkezésre álló 
4,9 millió forintos keret nem 
volt elegendő valamennyi je-

lentkező támogatására. A testü-
let a bizottság elnöke, Kozmann 
György kérésére úgy döntött, 
hogy 4,5 millió forinttal meg-
emeli a támogatási keretet.
A testület egyebek mellett dön-
tött a helyi építési szabályzat 
módosításáról, segítendő az 
új atomerőművi blokkok épí-
tésének előkészületeit, majd 
zárt ülésen határozott a Gyer-
mekeinkért Díj és a Pongrácz 
Sándor-díj adományozásáról. 
Döntésük szerint Szabó Klá-
ra, a Paksi Vak Bottyán Gim-
názium igazgatóhelyettese és 
Lisztmajerné Fritz Marianna, a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola pedagógusa mun-
káját köszöni meg 2015-ben 
Gyermekeinkért Díjjal a város, 
a Pongrácz Sándor-kitüntetés-
sel pedig dr. Barok József tevé-
kenységét ismerik el a Semmel-
weis napi ünnepségen.
A májusi volt a képviselő-tes-
tület munkaterv szerinti utolsó 
rendes ülése az első félévben. 
Következő soros megbeszélését 
szeptember 9-én tartja a grémi-
um.

Dallos Szilvia
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Együttműködés Bosznia-Hercegovinával
A gazdasági és a társadalmi 
élet több területére kiterjedő 
együttműködési megállapo-
dást írt alá a bosznia-hercego-
vinai Gornji Vakuf-Uskoplje 
városával Paks. Az ötfős paksi 
küldöttség a keretszerződés 
szentesítésekor az elektromos 
mobilitás, az ipari park fejlesz-
tése, a hulladék- és szennyvíz-
kezelés, valamint a mezőgazda-
sági termelés területén cserélt 
tapasztalatokat és tárgyalt a 
közös fejlesztési lehetőségekről.

A Europe Direct Tájékoztató 
Központ megyei irodájának köz-
vetítésével került kapcsolatba 
a paksi városvezetés és Gornji 
Vakuf-Uskoplje. A két település 
képviselő-testületei úgy döntöt-
tek, hogy megállapodást kötnek, 
amelyet Bosznia-Hercegoviná-
ban írtak alá. Az ünnepélyes ak-
tusra a paksi küldöttség tagjaként 
dr. Sárosi József, a Paksi Hulla-
dékgazdálkodási Nonpro�t K�. 
ügyvezetője, dr. Sztruhár Sándor, 
a Paksi Ipari Park K�. vezetője, 
Csapó Sándor, a Mezőföldvíz 
K�. ügyvezetője és Hajdú János 

utazott Bosznia-Hercegovinába 
Süli János vezetésével. Az aláírást 
követően a lehetséges együttmű-
ködési területekről tárgyaltak a 
vezetők. A turisztikailag kedvező 
adottságú, a paksiéval körülbelül 
megegyező lakosságszámú, zöld-
ség- és gyümölcstermesztésre 
alkalmas éghajlatú Gornji Vakuf-
Uskopljéban jellemzően kisgaz-
daságokban termesztenek mál-
nát és káposztát, amit helyben 
dolgoznak fel. – A Boszniában 
látott mezőgazdasági kisgazda-
ságok újfajta szövetkezeti kerete 
mintául szolgálhat Pakson. Ez 

biztosíthatná a foglalkoztatás 
fenntartását hosszú távon város-
unkban is: az erőmű-beruházás 
idején az élelmezés alapját adná, 
majd később a tartósítóipar épül-
het rá a régióban – fogalmazott 
Süli János polgármester. A kül-
döttség tagjai kiemelték: a fejlesz-
tések mindkét fél számára előnyt 
hozhatnak az országokon átívelő 
közös uniós pályázatok, így pél-
dául az elektromosmobilitás-
projekt megvalósítása kapcsán. 
Az európai uniós csatlakozás 
előtt álló Bosznia-Hercegovina 
a magyar csatlakozás tapaszta-

latait is szeretné felhasználni: 
Uskoplje delegációja korábbi 
paksi látogatásán az uniós for-
rás felhasználásával megvalósí-
tott hulladékkezelő központban 
és a szennyvíztisztító telepen is 
járt. Egy-egy közös pályázat al-
kalmával Paks is pro�tálhatna 
ezek fejlesztése során – mondta 
el a tervekről Csapó Sándor, a 
Mezőföldvíz K�. ügyvezetője. 
Fontos együttműködési terület 
lehet az ipari park közös fejlesz-
tésében rejlő lehetőség is – erről 
dr. Sztruhár Sándor beszélt. A 
Paksi Ipari Park K�. ügyvezetője 
szerint a háború után újjáépülő 
ország hatalmas nyersanyag- és 
ásványianyag-kinccsel rendel-
kezik, erdeikre, kőbányáikra je-
lentős ipar települhet. A két tele-
pülés közötti kapcsolat szakértői 
szinten folytatódik – tájékozta-
tott Süli János. Paks polgármes-
tere azt is elmondta, hogy elő-
készítés alatt van a Tolna Megyei 
Önkormányzat és a Közép-Bosz-
niai Kanton Kormányzata közöt-
ti együttműködési megállapodás 
aláírása.       

Dallos Szilvia

Bár a kalocsai székesegyház 
tornyai szabad szemmel is jól 
láthatóak Paksról, Dunaföldvár 
vagy Szekszárd felé kerülve még-
is közel egy óra az út a két város 
között. Ezen változtat majd a 
Foktő és Dunaszentgyörgy ma-
gasságába tervezett híd, amelyről 
Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter nyilatkozott 
nemrég, szokásos csütörtöki saj-
tótájékoztatóján. Szavai szerint 
mintegy 3-3,5 évre van szükség 
a kétfunkciós – közúti és vasúti 
– híd megépítéséhez. Az is kide-
rült, hogy a kormány utasította 
a Fejlesztési Minisztériumot a 
tervezőmunka megkezdésére, 
2017-18-ban pedig a kivitelezés 
�zikai részét szeretnék elindítani.
Az építkezés kapcsán a Jobbik is 
felszólalt. A párt sajtótájékozta-

tóján Kepli Lajos országgyűlési 
képviselő elmondta, a Jobbik 
már februárban letette voksát a 
híd építése mellett. Bencze János 
megyei elnök szerint a hídépítés 
mit sem ér a hozzá kapcsolódó 
úthálózat-fejlesztés nélkül. Mint 
elmondta, Paksnak jelenleg csu-
pán észak-déli összeköttetése 
van, az erőmű-beruházás nyo-
mán azonban a kelet-nyugati 
vérkeringésbe is be kellene kap-
csolódnia. A megoldást egy, a 
61-es utat Pakssal összekötő tel-
jesen új út megépítése jelentené, 
mivel a gyapai út egyrészt minő-
sége, másrészt a települések ter-
helése miatt is alkalmatlan nagy 
teherforgalom lebonyolítására. 
Ez, a híd megépítése mellett, 
szintén húsz éve kallódó terv.

-kg-md-

2019-re lehet hidunk

Fotó: Paksi Polgármesteri Hivatal

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Tengelysúly-mérőhelyet alakí-
tottak ki a Paks–Cece összekötő-
úton, a téesz mellett. Az útmér-
legtől azt várják, hogy a gyakori 
ellenőrzés révén csökken a paksi 
főutca teherforgalma. A beru-
házásból a mintegy 400 négy-
zetméteres betonfelület 8,5 
millió forintos költségét az ön-
kormányzat �nanszírozta. A te-
rületet úgy alakította ki a kivite-
lező Partner K�., hogy alkalmas 
legyen mindkét irányból érkező 
kocsik megállásához. Tengely-
súlyt emellett a hatos úton, a 
szekszárdi bevezető négysávos 
szakaszánál mérhet a hatóság. 
Az új mérőhelynél várhatóan 
július közepétől ellenőrzi a túl-
súllyal közlekedő nagyméretű 
járműveket a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság.

A biztonságos működés volt jel-
lemző a német önkormányzatra 
a tavalyi évben is, 579 ezer forint 
maradványt realizált a testület 
2014-ben, hangzott el a Paksi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
legutóbbi ülésén. 2015-ben közel 
hatmillió forintból gazdálkod-
hat az önkormányzat, derült ki 
a következő napirendi pontból. 
A grémium döntött arról, hogy 
idén is indít német nyelvtan-
folyamot, valamint arról, hogy 
oklevéllel jutalmazza a snémet 
nyelv tantárgyból kiemelkedően 
teljesítő nyolcadik osztályoso-
kat. – Minden évben kulturális 
pályázatot írunk ki azon oktatási 
intézményeknek, amelyek német 
nemzetiségi képzést folytatnak. 
Pakson a Napsugár Óvodáról, 
illetve a három általános iskolá-
ról van szó, de civilszervezetek 
jelentkezését is várjuk, amelyek 
hagyományápoló programokat 
szerveznek – mondta el a Paksi 
Hírnöknek Féhr György, az ön-
kormányzat elnöke.  Faller Gábor

Térkövezett járdával és ka-
pubejáróval kárpótolják a 
Bercsényi utcai ingatlantu-
lajdonosokat az útfelújítás 
csúszása miatt. A beruházás 
heteken belül befejeződik, a 
városvezetés köszöni az utcá-
ban lakók türelmét. 

Tavaly június végén vette át a 
munkaterületet a Bercsényi 
utcában közbeszerzési eljárás 
során kiválasztott kivitelező, a 
Baranya Aszfalt és Betonelem-
gyártó K�. A 70 millió forint 
összköltségről szóló szerződés 
szerint négy hónap alatt, októ-
berig kellett volna elvégeznie a 
vállalt feladatokat: az ivóvízhá-
lózat és a csapadékvíz-elvezető 
rendszer felújítását az útburko-
lat aszfaltozását. A kivitelezés 
során előre nem látható prob-
lémák merültek fel, a feltárás 
utáni állapot nem egyezett a ter-
veken szereplővel, a beruházás 
csúszott. Háromszor módosítot-
tak szerződést, a legutóbbi be-
fejezési dátumként május 15-öt 
jelölték ki, ám a kivitelezés nem 
zárult le. A Pollack Mihály és 
Nádor utca közötti szakaszt már 
leaszfaltozták, a Nádor utca és a 
Kishegyi út közötti 195 méteres 
utcarészen a pályaszerkezet-cse-
re zajlik. A héten a kivitelező 
tervei szerint elkészül az ágya-
zat, melyre betonréteg, majd az 
aszfalt kerül. A Pollack Mihály 
utca felőli oldalon javítások vár-
nak még a Baranya Aszalt K�. 
munkatársaira: szintbe helyezik 
a víznyelőket, az aknafedőket és 
befejezik a csapadékcsatorna-
kivezetéseket. Ezt követően Süli 
János polgármester tájékoztatá-
sa szerint paksi vállalkozó veszi 
át a munkaterületet, és kárpótlá-
sul a beruházás elhúzódása mi-
atti kényelmetlenségekért, térkő 
burkolatú járdát építenek a Ber-
csényi utcában, és megújítják a 
kapubejárókat is ugyancsak tér-
kő burkolattal.

-dal- 

Összesen mintegy 2,5 milliárd forintból, nagyobbrészt 
uniós pályázati forrásból fejlesztik a paksi kikötőt. Ez a 22 eszten-
deje működő Sygnus Kereskedelmi K�. történetének legnagyobb 
beruházása: közel egymilliárd forintból száz méter hosszú partfalat 
építenek. Németh Tamás azt mondta, hogy így a jövőben nemcsak 
ömlesztett árut tudnak majd kezelni a létesítményben, és a berakodás 
mellett a kirakodásra is mód lesz. További mintegy másfél milliárd 
forintból a jelenleg használt két-három mellett további hat-hét hektár 
területet töltenek fel, hogy árvíz idején is a vízszint felett legyen, 
illetve kialakítják a raktározás feltételeit is. A fejlesztés révén 10-20 
százalékkal bővülhet a kikötő forgalma, ami évi 50-100 ezer tonnás 
növekmény – közölte a Sygnus Kereskedelmi K�. ügyvezetője jelezve, 
a létesítménynek fontos szerepe lehet a tőle három kilométerre fekvő 
atomerőmű bővítése során, hiszen akár építőanyagot, akár különleges 
kezelést nem igénylő berendezéseket is szállíthatnak rajta keresztül.

Mérlegelnek

Ülésezett  
a német 
önkormányzat

Térkövezett 
járdát kap a
Bercsényi utca

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

 Paksi Hírnök, 2015. június 5. n 5



Atomerőmű

Elkötelezettek a biztonság iránt

Űrhajósok  
az erőműben

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

– Egyértelműen kijelenthető, 
hogy a magyar hatóság szakem-
berei elkötelezettek a nukleáris 
biztonság garantálása mellett 
mind az atomenergia alkalmazá-
sa, mind a radioaktív források ke-
zelése terén – összegezte a Nem-
zetközi Atomenergia Ügynökség 
(NAÜ) igazgatója a szervezet által 
Magyarországon végzett felül-
vizsgálat eredményét. Grzegorz 
Rzentkowski és Michael R. John-
son misszióvezető, az Amerikai 
Egyesült Államok Nukleáris Biz-
tonsági Hatóságának igazgatóhe-
lyettese számolt be arról, hogy a 
magyar kormány felkérésére vég-
zett, két héten át zajló nemzetközi 
felülvizsgálat azt állapította meg, 
hogy az Országos Atomenergia 
Hivatal a nukleáris biztonság 
iránt elkötelezetten, magas szín-
vonalon végzi a munkáját és van 
több olyan gyakorlata, ami más 

országok számára is követendő 
példaként szolgálhat. Azonosítot-
tak több olyan területet, ahol le-
het még lépéseket tenni a bizton-
ság magasabb szintre emeléséért. 
Ahogy Grzegorz Rzentkowski 
mondta, a legfontosabb üzenet, 
amit a szakértők nem a hatóság, 
hanem a kormány felé fogalmaz-
tak meg, az az, hogy biztosítani 
kell a felügyeleti hatóság haté-
kony függetlenségét, a munkájá-
hoz szükséges anyagi és emberi 
erőforrásokat.
A követendő példák közül ki-
emelték azt, hogy Magyarország 
élen jár a fukusimai tapaszta-
latok alkalmazásában, a több 
atomerőművi blokkra kidolgo-
zott baleset-elhárítási gyakorlata 
példaértékű.
A NAÜ úgynevezett IRRS-
missziója által végzett felülvizs-
gálatról szóló zárójelentést, ami 

három hónapon belül készül 
el, a nyilvánosság is megismer-
heti. Ez, illetve azon komplex 
önértékelés alapján, amelyet az 
Országos Atomenergia Hivatal 
a misszióra készülve végzett el, 
akciótervet állítanak össze a ha-
tósági munka javítása érdekében. 
A NAÜ vezetői azt is elmondták, 
hogy már megkapták a magyar 
kormány felkérését arra az utó-
vizsgálatra, amely azt �rtatja, 
hogy ajánlásaikat hazánk beépí-
tette-e a hatósági munkába.
Grzegorz Rzentkowski a meg-
lévő és tervezett atomerőműre 
vonatkozó újságírói kérdésekre 
is válaszolt. Abban, hogy titkos 
az építésre vonatkozó szerződés, 
mint mondta, nem lát kivetni-
valót, hiszen az gazdasági ügy. 
Arra a kérdésre, az ügynökség 
lát-e biztonsági kockázatot ab-
ban, hogy a paksi atomerőmű 

menedzsmentjét fejvadász cégek 
által keresett külföldi vezetőkkel 
cserélnék le, az igazgató leszö-
gezte: tapasztalataik szerint a 
paksi atomerőmű mostani üze-
meltetői felkészült, kompetens 
szakemberek. Ezek a feltételek 
semmi esetre sem csorbulhat-
nak – hangsúlyozta. – Meg-
vizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, 
hogy a hatóság nagyon szigorú 
követelményeket támaszt az 
engedélyes, a paksi atomerőmű 
felé a nukleáris biztonság terén. 
Az erőmű vezetőinek és minden 
munkatársának önértékelést kell 
végeznie a nukleáris biztonság-
ra vonatkozóan. Ez nagyon jó 
gyakorlat. Egy sor garancia, biz-
tosíték van arra, hogy ez a me-
nedzsment a legjobban végzi a 
feladatát és őrzi, biztosítja a nuk-
leáris biztonságot – szögezte le.

Vida Tünde

A paksi atomerőműbe is ellátoga-
tott Farkas Bertalan több külföldi 
űrhajós és feleségeik társaságában 
annak az ünnepsorozatnak a ke-
retében, amellyel arra emlékez-
tek, hogy 35 éve járt első és eddig 
egyetlen magyarként az űrben. A 
delegáció tagjai Hamvas István 
vezérigazgató köszöntője után 
rövid előadást hallgattak meg az 
atomerőmű működéséről, ered-
ményeiről, majd üzemlátogatá-
son vettek részt, megnézték a IV. 
blokk vezénylőtermét, reaktor-
csarnokát, turbinagépházát és 
jártak az Európa-szerte példaként 
szolgáló Karbantartó Gyakorló 
Központban.

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Kilátástalan helyzet Visken: 
rettegnek a téltől és a behívótól
Rendhagyó céllal utazó kül-
döttség élén érkezett Viskre 
Tell Edit alpolgármester, hogy 
hírét vigye a Kárpátalján fekvő 
testvértelepülésre annak, hogy 
Paks hárommillió forintot ado-
mányoz számára. Azért csak a 
hírét, mert nagyon nehéz egy 
magyar önkormányzatnak 
ukrán számlaszámra jogsza-
bályszerűen pénzt juttatni. A 
látogatás során közösen keres-
ték annak a lehetőségét, hogy 
a leghatékonyabban juttassák 
célba a támogatást. A viski vá-
rosházán arról született döntés, 
hogy három részre osztják a 
pénzt, felét az önkormányzat, 
a fennmaradó összeget pedig 
fele-fele arányban a magyar 
iskola és a református egyház 
használhatja fel. A döntést ily 
módon azok tudják meghozni, 
akik legjobban tudják, kik szo-
rulnak segítségre – fogalmazott 
Tell Edit. Az alpolgármestert, 
aki különösen kötődik a Má-
ramarosi hegyek lábánál fekvő 
városhoz, lesújtották a látottak, 
tapasztaltak. Az a kilátástalan-
ság, amit a felnőtteken látott, az 
a bágyadtság, amit a gyereke-

ken tapasztalt. – Talán az utolsó 
éveit, időszakát éli ez a nép itt 
Kárpátalján – fogalmazott hoz-
záfűzve, hogy tudja, a három-
millió forint kevés, de néhány 
család túlélését segítheti. 
– Nagyon nehéz helyzetben va-
gyunk, mert a viski emberek, akik 
közül a fele magyar ajkú, nehe-
zen tudják a számlákat �zetni, az 
élelmet beszerezni. Nincs mun-
kalehetőség. Az erejük teljében 
lévő fér�aknak el kell menniük, 
hogy dolgozni tudjanak. Nem 
tudjuk, mi vár ránk télen, mi vár 
ránk jövőre. Nem tudjuk, mert 
kilátástalan a helyzet – vázolta 
Szajkó Károly polgármester. Azt 
mondta, a Paksról érkező pénz-
ből a legszükségesebbekkel sze-
retnék ellátni az embereket. Azt 
tervezik, hogy tüzelőre, élelmi-
szerre adnak pénzt az emberek-
nek. – Nagyra értékeljük a paksi-
ak segítségét. Érezzük a hozzánk 
áramló szeretetet. Igyekszünk is 
meghálálni azt a magunk mód-
ján – mondta Szajkó Károly. A 
Pakson gyakran megforduló �a-
tal református lelkész, Jenei Ká-
roly is azt mondta, hogy gáz- és 
villanyszámlára, tüzelővásárlásra 

szeretnének a pénzből támo-
gatást adni. – Nagy a félelem az 
emberekben a tél miatt. A pénz 
értéke harmadára esett, viszont 
most jelentették be, hogy a gáz 
árát 600 százalékkal emelik. Ám 
mégsem ez nyomasztja legjob-
ban a Visken élőket, hanem az 
attól való félelem, hogy behívót 
kapnak. Ha nem is masíroznak, 
de jelen vannak a katonák a há-
borús vidéktől szerencsére mesz-
sze fekvő, főként magyarok lakta 
városban. A fér�ak többsége 
munkalehetőségek híján egyéb-
ként sincs otthon, távol keresi a 
boldogulást, de a behívók postá-
zásának hírére elnéptelenednek 
az utcák – mondta el lapunk-
nak. – Nem a kenyeret, a fűtés-
számlát, hanem az életüket féltik. 
Attól félnek, ki csenget, milyen 
papírral érkezik. Válság, ilyen 
mértékű nincstelenség volt már 
az én életemben is, de ez más, 
ez úgy nyúl bele a lelkekbe, hogy 
szinte kivehetetlen – mondta. 
Tell Edit alpolgármester azt 
ígérte, hogy nagyon gyorsan 
megtalálják a megoldást, hogy 
mielőbb megérkezzen a segítség 
Kárpátaljára.

A beszámoló elején említett 
rendhagyó cél valójában egy 
videoklip forgatása, egészen 
pontosan annak egy epizód-
ja volt. A történet az elmúlt 
év őszén kezdődött, amikor a 
Gyulai István nevével fémjel-
zett PistiEst megnyerte a paksi 
Amatőr Pop-Rock-Jazz Feszti-
vált. Elsősorban István dalszö-
vegei nyűgözték le a zsűrit. De 
nemcsak az ő érdeklődésüket 
keltették fel,  hanem a paksi 
sajtó munkatársaiét is, akik fel-
ajánlották, hogy a határon túli 
magyar középiskolások tábora 
ihlette Örökségünkhöz készíte-
nek egy olyan videoklipet, ami 
hűen tükrözi annak üzenetét. 
Paks három, magyarok lakta 
testvértelepülésén gyermekkó-
rusok működnek közre a forga-
táson. Az önkormányzat azon-
nal a Vida Tünde, Babai István, 
Kövi Gergő alkotta csapat mellé 
állt, és mindenben segíti mun-
kájukat. A forgatócsoport, ki-
egészülve Gyulai Istvánnal és 
zenésztársaival, rövidesen Kéz-
divásárhelyen, majd Galántán 
folytatja a munkát. 

Vida T.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Gyermekeinkért Díjat kaptak

Hagyományosan a városi pedagógusnapon köszöntik a nyugállományba vonuló kollégákat. Ez alkalommal a színpadra szólítot-
ták Nepp Péternét, a Paksi Benedek Elek Óvoda gazdasági ügyintézőjét, Etessy Jánosné és Orosz Elekné óvodapedagógusokat, valamint 
Krasznavölgyiné Kiss Etelka, Magyarné Ledneczki Erzsébet, Ács Sándorné és Jäger Jakabné pedagógusokat. Iker Lászlónét is köszöntöt-
ték az ünnepi esten. Az immáron gyémántdiplomás pedagógus 24 évvel ezelőtti nyugállományba vonulásával sem tette le végleg a lantot, 
évről évre vállalja a gondnoki feladatokat a sóstói táborban.    

Lisztmajerné Fritz Marianna 
és Szabó Klára vehette át az 
önkormányzat Gyermekein-
kért Díját a pedagógusnap al-
kalmából rendezett városi ün-
nepségen.

Nem volt kérdés, hogy Liszt-
majerné Fritz Marianna peda-
gógus lesz, már kislányként azt 
játszotta, hogy ő a tanító néni. 
Érettségi után hozzá is látott, 
hogy megvalósítsa álmát, és a 
Kaposvári Tanítóképző Főisko-
lára ment, ahol 1979-ben diplo-
mázott. Kezdetben az egykori II. 
Számú, majd a IV. Számú Általá-
nos Iskolában tanított, jelenleg a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában dolgozik. Ahogy 
a méltatásban elhangzott, nyi-
tott új ismeretek megszerzésére, 
alkalmazásukra. Ezt bizonyítja, 
hogy a számítógépek iskolai 
megjelenésével különböző tan-
folyamokon vett részt, majd tu-
dását továbbadta a gyerekeknek 
és kollégáinak. Diákjait elviszi az 
Országházba, színházba, kirán-
dulásokra. Elmondta, hogy sze-
rencsés embernek tartja magát, 

mivel a hivatását és a hobbiját – 
az origamit – sikerült összehan-
golnia. Kollégájával, Borosné 
Ring Máriával elkészítette Ori-
gamis ABC című, a betűk meg-
ismerésére, az olvasásra tanító 
könyvét, amelyet a Dinasztia 
Kiadó jelentetett meg. Diákjai-
val elért szép versenysikerekkel 
is büszkélkedhet, a 2012/13-as 
tanévben például a Kaposvári 
Egyetem Olvass el! elnevezésű 
online vetélkedőjén tanítványai 
első helyezést értek el. Munkáját 
a megbízhatóság és az alaposság 
jellemzi, együttműködése a kol-
légáival, vezetőivel példaértékű. 
Számára az a legszebb a hivatá-
sában, hogy tevékeny részese le-
het a gyerekek írni, olvasni, szá-
molni tanulásának. Szerinte az a 
jó pedagógus, aki úgy tanítja a 
gyerekeket, foglalkozik velük és 
ad számukra követendő példát, 
hogy közben nem felejt el kicsit 
gyermeknek maradni. A kitün-
tetés jó érzésekkel tölti el, és há-
lás szívvel gondol mindazokra, 
akik az elismerésre felterjesztet-
ték. Még vár rá néhány dolgos 
esztendő az iskolában, aztán 

már csak a családjára szeretne 
koncentrálni, férjére, két �ára és 
két unokájára. 
„A játszótársam, mondd, 
akarsz-e lenni…” – idézi Kosz-
tolányi Dezső versét Szabó 
Klára, ha megkérdezik tőle, mi 
a mottója. A Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium igazgatóhe-
lyettese eredetileg nem erre a 
pályára készült, de aztán úgy 
hozta az élet, hogy ez lett az 
útja. Első diplomáját 1983-ban 
Szegeden, a József Attila Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán magyar nyelv és 
irodalom–történelem szakon 
szerezte. 2004-ben az ELTE 
BTK társadalom- és állampolgá-
ri ismeretek szakon újabb diplo-
mát szerzett, majd pedagógus 
szakvizsgát tett. 1995-től a paksi 

gimnázium tanára, osztályfő-
nök, munkaközösség-vezető, a 
tudományos diákkör vezetője, 
érettségivizsga-elnök, nevelési 
igazgatóhelyettes, mestertanár 
és szaktanácsadó. Volt tanítvá-
nyok, egyetemi hallgatók vég-
zik nála tanítási gyakorlatukat, 
segíti kutatásaikat. Számtalan 
feladatot vállal az intézményi 

programok tervezésében, pá-
lyázatok megvalósításában, az 
intézményi módszertani kultúra 
megújításában, tehetséggondo-
zó és felzárkóztató programok 
megvalósításában. Szerény, 
nagy munkabírású és rendkívül 
segítőkész, akihez bizalommal 
fordul a nevelőtestület minden 
tagja akár szaktárgyi, akár ne-
velési kérdésről van szó. Mint 
mondja, nincsen receptje arra, 
hogy milyen a jó pedagógus, 
szerinte mindenki az, akit a gye-
rekek annak tartanak. Harminc-
két év tanítással a háta mögött, 
néhány esztendővel a nyugállo-
mányba vonulás előtt, már nem 
sző megvalósíthatatlan terve-
ket, csupán szeretné megőrizni 
elhivatottságát, motiváltságát 
és örömmel szeretné tanítani 

a gyerekeket, akik számára oly 
fontosak. Büszke azokra a kol-
légáira, akik már megkapták a 
Gyermekeinkért Díjat és tudja, 
hogy még sokan vannak, akik 
megkaphatnák. Párja, aki szin-
tén e díjjal elismert pedagógus, a 
Paksi I. István Szakképző Iskolá-
ban tanít. Három lányuk és egy 
kis unokájuk van.   Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A gyerekeké is volt a falunap Gyapán
Főző- és süteményverseny, szín-
padi műsor, tombolasorsolás és 
bál – címszavakban összefog-
lalva ezzel a programmal várták 
az érdeklődőket a 12. Gyapai 
Falunapra. A rendezvény célja 
az elmúlt években nem válto-
zott: együtt tölteni egy napot a 
családdal, a barátokkal, isme-
rősökkel, és összekovácsolni 
a településen élőket. Heizler 
Zoltán, a külső városrészek te-
lepülésrészi önkormányzatának 
képviselője elmondta, hogy a 
kínálat összeállításánál minden 
esztendőben fontos szempont, 
hogy helyi, környékbeli előadók, 
művészeti csoportok is bemu-
tatkozzanak. Ennek jegyében 
fellépett a Dunakömlődi Félnó-
tás Dalkör, a gyapai gyerekek, 
valamint Ijjas Noémi, a paksi 
Destiny’s Dancers Tánccsoport, 
a bölcskei Junior Band zenekar 
és a Madocsai Hagyományőrző 
Néptánccsoport. Idén a falunap 
gyermeknapi rendezvény is volt 
egyben, így a programot játé-
kos vetélkedővel, arcfestéssel, 
gyermekműsorral színesítették. 

Az esti órákban a Két szoknya 
egy nadrág Társulat musical- és 
operettslágerekkel szórakoztatta 
a közönséget, amely aztán a na-
pot záró bálban rophatta cipő-
szakadásig. 
Délelőtt a játék mellett a gaszt-
ronómiáé volt a főszerep. A fő-
zőversenyre tizenöten neveztek, 
az első helyezett csapat jutalmát 

Sárközi Béláné vette át. A süte-
mények versenyébe összesen 23 
�nomságot neveztek be készítő-
ik. Már ránézni is gyönyörűség 
volt a sok ínycsiklandó desszert-
re, nem beszélve kóstolásukról. 
A húsz édes �nomság közül első 
helyre egy mákos süteményt so-
roltak az ítészek, amit Gunglné 
Zsalakó Petra sütött. Sós kategó-

riában három �nomság érkezett, 
így helyezéseket nem osztott 
a zsűri, hanem egy különdíjat 
adtak ki, amit Baka Lajosné vi-
hetett haza. Vasárnap ünnepi 
szentmisére várták a lakosságot 
a helyi kápolnába, közreműkö-
dött a Blazsek Frigyes Vegyes 
Kórus és Ijjas Noémi.                       

-gyöngy-

Május utolsó hétvégéjén idén is felejthetetlen gyermeknapi kavalkáddal várták a családokat a városi gyermeknapon: a kínálatban megje-
lentek a már bevált és kedvelt programelemek, mint a helyi amatőr művészeti gyermekcsoportok műsora, a gokart, a katasztrófavédelmi bemu-
tató, az arcfestés, a hennafestés és a habparti, de �gyelembe véve az új igényeket is, ez alkalommal több légvárat vonultattak fel, és több színházi 
előadásra invitálták a gyerekeket. Mindemellett elmerülhettek a vendégek a �zika csodáiban, elidőzhettek a népi játszótéren, volt bűvész és több 
kiállítás. Az esti órákban már az idősebb korosztályt várták rock and roll-tanulásra és Jampec-partira. A program főszervezője a Csengey Dénes 
Kulturális Központ volt, a rendezvényt az önkormányzat támogatásával, vele karöltve hozták létre. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az iskolaalapító

Hazafelé

Író-olvasó 
találkozó

Kiállítások

Hetven éve, 1945 nyarán Paks 
közoktatása is újabb, fontos 
állomásához érkezett. A hely-
béli szülők régi vágyát, hogy a 
községben egy kereskedelmi 
középiskola is működjön, a pol-
gári iskola megbízott igazgatója, 
Losonczy István tolmácsolta a 
képviselő-testületnek. A kérést 
az 1945. július 3-i testületi ülés 
tagjai egyhangúan támogatták, 
majd kérvényezték a minisztéri-
umban az új iskolatípus engedé-
lyezését. Július 24-én Bereczky 
Albert államtitkár hivatalában 
fogadta a paksi önkormány-
zat küldöttségét: Girst Ádám 
bírót, Török János főjegyzőt, 
Losonczy István polgári iskolai 
igazgatót és Resch László ma-
gántisztviselőt, akik a paksi és a 
környékbeli települések igényét 
személyesen is indokolták. Ha-
marosan megszületett a döntés, 
a vallás és közoktatási miniszter 
36.318/1945. IV. számú, 1945. 
szeptember 13-án keltezett ren-
delete engedélyezte a paksi ál-
lami kereskedelmi középiskola 
létrehozását, egyelőre az előké-
szítő tanfolyamának felállítását. 
Az iskolaalapítás teendői, a 
munka közigazgatási-pedagó-
giai feladatainak összehangolá-
sa, lebonyolítása Losonczy Ist-
ván feladata lett. Az alábbi írás 
az ő életútját idézi fel, hiszen 
az ő személyes érdemei a paksi 
középfokú oktatás létrehozásá-
ban, a kereskedelmi középisko-
la életének megszervezésében, 
működtetésében megkerülhe-
tetlenek. 

Losonczy István 1901. augusztus 
30-án született Kiskunfélegy-
házán, édesapja gyógyszerész 
volt. Az elemit és a középiskolát 
Nagybecskereken végezte, majd 
az érettségi után a fővárosban 
lett hivatalnok. Egyetemi tanul-
mányait a Királyi Magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán 
és az Állami Kereskedelmi Isko-
la Tanárképző Intézetében vé-
gezte, felső kereskedelmi iskolai 
tanári diplomáját 1932-ben sze-
rezte meg. Tanítani Felsőgallán 
kezdett, majd 1935-ben kapott 
óraadói megbízást a Paksi Köz-
ségi Általános Iparostanonc 
Iskolában, itt dolgozott 1939 ja-
nuárjáig. 
Pakson nősült meg 1936-ban, 
felesége Ho� mann Éva paksi 
lakos lett, akivel három gyer-
meküket nevelték, ezután már 
családjának rokoni kapcsolatai 
is egyre szorosabban kötötték 
városunkhoz.
A képzettségének megfelelő fel-
ső kereskedelmi iskolai rendes 
(kinevezett) tanári állásának 
elnyerése miatt Kassára, majd 
1941-ben Újvidékre költözött. 
Itt tanári feladatainak ellátása 
mellett 1942-től a kereskedelmi 
iskolák tanulmányi felügyelő-
je, a tanonciskola igazgatója, a 
kereskedelmi iskola igazgatóhe-
lyettese lett. 1944-ben a háborús 
események zűrzavaros viszonyai 
miatt családjával visszaköltözött 
Paksra, s a polgári iskola tanári, 
majd megbízott igazgatói fel-
adatait látta el, és 1945 tavaszá-
tól a szülők kérését képviselve 
szervezte a paksi kereskedelmi 
középiskola alapításának folya-
matát. 
Vezetésével az új iskolában a 
tanítás 1945. október 1-jén kez-
dődött meg az Anna utca 16. 
számú, egykori leánypolgári is-
kola (a hajdani Daróczy kúria, 
a későbbi paksi postahivatal) 
épületében, átmenetileg Állami 
Kereskedelmi Középiskolai Elő-
készítő Tanfolyam néven. A ta-
nítás 99 beírt tanulóval kezdőd-
hetett két első és egy második 

osztályban. Az iskola számára 
engedélyezték a � úk és lányok 
együttes tanítását. A tantestület 
lelkes, színvonalas tevékenysége 
és eredményei alapján 1947/48-
as tanévtől az iskola hivatalosan 
is Állami Kereskedelmi Közép-
iskola néven működhetett, a 
tanév végén került sor az első 
érettségi vizsgákra, amit 19 ta-
nuló tett le. 
Az 1948/49. tanévtől Losonczy 
Istvánt (aki addig megbízott 
igazgatóként dolgozott) kine-
vezték az állami kereskedelmi 
középiskola igazgatójának. In-
tézményvezetői munkája során 
alakult ki a paksi középiskolá-
sok sokrétű iskolai és iskolán 
kívüli tevékenysége, a diákélet 
hagyományai: megalakultak a 
diákkörök, a diákönkormány-
zat, az önképzőkör, a sport- és 
az i� úsági vöröskeresztes egye-
sületek, a diákszínjátszás, létre-
hozta a dolgozók kereskedelmi 
iskoláját, a gyors- és gépíró is-
kolát, irodakezelői szakiskolát, 
megszervezte a délutáni tanu-
lószobát, diákmenzát. Igazga-
tóként 1952. december 15-ig 
dolgozott Pakson. Ezután Sop-
ronba helyezték át, a Fáy And-
rás Közgazdasági Technikum 
élére, ahol 1965-ig, nyugdíja-
zásáig vezette az iskolát. Ezután 
még néhány évig óraadóként 
tanított, majd szinte haláláig 
könyvelőként dolgozott a sop-
roni Ciklámen Tourist Utazási 
Irodában. Tevékeny életű, meg-
becsült tanáremberként, ta-
nítványai, kollégái tiszteletétől 
övezve halt meg 1989. novem-
ber 26-án. Sírja a paksi Kálvária 
temetőben található. 
Forrás: Glósz Lajos: A Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium ötven éve 
(1945-1995). Történeti áttekintés 
(13-19. o.), és Turzayné Loson-
czy Zsuzsanna életrajzi adatai 
édesapjáról (124-125. o). Mind-
két írásmű A Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium Jubileumi Évköny-
ve, 1945-1995. (Szerkesztette 
Gálosi János) című kiadványban 
jelent meg.

Kernné Magda Irén

Új kötettel jelentkezik Horányi 
György. A Hazafelé című kötet 
bemutatóján, június 11-én 18 óra-
kor kerül sor annak a kórusmű-
nek az első előadására is, melyet 
Károly János komponált Horányi 
György Tél a korzón című versére. 
Az esten a szerzővel Horányi Bea 
beszélget, közreműködik a Paksi 
Pedagógus Kamarakórus Simon 
Péter vezényletével, hegedűn ját-
szik Kiss Györgyi. A rendezvény 
helyszíne a polgármesteri hivatal 
nagyterme lesz.

Lakatos Levente Aranykönyv–
díjas szerző író-olvasó találkozó-
jára invitálják a közönséget júni-
us 8-án 17 órától a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtárba a 86. 
Ünnepi Könyvhét alkalmából.

Bogyó és Babóca bábkiállítás 
nyílt a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ emeleti kiállítójá-
ban. A Könyvtárgalériában pe-
dig Cseh László I. világháborús 
repülőgépmakettjeit és diorá-
ma-kiállítását tekinthetik meg az 
érdeklődők. A Paksi Képtárban 
technikai okokból június 14-ig 
tekinthető meg Károlyi Zsig-
mond márciusban megnyílt ret-
rospektív kiállítása. 

Horányi György 

HAZAFELÉ

versek,
mesék,

kisprózák

Fotó: családi archívum
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Diákjaikat ismerték el
Követve a hagyományt, köz-
gyűlésén adta át a Dr. Tarisz-
nyás Györgyi-díjat a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium Öregdi-
ákjai Egyesülete, az elismerést 
minden évben két tehetséges 
diák veheti át. A díjat a humán 
tudományok kategóriájában 
idén Donkó Anna 11. osztályos 
tanuló érdemelte ki. Ahogy a 
méltatásban elhangzott, Anna 
kitűnő tanuló, humán érdeklő-
désű diák, évek óta foglalkozik 
újságírással, valamint vers- és 
prózaírással. Kilencedikesként 
a Tolnai Népújság Séta prog-
ramjában való színvonalas sze-
replésének jutalmaként megyei 
táborban vehetett részt, illetve 
a Weöres Sándor centenáriuma 
alkalmából, Egysoros versek 
címmel meghirdetett irodal-
mi pályázatra beküldött műve 
kötetben jelent meg. A Diák-
költők és Diákírók Országos 
Versenyén 10. és 11. évfolya-
mosként is meghívták a sárvári 
alkotótáborba, valamint 10. év-
folyamon megyei olvasástech-
nikai és szövegértési versenyen 
harmadik helyezést ért el. Leg-
utóbb az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen tör-
ténelemből 19. helyezett lett, és 
ezzel 50 felvételi többletpontot 
szerzett. Rendszeresen konferál 
a gimnázium rendezvényein, 
a kreatívírás-szakkör tagja, az 

iskolai évkönyvek állandó szer-
zője és balettozik. 
A természettudományok kate-
góriában Szőke Bence vehette 
át a Dr. Tarisznyás Györgyi-dí-
jat. A 12.-es diák a matematika, 
a �zika és az informatika iránt 
érdeklődik leginkább. Matema-
tikából és �zikából számtalan 
megyei, területi és országos 
helyezést ért el. A Bátaszéki 
Matematikaversenyen 22., a 
Matekguru csapatversenyen 2., 
illetve 3., a Zrínyi Ilona Mate-
matikaversenyen pedig 7. he-
lyezést ért el. Az Öveges József 
Országos Fizikaverseny döntő-
jébe jutott, a Mikola Országos 
Középiskolai Tehetségkutató 
Fizikaversenyen pedig a máso-
dik fordulóba. Legfrissebb sike-
rét informatikából érte el, egy 
programozóversenyen csapat-
társaival országos 12. helyezést 
értek el. Angolból előrehozott 
érettségit tett. Igényes min-
den tantárgyban, és évek óta 
a Kutatók éjszakája gimnáziu-
mi programjának résztvevője, 
kutatási területe a robottech-
nika. A legutóbbi tudományos 
kavalkádon egy saját készítésű 
számolórobotot mutatott be 
az érdeklődőknek. Első helyen 
jelölte a Budapesti Műszaki 
Egyetem mérnök informatikus 
szakát. A díjak átadása után a 
tagság meghallgatta a 2014. évi 

beszámolókat, illetve megha-
tározták a következő hónapok 
feladatait. Az egyesületet az 
intézmény fennállásának hat-
vanadik évfordulója alkalmá-
ból alapították, most az iskola 

tantestületével és a diákönkor-
mányzattal karöltve a hetvene-
dik megünneplését szervezik. 
Egyik elképzelésük, hogy ju-
bileumi évkönyvet jelentetnek 
meg az alkalomra.        Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Hirdetési tarifák 
a nyomtatott Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)

1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)
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Éppen huszonöt esztendővel ez-
előtt szentelték fel a Szentlélek-
templomot. Bár építése csupán 
két esztendővel korábban kezdő-
dött, története korábbra nyúlik 
vissza, egészen 1938-ig, amikor 
az eucharisztikus világkongresz-
szus magyarországi ünnepségé-
nek keretében Pakson is tartottak 
szentmisét, mégpedig azon a té-

ren, ahol most a templom áll. Az 
áhítatot látva a vendégpap akkor 
úgy zárta a szentbeszédet, hogy 
szívből kívánja: legyen ezen a he-
lyen majdan egy új templom. Dr. 
Rosner Gyula egykori templom-
történeti írásából idézve: az 1938-
ban elröppent szó feledésbe ment, 
de az Isten háza felépítésének 
gondolata újból és újból makacsul 

felmerült. Írásából kiderül, hogy 
Makovecz Imre építész, a város 
egykori főépítésze, az új városrész 
központjában, a Kishegyi út és a 
Barátság út kereszteződésébe egy 
új templomot is megálmodott, 
ám a központban akkor igazán 
elképzelhetetlen volt megépítése. 
A második helyszín kijelölésére 
a tulipános házak sora, a régebbi 

városrész és a rendelőintézet kö-
zötti területen történt kísérlet, ám 
ott is túl szem előttinek bizonyult, 
és „elűzetett” még a gondolat is. 
Végül az ötven esztendővel ko-
rábbi óhaj a helyszín kiválasztásá-
ban kiharcolta a maga igazát. Az 
egykori tábori oltár helyén temp-
lomot emeltek. Az alapkövet 1988 
pünkösdjén dr. Cserháti József 
püspök helyezte el. A közösség 
tagjai háromezer munkanapon át 
építették a templomot. A megva-
lósítást a pécsi püspökség, német, 
svájci, osztrák segélyszerveze-
tek és egyházmegyék, az Állami 
Egyházügyi Hivatal, a város és az 
atomerőmű, valamint a münche-
ni érsek, a paksi hívek és részben 
más magyar közösségek is segítet-
ték. Ki anyagilag, ki építőanyaggal 
járult hozzá a megvalósításhoz. 
1990 pünkösd vasárnapján Mayer 
Mihály megyéspüspök felszentel-
te, és a Szentlélek pártfogásába 
ajánlotta az új, még nem teljesen 
kész templomot. Az erre emléke-
ző ünnepi alkalmon dr. Udvardy 
György pécsi megyéspüspök 
megáldotta a templom mögötti 
téren a régi kereszt helyett emelt 
korpuszt, majd ünnepi szentmisét 
tartottak, amelynek főcelebránsa 
a püspök volt.                                 

-gyöngy-   

Hagyomány, hogy a városvezetés köszönti 
szépkorú polgárait. Így történt ez a közelmúlt-
ban is, amikor Málnai Mihálynénak és Polá-
nyi Máténak tolmácsolták a miniszterelnök 
jókívánságait. Polányi Máté Endrődön szüle-
tett, a II. világháború viharai sodorták Duna-
kömlődre. A mezőgazdaságban dolgozott, de 
az MKP, az MDP majd az MSZMP tagjaként 
aktív közéleti személlyé vált, a korabeli Járási 
Népi Ellenőrzési Bizottság vezetőjeként is te-
vékenykedett. A Paksi Építőipari Szövetkezet-
től vonult nyugdíjba harminc éve, ahol éjjeli-
őrként és gondnokként dolgozott. Feleségével 
öt gyermeket neveltek. 
Málnai Mihályné Jauch Erzsébet a korabeli 
Jugoszláviában, Kerényben született, Paks-
ra 35 éves korában került, 19 évig dolgozott 
a konzervgyárban, onnan vonult nyugdíjba. 
Gyermekét korán elvesztette. Rokonok és 
szomszédok szerető �gyelme veszi körül.

Huszonöt éves 
a Szentlélek-templom

Szépkorúak köszöntése

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Kerékpáros-baleset történt a 
Nyárfa utca és a Tolnai út ke-
reszteződésénél. Egy személy-
autó a Nyárfa utcából akart ki-
kanyarodni, amikor fellökte a 
kerékpárúton szabályosan hala-
dó biciklist. A kerékpáros köny-
nyebb sérülésekkel megúszta a 
balesetet. A Nyárfa utcai után 
újabb kerékpáros-baleset tör-
tént, ezúttal az atomerőmű Déli 
bejárójánál. Egy család tolta át 
kerékpárját gyalogosan a kerék-
párúton, amikor egy Paks felől 
érkező motorkerékpáros meg-
csúszott, elvesztette uralmát jár-
műve felett, elesett és elsodorta a 
kerékpárjával addigra már átju-
tó anyukát. A motoros súlyosan, 
a kerékpáros könnyebben sérült 
a balesetben. A rendőrök azt ké-
rik a közlekedőktől, mindenki 
kellő körültekintéssel közelítse 
meg a kerékpárutakat, a moto-
rosok és autósok pedig �gyelje-
nek a sebességkorlátozó táblára 
és olyan sebességgel közelítsék 
meg az átkelőt, hogy szükség 
esetén még képesek legyenek 
beavatkozni.
Verekedők miatt hívtak rendőrt 
Pakson. A 45 éves F. Ferenc és a 
29 éves H. István egy cukrász-
da előtt szóváltásba keveredett, 
majd összeverekedett. A rend-
őrség garázdaság gyanújával in-
dított ellenük eljárást, írta meg a 
police.hu.

Minden bizonnyal jobb évre 
számíthatnak a méhészek a ta-
valyi és tavalyelőtti esztendőnél 
– tavaly a szárazság, azelőtt a 
kora tavaszi mínuszok okoztak 
gondot. Aki idén jól időzített, az 
nem kesereghet, kedvező mó-
don alakult az akác fejlődése. 
Amikor éppen legszebb formá-
ját mutatta a növény, május de-
rekán, pár napig szép, napos idő 
volt, az azt követő eső pedig arra 
volt jó, hogy a méhek a kaptár-
ban maradjanak és párologtas-
sák a vizet a mézből. Érdemes 
tudni, hogy hazánkban elsők 
közt a Tolna megyei akácosok 
mézelnek, majd az ország északi 
fele következik. Aki elég elszánt 
méhész, a Bakonyba vagy Nóg-
rádba települ a méhekkel. Rajnai 
György nem vállalja a vándor-
lást, bevált helye van itt hely-
ben. A dunakömlődi méhész 
közepesnek értékelte az akác-
szezont, mint mondja, ha nem 
esett, akkor a szél fújt. A gyűjtés 
mostanra lezajlott, már az ered-
ményt lehet mérlegelni. Náluk 
a méhészet családi hagyomány, 

nagyapja és édesapja is méhész-
kedett, ő körülbelül 40 családot 
tart. Nem csoda, hogy élettársa 
�a, Polányi Máté is belekóstolt a 
mesterségbe, aki éppen a minap 
telepítette be első méhcsaládját 
abba a habkaptárba, amit kará-
csonyra kapott. Azokból a pót-
anyákból állított be egyet, ami-
ket György nevelt ki. Máté azt 
mondja, az anyanevelés egy kü-
lön szakma, van, aki csak ezzel 
foglalkozik, ezzel is lehet keres-
ni. Nem mindegy ugyanis, hogy 
a királynő jó vagy rossz anya – 
ez függ az örökítőképességétől, 
a méhek jól kezelhetőségétől, de 
még szívókája mérete is változó 
lehet. Máté sokat tanul György-
től, hiszen a szakirodalomból 
nem lehet rutint szerezni. Mes-
tere azt mondja, a méhészetet 
nem lehet megszokásból csinál-
ni, a méhek érzékeny állatok, 
ki vannak téve az időjárásnak. 
Az atka ellen is mindig időben 
kell védekezni, de a láthatatlan 
ellenség, a nozéma, azaz a gyo-
morvész kezelése is hozzáértést 
igényel. György elárulta, legkö-
zelebb a napraforgó virágzik, 
illetve a japánakác is mézel nyár 
közepéig, kinyújtva az akácsze-
zont. A szakember különleges 
termékével, a japánakácmézzel 
a szakma �gyelmét is felkeltette: 
2013-ban az év méze versenyen 
Gyulán japánakác krémmézével 
bronz fokozatú elismerést kapott. 
A paksi Müller József és �a, 
Jocó a napraforgó előtt még 
a vaddohányra is készül. Azt 
mondják, nem mindegy, milyen 
napraforgót vetett a gazda, mi-
vel van olyan hibrid, ami egy-
általán nem mézel, hiába szép 
a virága. Erről érdemes a gaz-
dálkodókkal egyeztetni, ahogy 
a permetezések időpontjáról is. 
Az a tapasztalatuk, hogy a nö-
vénytermesztők egyre jobban 
oda�gyelnek a méhészekre, 
tudatosan nem akarnak kárt 
okozni. Fontos, hogy a terme-
lők a méhkímélő technológiát 

alkalmazzák, a permetezést az 
esti időre ütemezzék, amikor a 
méhek a kaptárban pihennek, 
és olyan szert alkalmazzanak, 
ami kíméletesebb a rovarok 
számára. Müllerék hobbiként 
kezdték a méhészkedést, ma 
már 59 gyűjtőcsaládjuk van 
és szaporítás alatt áll hasonló 
nagyságrend. Szerencsés helyet 
találtak, ahonnan több mézelő 
kultúrát is elérnek. Tavasszal 
ide, állandó helyre telepítik a 
18 keretes nagyboconádi kap-
tárt, majd ősszel térnek vissza 
a telephelyre. Méheik kora ta-
vasszal serkentő etetést kapnak 
cukorsziruppal, így az anyaméh 
korán elkezdi a �asítást, időben 
megerősödik a méhcsalád, ami 
akár 70-80 ezer egyedből is áll-
hat. Mint mondják, a méhek szi-
gorúan szervezett rend szerint 
élnek, fontos a feladatmegosz-
tás köztük: az idős méhek hor-
danak, a �atalok szárnyukkal 
párologtatják a vizet a mézből. 
Adott ugyanis, hogy hány szá-
zalékos víztartalom mellett mi-
nősül érettnek a méz. A méz úgy 
készül, hogy a méhek a szájuk-
ban lévő garatmirigy váladékát 
keverik a begyűjtött nektárhoz, 
ezt alakítják át mézzé. József azt 
az elvet követi, ha a mézből a 
méheknek is tisztességes adagot 
hagy a táplálkozáshoz, sokkal 
jobb lesz a kondíciójuk, ellenál-
lóbbak lesznek a betegségekkel 
szemben. A kis gyűjtők téli ál-
mot sem alszanak, a kaptárban 
melegítőfürtbe, bolyba állnak 
össze, állandó hőmérsékletet 
tartanak. József és Jocó szerint 
kedvező a mézfogyasztás alaku-
lása, és az is jó, hogy egyre több 
�atal kezd méhészkedésbe, de 
nagyon fontos, hogy csupán a 
támogatások reményében, hoz-
záértés híján senki ne fogjon 
bele a szakmába, hiszen a méhek 
rengeteg oda�gyelést és munkát 
igényelnek. A mézet a méhészek 
számára sem adják ingyen. 

MD

Kékhírek

A tavalyinál jobb szezonra 
számíthatnak a méhészek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: pixabay.com
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A szakma sztárja lett

A Parlamentben vehette át bár-
sonykötésű oklevelét és szakmai 
bizonyítványát Sitkei Balázs, aki 
a cukrászszakma sztárja lett. 
Legalábbis cukrász kategóriá-
ban aranyérmet nyert a Szakma 
Sztár Fesztiválon, ami egyben 
a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny első helyét is jelenti. Balázs 
az első helynek köszönhetően 

egyúttal a szakvizsgát is abszol-
válta, így a bizonyítvány átvéte-
le után munkába is áll a család 
paksi cukrászatában. A Hung-
expón megrendezett versenyen 
39 szakma 6400 indulója ver-
sengett. A cukrászok mezőnyé-
ben 300 induló nevezett, de az 
írásbeli fordulót követően csak 
16-an maradtak. A gyakorlati 

fordulóban ez tovább feleződött, 
úgyhogy a felépített látvány-
konyhákban már csak a legjob-
bakat követhette �gyelemmel 
az érdeklődő több száz néző. 
A kétnapos szakmai versenyen 
mintegy 15 ezer látogató fordult 
meg és a legnagyobb érdeklődés 
a cukrászok és séfek munká-
ját követte. Balázs elárulta, bár 
a végeredmény miatt nagyon 
izgatott volt, lámpaláz nem kí-
nozta, hiszen korábban 13 évig 
táncolt, így nem volt teljesen 
idegen tőle a szereplés. Ráadásul 
nem is először mérette meg ma-
gát, tavaly márciusban lapunk is 
hírt adott róla, hogy a BaGaTech 
Nemzetközi Sütőipari, Cukrá-
szati és Gasztrotechnikai Szak-
kiállítás népes mezőnyében 
harmadik díjat érdemelt ki két 
tortacsodájával. Ezúttal a dön-
tőben vaníliafagylaltot készített 
faragott gyümölcsökkel, ere-
deti recept szerint dobos tor-

tát és francia krémest, három 
marcipán�gurát, valamint egy 
alaptortát 25 centiméter magas 
csokoládészoborral, ami az Ali-
ce Csodaországban világához 
kapcsolódott.
Abban, hogy lelkileg és szakmai 
szempontból is kellően felkészült 
volt, sokat köszönhet cukrász 
nagymamájának és mentorá-
nak. A �atal cukrász aranyérmes 
helyezése mellé átvehette a Bu-
dapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara különdíját, valamint 
műszaki eszközöket is kapott a 
munkához, sőt, még állásaján-
lattal is megkörnyékezték, ám ő a 
Szent István téri családi vállalko-
zás mellett döntött. Nagy terve-
ket dédelget, �atalos lendületével 
már kiforrott reformelképzelései 
vannak. Az új ötletek bevezetése 
mellett tervei között szerepel a 
mestervizsga megszerzése is, de 
ahhoz öt év gyakorlat kell, így ez 
még várat magára.     Matus Dóra
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Jó napot, mi újság?

Dr. Glöckler Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Paks kivételes helyzetben van, 
ami szakmai szempontból ko-
moly vonzerővel bír, ugyan-
akkor megvannak a maga ki-
hívásai – mondja dr. Glöckler 
Ferenc, aki április dereka óta a 
város új aljegyzője. Pályája ele-
jén a Tolna megyei bíróságon 
kezdett, majd a jogi szakvizsga 
megszerzése után ügyvédként 
praktizált. Mintegy 12 éven 
keresztül Bonyhádon töltötte 
be az aljegyzői tisztséget. 2004 
óta látta el a vagyonkezelés, a 
városüzemeltetés feladatait, en-
nek során edződött meg a döm-
pingmunkában is: képviselte a 
várost a regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszer kiépítésére 
létrejött konzorciumban, jogi 
oldalról részt vett a kórházfel-
újítás projektjében, az ipari park 
fejlesztésében és az önkormány-
zati projektcég vezetőjeként a 
termálfürdő építésében. A nagy 
horderejű fejlesztések ellené-
re azt mondja, Pakson ennél is 
intenzívebb beruházói munka 
folyik. 
– Ahhoz, hogy rögtön érdemi 
munkát végezhessen az ember, 

a folyamatban lévő beruhá-
zások előéletét menet közben 
kell megismerni, erre azonban 
nem feltétlenül jut túl sok idő 
– mondja az aljegyző. Most 
készült el a településfejleszté-
si stratégia tervezete, zajlik a 
rendezési terv és a szervezeti 
és működési szabályzat módo-
sításának előkészítése. A Deák-
ház építési munkálatai egy üreg 
feltárása miatt megakadtak – ez 
rövid időn belül rendeződik –, 
gőzerővel zajlanak a belsőépí-
tészeti munkák előkészületei, 
illetve dolgoznak a gra�kusok 
a klímacentrum installációján. 
A beruházásnak őszre készen 
kell lennie, zárul az uniós pro-
jekt, ezen dolgozik a szakmai 
stáb. Ahogy a szigorú uniós 
szabályok, úgy a közbeszer-
zések is kihívás elé állítják az 
önkormányzatokat, mondja az 
aljegyző. Pakson hatékonyabbá 
teszi a munkát, hogy az önkor-
mányzat házon belüli, ún. in-
house szerződések keretében 
végzi a beruházások egy részét, 
véli. Glöckler Ferenc arról is 
beszámolt, hogy a követke-

ző hónapokban elkezdődik a 
Vácika közművesítése. Az ivó-
víz- és szennyvíz-gerincvezeté-
kek kiépítése száz százalékban 
önkormányzati �nanszírozás-
ban történik.
– Van is, de lesz is munka bő-
ven – mondja az aljegyző az 
erőműbővítésre utalva. Úgy véli, 
a városnak erre oly módon kell 
felkészülnie, hogy sem a be-
ruházás, sem a lakosságszám 
megemelkedése ne terhelje meg 
az itt lakókat. – Ha megvalósul 
a Paks–Kalocsa híd, ami a túl-
partiak méltányolható igényét 
szolgálja, ugyanilyen hangsúlyt 
kell kapjon a paksi elkerülőút 
kiépítése és a városközpont 
fejlesztése. Paks tehermentesí-
tését legalább olyan fontosnak 
kell tekinteni, mint a Duna-híd 
ügyét – szögezte le. Glöckler Fe-
renc úgy véli, Pakson komoly, 
felkészült apparátus van, amely 
szakmailag készen áll az ilyen 
jellegű kihívásokra. Hozzátette, 
a Városházán kifejezetten olyan 
a légkör, ami elősegíti a jó szak-
mai munkát. A jövőben szeretne 
intenzívebb munkakapcsolatot 

kiépíteni a közüzemi szolgál-
tató cégek és az ipari park ve-
zetésével, valamint a körzetek 
képviselőivel, hogy feltérképez-
ze terveiket, a városi igényeket, 
problémákat. Bár bonyhádi, 
némiképp otthonosan mozog 
Pakson, és nemcsak azért, mert 
korábban megfordult már a 
sportcsarnokban és a rendelő-
intézetben. Az aljegyzői poszt 
megpályázása előtt együttmű-
ködött a Mezőföldvíz K�.-vel a 
bonyhádi közüzemi szolgáltató 
paksiba integrálása kapcsán. 
Emellett a Mezőföldvíz K�. felü-
gyelőbizottsági tagja volt, erről a 
tisztségéről aljegyzői kinevezé-
sekor lemondott. Egyelőre nem 
tervezi, hogy Paksra költözzön, 
de munkahelyén megtalálta a 
helyét. Véleménye szerint az 
önkormányzat komoly érdeme, 
hogy több energia jut  a lényegi, 
szakmai munkára. Paks jövője 
szempontjából pedig fontosnak 
tartja, hogy a testületi munkát 
nem az önös politikai érdekek 
befolyásolják, hanem a település 
céljai legyenek az elsődlegesek.                               

MD
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Sport

A minimumelvárás teljesült
Az Atomerőmű SE a Sopron 
2-0-s legyőzése után a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel a 
fér� NB I-es kosárlabda-baj-
nokságban. A Magyar Kupában 
is a bronzérem jutott a paksi 
csapatnak, így a kitűzött célokat, 
ha nem is maradéktalanul, de 
sikerült elérnie. Tóth Jánost, a 
szakosztály elnökét arra kértük, 
értékelje a csapat teljesítményét.
– Évek óta megfogalmazott cél, 
hogy a bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában egyaránt a do-
bogó valamelyik fokára álljunk 
fel. Ez sikerült is, jó hír, de nem 
lehetünk felhőtlenül boldogok. 
Az idénynek úgy vágtunk neki, 
hogy a magyar magot változás 
nélkül sikerült együtt tarta-
nunk, Jarrod Jones is maradt, 
és a másik két külföldi játékos is 
jónak tűnt. A magyar kosárlab-
da-társadalom is úgy vélte, ez a 
csapat olyan összetételű, hogy 
akár a bajnoki címért is eséllyel 
száll versenybe, ha bejut a dön-
tőbe.
– Minek tulajdonítja, hogy végül 
nem sikerült?
– A sérülések terén nem kímélt 
bennünket a sors, s ezek közül 
három komoly is volt: hetekre, 
hónapokra estek ki játékosok. 

Két centerünk egyidejű kiválá-
sa hatalmas hátrányt okozott, 
Jarrod Jones a térde miatt volt 
kénytelen kihagyni, Tóth Ádám 
makacs talpsérülését először 
műttetni akartuk, végül gyógy-
szerrel csillapították a fájdalma-
it. Szabó Zsolt viszonylag hamar 
visszatért a térdműtétje után, 
de így is tíz mérkőzést hagyott 
ki. Körtélyesi is kezdettől fogva 
olyan elfáradt térdekkel edzett 
és mérkőzött, hogy fájdalom-
csillapítókat szedett, hogy pá-
lyára tudjon lépni.
– Ezek objektív tényezők. Akad-
tak más problémák is a csapaton 
belül?
– Voltak nagyon jó sorozata-
ink még abban az időszakban 
is, amikor sok sérültünk volt. 
Valójában inkább a sérülésből 
való visszatérés zavarta meg 
a csapat szerkezetét, mert a 
csökkentett játékoskerettel is 
sikerült olyan stílust kialakí-
tani, hogy még a Szolnokot 
is megvertük itthon. Amikor 
azonban a sérülésből visszajöt-
tek a játékosok, nem sikerült 
visszanyerni a régi lendületet. 
Nüanszokon múlott, hogy nem 
tudtunk jobb pozícióba kerülni 
a rájátszásra. Volt egy-két kriti-

kus meccs, amit nyert állásból 
vesztettünk el, ha az nincs, ak-
kor pályaelőnyből játszhattunk 
volna a döntőbe jutásért. Azt 
azért ne feledjük, hogy a Falco 
hazai pályán majdnem kiejtett 
bennünket. Nyilván az ilyen 
helyzetek a játékosok idegeit 
sem kímélik, szeretnének egy-
formán játéklehetőséget kap-
ni, ami nem mindig sikerül, 
s emiatt voltak feszültségek. 
Szerették volna hozzátenni a 
magukét a csapat sikeréhez, de 
az edzőnek is fontos volt, hogy 
sikert érjünk el, és ezt egy-két 
játékos nem bírta idegekkel. 
Mindezeket �gyelembe véve a 
két harmadik hellyel teljesítet-
tük a minimális elvárásokat.
– Dzunicsnak lejárt a szerződése, 
távozik az Albához, és a magyar 
játékosok fele is szabaddá vált. 
Hogyan tovább?
– Braniszlav Dzuniccsal hosz-
szabb távra terveztünk, de az 
utolsó mérkőzések valamelyike 
előtt jelezte, hogy úgy érzi, tá-
vozna. Nem akarok a nevében 
nyilatkozni, de úgy vélem, úgy 
ítélte meg, hogy talán nem tel-
jes a siker, lehetett volna jobb is. 
Korrekten válunk el, senki nem 
lát a jövőbe, hogy kit kivel hoz 

össze a sors, sok sikert kívánok 
neki. Fontos és sürgős, hogy 
hamar eldőljön, ki lesz az új 
vezetőedző, mert a lejárt szer-
ződésű vagy az újonnan érkező 
játékos is azzal a kérdéssel kez-
di a tárgyalást, ki lesz az edző. 
A magyar játékosok felének élő 
szerződése van, és a másik fele 
sem jelezte, hogy el kívánna 
menni. Ellenkezőleg…
– Ami a pénzügyeket illeti, az év 
eleje óta tart a bizonytalanság. 
Hogy lehet így tervezni?
– A végleges megoldás még nem 
született meg, ám ha igazak a hí-
rek, rendeződik a helyzet. Amíg 
nem kapunk hivatalos megerő-
sítést, hogy garantált a támo-
gatás, addig nem köthetünk új 
szerződést. A költségvetésünk a 
mostani szezon végéig tartott ki, 
nagyon várom már a konkrétu-
mokat. Nem szeretném, ha Pak-
son meghalna a kosárlabda, ami 
az elmúlt 15-20 év sikersportja 
lett. Mindamellett a támoga-
tások megszorítása nemcsak a 
kosárlabdát, hanem több olim-
piai sportágat magas szinten űző 
szakosztályt is érinti. Ez nem 
tenne jót sem a sportnak, sem 
Paksnak, sem a paksi lakosok-
nak, senkinek.                      (joko)

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – 

vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, 
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk  
kedves vendégeinket,  igény esetén ingyenes  
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Két év alatt egy bajnoki ezüst 
és egy bronz, valamint egy Ma-
gyar Kupa-bronz az ASE fér� 
kosárlabda-csapatának termése 
Braniszlav Dzunics irányításával. 
Egy-két kivételtől eltekintve más 
kluboknál örömmel vállalnának 
segy ilyen eredménylistát, de 
Pakson ez az elvárás. Beszélgeté-
sünk során a távozó vezetőedző 
is úgy fogalmazott: összességé-
ben nincs ok az elégedetlenségre, 
de lehetett volna jobb.
– Véget ért második paksi kor-
szaka, hogy érezte magát?
– Nagyon jól éreztem magam, 
az ASE mindig az 1-4. helyek va-
lamelyikéért harcol, s az elmúlt 
két évben ezt sikerült elérnünk. 

Elégedettek lehetünk egy másik 
fontos dologban, hogy ez alatt 
az idő alatt a játékosok is fejlőd-
tek. Két éve, amikor idejöttem, 
több olyan játékos is volt, aki 
addig csak epizódszereplő volt, 
de a két év eredményeiből már 
kivette a részét. 
– Sokáig úgy volt, hogy megújítja 
szerződését, végül mégis távozik. 
Mi változott?
– Két évre szólt a szerződésem, 
de nem szerepelt a terveimben 
a váltás. Úgy éreztem, a vezetés 
részéről is megvan irántam a 
bizalom, ám a bajnokság vége 
felé már nem tudtunk semmi 
konkrétumról beszélni. A klub 
körül kialakult helyzetet ismeri 
mindenki, közben kaptam pár 
ajánlatot, és végül eldöntöttem: 
nem várok, mert nincs miért. 
Családi okok is közrejátszottak, 
hogy Székesfehérvárra menjek, 
szeretnénk már valahol letele-
pedni. A lányunk Budapesten 
él, így közelebb leszünk egy-
máshoz. 
– Sokak szerint bajnokesélyes 
volt az idei évben a csapat, végül 
bronz lett belőle. Hogy látja, mi-

ért nem sikerült felállni a dobogó 
tetejére?
– A két év alatt egy nagyon jó 
társaság alakult ki, egy nagyon 
jó csapat. El lehetett monda-
ni, hogy ennek az ASE-nak a 
döntőben a helye. Aztán jöttek 
a sérülések, és a középszakasz-
ra teljesen át kellett tervezni a 
csapat játékát. A két centerünk 
egyszerre esett ki, plusz Wise, 
Szabónak a térdét műtötték, 
és Körtélyesi sem volt teljesen 
egészséges, szóval nem voltunk 
könnyű helyzetben. Arra vi-
szont nagyon büszke lehet a csa-
pat, hogy ebben a periódusban 
bravúrgyőzelmeket ért el. Ami-
kor visszatértek a sérültek, pró-
báltunk visszaállni a régi szerke-
zetre, sokaknak ez nem tetszett 
annyira. Ez teljesen természetes, 
de a csapatkapitányé már nem 
volt normális reakció, hogy így 
fejezte be. 
– Nincs hiányérzete?
– Ami miatt hiányérzetem lehet, 
hogy az elődöntőben a Kecs-
kemét inkább volt csapat, mint 
mi. Amikor arról beszélünk, 
hogy az egyéni teljesítmények 

mennyire fontosak, nem szabad 
elfeledkeznünk arról, hogy ez 
mégiscsak egy csapatjáték. Sze-
rintem mi nem voltunk a topon, 
ebben én is felelős vagyok, több 
oka van annak, hogy nem tud-
tunk nyerni a Kecskemét ellen.
– Mi a véleménye az új 
ötidegenlégiós-szabályról?
– Vannak előnyei és hátrányai 
nehéz előre jósolni. A nemzet-
közi kupában éreztük a hátrá-
nyait, hogy az ellenfélnél több 
külföldi játszhatott. Lehet, hogy 
jobbak lesznek a meccsek, de 
ott ahol kihasználják a lehető-
séget, a hazai játékosoknak ke-
vesebb játéklehetőség jut majd. 
Azt vallom, hogy nem a szabá-
lyoktól fejlődik valaki, hanem a 
munkától.
– Mik a tervei nyárra?
– Júniusban még Pakson le-
szünk, a legrosszabb, hogy fel 
kell készülnöm a költözködésre. 
Részt veszek néhány edzői to-
vábbképzésen, ez a licenc miatt 
is kötelező, és megnézem az el-
múlt évben játszott meccsein-
ket, de lesz idő a pihenésre is. 

Kovács József

Tovább tart Bor Barna és Csok-
nyai László remek szereplése: Bor 
a bakui arany után a rabati World 
Judo Masters tornán ezüstérmet 
nyert, Csoknyai a zágrábi ezüst-
érem után bronzérmes lett Ko-
lozsváron.
Rabatban Barna az osztrák 
Aller storfer, majd a román 
Natea ellen is ipponnal nyert és 
jutott az elődöntőbe, ahol a hol-
land Roy Meyert jukóval verte. 
A döntőben a sportág legna-

gyobb csillaga, a franciák olim-
piai, világ- és Európa-bajnok 
klasszisa, Teddy Riner követke-
zett. A hétszeres világbajnok hét 
év alatt egyszer kapott ki – azt is 
vitatják –, miközben több mint 
száz nemzetközi mérkőzését 
megnyerte. Barna nem tudta 
megszakítani ezt a hihetetlen 
sorozatot, de mint hazaérkezése 
után elmondta, már tudja, hogy 
legközelebb mivel lehet megver-
ni a francia extraklasszist.

Csoknyai a kolozsvári Euro-
pean Openen három ellenfelét 
is idő előtt késztette megadás-
ra, ipponnal nyert a spanyol 
Morales, a belga Bottieau és 
a holland de Wit ellen is. Az 
elődöntőben a kvali�kációs 
küzdelembe most bekapcsoló-
dó, így ismeretlen kubai Silva 
Morales ellen intéssel maradt 
alul. Laci a bronzmeccsen a brit 
Stewart ellen intésekkel szerez-
te meg a győzelmet.                -kj-

Országos döntőt nyert a Paksi 
Deák Ferenc Általános Iskola „A” 
csapata a negyedik korcsoportos 
diákolimpia unihoki sportágá-
ban. A paksi versenyen a hazai 
Deák Ferenc két csapattal, a buda-
pesti Vajda Péter, valamint az egri 
és a sárospataki általános iskola 
egy-egy csapattal képviseltette 
magát. Az unihoki a kispályás és a 
klasszikus �oorball közt helyezke-
dik el: a 24x12 méteres pályákon 
kapus és három mezőnyjátékos 
játszik egy csapatban.

Távozása okairól is beszélt Dzunics

Cselgáncsérmek Unihokisiker

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a régi helyen

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: Paks: 30/936-3255, Dunaföldvár: 30/9572-739

w w w . p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

A Paksi Gyógyászati 
Központ

heti 40 órás
munkaidőben

1 fő betegkísérő-
informatikus állást 

hirdet.
További információ

a www.paksigyogyfurdo.hu 
oldalon található.

Irodának és egyéb tevékenységi 
célra is alkalmas helyiségek 

(16-20 m2)  kiadók 
a Paks, Tolnai út 2. számú 

irodaépületben. 
Érdeklődni: 30/937-2668.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Pakson, közvetlenül a Dorogi út 
mellett 1897 m2-es kert 30 m2-es 
téglaépítésű házzal, 30 m2-es te-
rasszal, tárolóval, víz és villanyel-
látással eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Pakson, a városközpontban, a 
Rákóczi utcában 4 szoba össz-
komfortos, gáz- és villanyfűtéses 
családi ház garázzsal, szőlővel, 
pincével eladó, 2 szobás, gará-
zsos lakást I. emeletig beszámí-
tunk. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában te-
tőtér-beépítéses, felújított 86 m2-
es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 
m2-es melléképület 1000 m2-es 
telken eladó. Irányár: 22,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás 765 
m2-es kerttel, sok gyümölcsfával 
eladó. Irányár: lakás 15,8 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 18,5 M Ft

Paks csendes, hangulatos ré-
szén,  a József Attila utcában 4 
szoba összkomfortos, családi 

ház, 544 m2 telekterületen, 122 
m2 hasznos alapterülettel, nagy 
terasszal, 60 m2-es melléképü-
lettel, garázzsal, pincével, gázfű-
téses megoldással eladó. Irány-
ár: 28,5 M Ft.

Pakson, a városközponthoz közel, 
a Temető utcában igényesen felújí-
tott 110 m2 alapterületű összkom-
fortos, 3 szobás családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel 400 m2–es 
területen eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton 2 és 
fél szobás, 83 m2-es családi ház, 
3600 m2-es telekkel eladó.

Pakson a Május 1 utcában 1000 m2-
es közművesített építési telek eladó.

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 

Ingatlan-, vagyonértékelés, 
ingatlanközvetítésA Paksi Sportegyesület te-

nisz szakosztályának legkisebb 
Play&Stay versenyzője, Komlósi 
Csenge Pécsett gyönyörű telje-
sítménnyel, piros pályán, kor-
osztályában a dobogó második 
fokára állhatott. Csenge így élete 
harmadik országos versenyén, 
két 4. hely után most egy ezüst-
éremmel is büszkélkedhet. Szin-
tén ugyanebben a kategóriában 
Darányi Áron a dobogó 3. fokára 
állhatott.
Május utolsó hétvégéjén nemzet-
közi szeniorversenyen vett részt 
Barta Attila, a PSE edző-játékosa 
a horvát Slavonski Brodban. MS 
50 kategóriában kilenc indulóból 
a paksi játékos a szenior világ-
ranglista alapján a 2. kiemelt volt. 
Az első mérkőzésen 6/3, 6/0-ra 
győzött, majd másnap az elődön-
tőben 2,5 órás küzdelem után 
diadalmaskodott. A döntőt az 
első kiemelt Dobosi Csaba ellen 
játszotta, a mérkőzést a kevésbé 
fáradt rivális nyerte. Barta Attilá-
nak ez a második ezüstérme ITF-
versenyen. 
Pünkösd Kupa néven páros te-
niszversenyt rendeztek a PSE 
Tenisztelepén, a végeredmény:  
1. C. Szabó Bence – Gulyás Zoltán, 
2. Simon Zoltán – Imho�  Csaba, 
3. Csapó Sándor – Klopcsik István.

Remekül szerepelnek a Paksi SE 
tájékozódási futói. A városi táj-
futó-bajnokság 3. fordulójában 
Szekszárdon négy, a legutóbbi 
versenynapon Pakson szintén 
négy aranyéremmel gazdagod-
tak a zöld-fehér klub indulói. 
Az április végi Baranya-Tolna-
Somogy megyei diákolimpián 
a PSE futói öt bajnoki címet 
szereztek a különböző korosz-
tályokban, majd ezt követően 
az országos diákolimpián Zán-
kán hat versenyző képviselte a 
szakosztályt. A népes kategóri-
ákban Hahn Máriusz érte el a 
legjobb helyezést, 15. lett. 
Májusban a Honvéd, illetve a 
Maccabi Kupán álltak rajthoz 
a Paksi Sportegyesület verseny-
zői, előbbi megmérettetésen 
Kiss Péter második, Horányi 
Bence harmadik helyen zárt, 
az utóbbi versenyen két ezüst-
érmet is elhoztak a háromna-
pos viadalról: Arnold Boglárka 
(N21C kategória) és Kiss Gá-
bor (F35A) érték el a dobogós 
összetett helyezéseket. A napi 
eredményeket tekintve Aradi 
Bence (F12) és Kovács Vera 
(N45) is dobogóra állhatott.

-efgé-

Teniszhírek Tájfutók 
sikerei
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Az ötödik helyezéssel élvonalbeli tagsága 
második legjobb szezonját zárta a Paksi FC 
labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában. A 
zöld-fehérek 51 pontot szereztek: 14 győze-
lem és 9 döntetlen mellett 7 vereség a mérleg, 
44 rúgott és 27 kapott gól az egyenleg. A záró 
fordulóban a Paks hazai pályán a Dunaújvá-
rost Könyves és Bertus góljával 2:1-re verte.

– Mindenki tisztában van ennek a mérkő-
zésnek a pikantériájával, amellyel nem is 
nagyon szeretnék foglalkozni. Csak annyit 
mondanék: jó volt ma paksinak, Tolna me-
gyeinek lenni – fogalmazott a meccset köve-
tően Haraszti Zsolt. – Remek évet zártunk, az 
idei ötödik pozíció fantasztikus közös siker. 
Remélem, eredményünknek köszönhetően 
a hátterünk is erősödni fog. Fontos, hogy ne 
szedjék szét a csapatot, sok játékosunkat ke-
resik a riválisok. Szeretném, ha a klubban a 
jövőben is NB I-es munka folyna, és egy év 
múlva is arról beszélhetnénk, hogy élvonal-
beli csapata van a Paksnak – értékelt az ügy-
vezető.
– A szezonkezdet előtt mindenki aláírta volna 
ezt a helyezést. Így, utólag azt mondom, na-
gyon jó ez a teljesítmény, de azért van hiány-
érzetem. A �úknak gratulálok, mert parádés 
az eredmény, mindenki odatette magát és 
csapatként is remekül dolgoztunk. Vannak 
egyéniségeink is, ők azok, akik a futball sa-
va-borsát adják – összegzett Csertői Aurél. 
A vezetőedző hozzátette: – A folytatás nehe-
zebb lesz. Tudjuk, hogy 12 csapatos lesz az 
NB I., élet-halál harc lesz minden mérkőzés. 
A mostanihoz hasonló teljesítmény kell, hogy 
jövőre a legjobb tízbe tudjunk kerülni, de úgy 
érzem, tudunk még fejlődni. Ami a keretet il-

leti, még korai bármit is kijelenteni. Vannak 
elképzeléseim, szeretnénk igazolni és távozók 
is lesznek, nevekkel azonban még nem szol-
gálhatok. Június végén már megkezdjük a fel-
készülést a következő szezonra.
Báló Tamás csapatkapitány értékelésében 
elmondta, a Dunaújváros felett aratott győ-
zelmével a társaság megkoronázta egész 
éves teljesítményét. Lehetett volna még elő-
rébb végezni, de nem szeretne telhetetlen 
lenni, meg kell becsülni az ötödik helyet. 
Az Erzsébet Nagy Szállodában rendezett 
záróbanketten Süli János polgármester is 
gratulált az eredményhez. 
– Biztos, hogy nem sokan számítottak 
erre az eredményre, főleg azok nem, akik 
megpróbálták elvenni tőlünk a támogatást. 
Ennél jobb felelet erre a szituációra nincs. 
Nem siránkoztunk, nem panaszkodtunk, 
mindenki tette a dolgát. A csapat remekül 
futballozott, mi, vezetők pedig próbáltuk a 
legoptimálisabb lehetőségeket megterem-
teni.
A következő bajnoki szezon július 17-én 
kezdődik, a Magyar Labdarúgó Szövetség 
döntésének értelmében a korábbi 16 helyett 
12 csapattal. A Paksi FC június végén kezdi 
felkészülését tizedik élvonalbeli idényére.

Faller Gábor

A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki pódiumra lépett 
a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tanévzáró 
gáláján a Csengey Dénes Kulturális Központban.  – Nagyon összetartó 
most a csapat, a nagyok foglalkoznak a kicsikkel, így közelebb kerül-
nek egymáshoz, az i�abbak pedig felnéznek a rutinos versenyzőinkre 
– mondta el Hermesz Lajosné szakosztályelnök. Az eseményen közel 
százan mutatták be egyéni és csoportos produkcióikat. Fotó: Molnár 
Gyula/Paksi Hírnök                                                                               -röné-

Haraszti: Jó volt ma paksinak lenni

Győrben rendezték a kajak-ke-
nu Graboplast Maraton Magyar 
Bajnokságot, ahol az ASE ver-
senyzői több korosztályban is 
dobogóra álltak. 
Egyesben és párosban is ara-
nyat nyert az i�k 18 km-es táv-
ján a kenus Koleszár Zoltán. 
Hodován Dávid a 14 évesek 
kenu egyes 10 km-es versenyé-
ben ért elsőként a célba, csak-
úgy, mint a kajakos Fritz Anett 
a szolnoki Gál Fruzsinával alko-
tott párosa az i�úságiak között 
18 km-es távon. Kiszli Vanda, 
a tavalyi év junior maratoni vi-
lágbajnoka egyesben a második 
helyen végzett a 26 km hosszú 
pályán a sokszoros világbajnok 
Csay Renáta mögött, párosban 
pedig bronzérmes lett a KSI-s 

Miskó Noémival. A 14 éves Vaj-
da Bence kajak egyes 10 km-en 
a harmadik helyen ért célba, a 
masters versenyzőknél Fried 
Edit szintén 10 km-en egyes és 
páros aranyat is nyert. Az érmek 
mellett a paksi versenyzők több 
értékes helyezést is szereztek.
Május utolsó hétvégéjén a szlo-
vákiai Pöstyénben rendezett 
nemzetközi kajak-kenu U23-as 
versenyen Somorácz Tamás, az 
ASE versenyzője a győri Hérics 
Dáviddal a kajak kettesek 500 
m-es versenyén az első, 200 m-en 
a második helyen ért célba. A ka-
jak négyesek 1000 m-es távján a 
Somorácz Tamás, Hérics Dávid, 
Szomolányi Máté, Horváth Ben-
ce összetételű hajó az első helyet 
szerezte meg.                     -kovács-

Érmek Győrből 
és Pöstyénből

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Tanműhely alakult Paks-Biritón
Mezei Mihály, a Mezei M-Weld 
Kft. ügyvezető igazgatójá-
nak kezdeményezésére tan-
műhely alakult a vállalkozás 
biritói telephelyén. A 2015-
2016-os tanév folyamán az I. 
István Szakképző Iskolából 
érkeznek majd azok a 9. és 
felsőbb évfolyamon tanuló 
diákok, akik a hegesztő szak-
ma fortélyait szeretnék meg-
tanulni a gyakorlatban is. A 
vállalkozó kezdeti terveit a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, az I. István Szak-
képző Iskola, illetve a Paksi 
Iparos Kör is egyöntetűen tá-
mogatta.

Hosszú hónapok munkája után 
májusra megszületett a paksi 
vállalkozó kezdeményezésére a 
saját biritói telephelyén megva-
lósított, egy már meglévő mű-
helyből átalakított korszerű tan-
műhely. Tóth Lászlótól, a Tolna 

Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szakképzési osztályveze-
tőjétől megtudhattuk, hogy je-
lenleg is több, folyamatban lévő 
tanműhely megvalósításáról 
szóló kezdeményezés van me-
gyénkben. Segítik a vállalkozók 
ilyen jellegű terveit, természete-
sen, ha a pályázó a meghatáro-
zott feltételeknek eleget tesz.
Az alapfeltételek közt szerepel, 
hogy a tanműhely alkalmas le-
gyen minimum nyolc tanuló 
egyidejű képzésére, ami a ter-
melő tevékenységtől teljesen 
elkülönülten, állandó, mester-
vizsgával rendelkező oktatói fel-
ügyelet mellett történik. A Tolna 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara a már működő tanmű-
helyeket sem hagyja magára, 
folyamatos fórumokat szervez-
nek a diákok és oktatók számára, 
illetve helyszíni látogatásokat is 
tesznek az oktatóhelyre, hogy 
ellenőrizzék a megállapodásban 

szereplő feltételek biztosítását.
Czetho� er Gyuláné, az I. István 
Szakképző Iskola intézmény-
vezetője a kezdetektől fogva 
támogatta Mezei Mihály tan-
műhelyre vonatkozó terveinek 
megvalósítását, mivel az iskola 
vezetésének és tanárainak is 
egyaránt fontos, hogy tanulóik 
a lehető legjobb körülmények 
között váljanak értékes, kere-
sett szakemberekké. Az iskola 
tájékoztatásából azt is megtud-
hattuk, hogy az intézményben 
végzett tanulók 60-70 százalé-
ka sikeresen el tud helyezkedni 
a munkaerőpiacon, mivel ke-
resettek a jó szakemberek, így 
bíznak az atomerőmű bővítése 
során felmerülő munkaerő-
igényben is.
Fodor Péter, a biritói iskola in-
tézményvezető-helyettese arról 
beszélt, a tanműhelyek fontos-
sága többek közt abban rejlik, 
hogy amíg egy iskolai műhely 

felszereltsége alacsonyabb és 
kevésbé korszerű, addig egy 
tanműhely a korszerű technikai, 
technológiai felszereltségével a 
leghatékonyabban tudja bizto-
sítani a gyakorlati tanulást a diá-
kok számára.
Az intézmény a jövőben szeret-
ne törekedni az iskola és a mű-
hely között kialakuló folyama-
tos kapcsolattartásra, ahol nem 
a szó negatív értelmében vett 
ellenőrzésről lesz szó, hanem 
mindinkább a tanulók szakmai 
fejlődését kívánják elősegíteni 
azzal, hogy a látogatások alkal-
mával az iskola tanárai is bete-
kintést nyerhetnek diák és okta-
tó munkájába.
Mezei Mihály vállalkozó bízik a 
műhely sikerességében és ab-
ban, hogy onnan kiváló szakem-
berek kerülnek majd ki az évek 
során.

Lehmann Katalin
(X)

Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról, mint 
• az unokák első szavai, 
• barátok és a család legjobb történetei, 
• a közös programok?

Vegyen részt díjmentes hallás-
szűrésünkön, melyet ajándék 
hűtőtáskával jutalmazunk.*

Hallókészülék elem
Ft/db**
49 

*  Az akció a készlet erejéig tart. A hűtőtáska 6 db 
üdítő (0,33l) tárolására alkalmas. Az ajándékra  
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak.  
A részvételhez hozza magával a hirdetést.

**  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. július 15-
ig vagy a készlet erejéig tart.

 legjobb történetei,

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.  
I. emelet

Bejelentkezés: 06-30/234-2572

WWW.VICTOFON.HU

JOBB AGYFÉLTEKÉS 
RAJZTANFOLYAM PAKSON

Június 29–július 2. (4 nap) 
9-től 17 óráig

11-99 éves korig, 
előképzettség nélkül 
részt vehetsz!
Bővebb infó, jelentkezés: 
06-30/280-90-90, 
info@rajztanfolyam.com

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 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

Non stop kirándulásaink autóbusszal 
PAKSI indulással, idegenvezetővel:

A csodálatos Wörthi-tó 
június 13-án                      11.990 Ft/fő+belépőjegyek

Medveszurdok túra Ausztriában
június 20-án                            10.990 Ft/fő+belépőjegy

Hajós –Kiskunhalas – Szabadka
június 16.                                  4.800 Ft/fő+belépőjegyek

Olaszország! Redentore ünnepe Velencében, 
trieszti városnézéssel! 

július 17-19.    13.990 Ft/fő+belépő- és hajójegyek
 1 napos tengerparti fürdőzés az Adriában 

2015. nyarán már 10.990 Ft/főtől
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

 Keresse megbízható partnereink ajánlatait irodánkban: Proko 
Travel, Fehérvár Travel, Neckermann, Anubis Travel, Kartago Tours, 

Unitravel, Car Tour, Taurus Reisen, Grand Tours, Green Travel…
Last Minute repülős utazások 

júniusi indulásokra! 
Egyiptom   4* all inclusive, repülő 
114.900 Ft/főtől+illeték, vízum

Görög szigetek repülővel apartmanban:
Karphatos, Kréta már 59.900Ft/főtől+illeték

Zakynthos már 49.900Ft/fő-től+illeték

Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET 
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!

Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!


