
TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
• Szabad felhasználásra, egyszerűen
• Akár 9,83% induló akciós kamat*
• THM 11,07% - 11,98%*

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL
• Kedvező számlavezetési kondíciókkal 
• Váratlan kiadások azonnali rendezésére 
• Rugalmasan felhasználható
• THM 11,51% - 28,36%*

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb 
változásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 fo-
rint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő egyösszegű ér-
kezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,59-18,01%
A kamatok meghatározása 2015. október 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték � gyelembevételével, a THMek meghatározása az aktuális feltételek, vala-
mint az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg � gyelembevételével történt. A tájékoztatás 
nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hi-
telintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi � ók
7030 Paks, Villany utca 4. 

Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu
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Bérletakciók 
a víz alatti tornákra:
Aquaerobic
Kondícionáló vízi torna
Nyugdíjas vízi torna

Ajándékutalvány kapható 
a következő 
szolgáltatásokkal:

Fürdőbelépő

Masszázsok
• Méregtelenítő masszázs
• Fiatalító masszázs
• Vitalizáló masszázs
• Relax masszázs
• Fogyasztó masszázs
• Cellulitis, narancsbőr kezelése
• Talpmasszázs
• Nyirokmasszázs

A gyógyfürdő az ünnepi időszakban is 
várja kedves vendégeit, kivéve decem-
ber 24-én, 25-én,  26-án,  27-én és janu-
ár 1-jén, amikor a fürdő zárva tart. 

S���e��� �� v����� 
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Paksi Gyógyászati Központ 
Mozgásterápiás Részleg

Nyitva tartás: 
2015. december 28-30.: 8-20 óráig

2015. december 31.: 8-12 óráig
H–P: 8-20, Sz, V: 9-20 óráig

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/830-830      Fax: 75/519-447

www.paksigyogyfurdo.hu

Feledhetetlen utazások, udvariasság, 
türelem, diszkréció, szakértelem, precíz 
információk – immár a paksiak is tudják, 
hogy mindezt egy helyen megkaphat-
ják, hiszen a Ritalia Travel 2014 augusz-
tusában Pakson is megnyitotta irodáját. 
Az ESZI-vel szemben lévő utazási irodát 
egyre többen ismerik és keresik fel. Fi-
atal vezetője Frankovszky Evelin Györ-
gye Nikolett utazási ügyintézővel együtt 
mindent elkövet azért, hogy az ügyfelek 
elégedetten térjenek vissza. Ezt – mint 
örömmel meséli – meg is teszik. Az ifjú 
hölgyek energikus, fi atalos hozzáállása 
a cég vezetője, Frankovszkyné Komlósi 
Rita több mint 20 éves utazásszervezői 
tapasztalatával ötvözve alapozza meg 
azt a bizalmat, amit a paksiak részéről 
tapasztalnak. Kifejezett kérésük, hogy az 
utasok jelezzék véleményüket, éppen 
ezért éjjel-nappal hívhatóak, partnereik 
az utazás alatt is kereshetik őket. – Tud-
juk, hogy az utazás komoly kiadással jár, 
ezért szeretnénk, ha mindenki számára 
felhőtlen lenne – mondja az ügyveze-

tő, aki akkor a legelégedettebb, ha min-
den ügyfelüknek a pénztárcájához, igé-
nyeihez legjobban passzoló, személyre 
szabott utazást megtalálja, az utas re-
mekül érzi magát, majd újra vissza-
tér. Rita azt mondja, a világpolitikai bi-
zonytalanság miatt sokan keresik őket, 
ő pedig munkatársaival közösen olyan 
portfóliót igyekszik kialakítani, amely a 
biztonságra  fókuszál. A Ritalia Travellel 
– amely több utazási iroda helyi part-
nere – a világ bármely pontjára el lehet 
utazni. Igen népszerűek a non-stop ki-

rándulások, ahova saját autóbusszal 
szállítják utasaikat. Kedvelt célállomás 
Bécs, Velence, a Plitvicei-tavak, a Bledi-
tó, Hallstatt, Krakkó. Szintén kelendőek a 
belföldi utak, azok közül is a kuponakci-
óban, nagyon kedvező áron megvásá-
rolható voucherek. Az internetes vásár-
lástól ódzkodó vagy abban gyakorlatlan 
utasoktól a teljes ügyintézést átvállalják 
a Ritalia Travel munkatársai. Természe-
tesen a néhány napos városlátogatástól 
a több országot érintő körutazásig igen 
széles a paletta az utazási irodában, 
amely személyszállítást is vállal, és tolnai 
irodája szomszédságában immár szál-
lást is kínál. 2015 karácsonyára nyílt meg 
a Ritalia Travel saját panziója, ahol 2-3-4 
ágyas, igényesen berendezett szobák-
ban fogadják a vendégeket. Természe-
tesen már most foglalhatóak a  2016-os 
utazások előfoglalási kedvezménnyel.
Ritalia Travel Kft.  Paks, Dózsa György 
út 102.-ben, az ESZI-vel szemben, tele-
fon: 75/311-130, 30/347-7551, 30/603-
7420, engedélyszám: U001312            (X)

Ritalia: kulcs a gondtalan utazáshoz
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TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

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

A legjobb ajánlólevél a kiváló 
minőségben elvégzett munka – 
fogalmazott Puskás János, a DC 
Dunakom Plusz K�. ügyvezető 
igazgatója, akit „Az Év Telepü-
lésszolgáltatója” címmel tüntet-
tek ki a Magyar Közszolgálta-
tók Egyesülete Sümegen tartott 
országos konferenciáján. A dí-
jat kilenc évvel ezelőtt alapítot-
ta az egyesület önkormányza-
ti szolgáltatócégek vezetőinek 
elismerésére, a kitüntetést elő-
ször vehette át Tolna megyei 
szakember. 
– A cég kiváló kollektívájának 
is szól a szakmai elismerés, jó 
csapat áll mögöttem, így le-
hetünk az egész város gondos 
gazdái, megfelelve a tulajdo-
nos önkormányzat elvárásai-
nak, a lakossági igényeknek és 
az önmagunkkal szemben fel-
állított minőségi elvárásoknak 
– mondta el Puskás János.
A DC Dunakom Plusz K�. az 
önkormányzattal kötött közszol-
gáltatási szerződéseken keresztül 
mintegy százféle településszol-
gáltatói feladatot lát el az ingat-
lanüzemeltetésen, a játszóterek és 
az intézmények karbantartásán 
át a parkgondozásig a jégpálya 
működtetéséig, de a Duna-parti 
strand tisztán tartása is a felada-
tuk, emellett építőipari tevékeny-
séget is végeznek.

-dal-

A kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól készül 
új rendeletet alkotni az önkor-
mányzat, ennek véleményezésé-
re kérik a lakosokat. Az önkor-
mányzat honlapján olvasható 
tervezethez írásban várják az ész-
revételeket a polgármesteri hiva-
talba postán (7030 Paks, Dózsa 

György út 55-61.) vagy szemé-
lyesen, az írásba foglalt vélemény 
személyes leadásával a II. eme-
let 232. számú irodába vagy tele-
faxon a  75/519-082 számon, il-
letve e-mailben a heva@paks.hu 
címre, 2016. január 8-ig.
Közlekedési intézkedési tervét 
is korszerűsíti a város, ennek 

kapcsán is várják a paksiak vé-
leményét. A problémákról, ja-
vaslatokról, igényekről szóló fel-
vetéseket szintén írásban várják 
személyesen a műszaki osztály-
ra, a II. emelet 239. számú iro-
dába vagy postai úton, illetőleg 
a muszak@paks.hu e-mail cím-
re január 31-ig.

A művelődési intézményekben 
és a hivatalokban is kialakult 
az ünnepi nyitvatartás rendje, 
amiket egy csokorba gyűjtöt-
tünk. A Csengey Dénes Kultu-
rális Központ december 24. és 
26. között zárva lesz. December 
27-én 17 órától nyitva tartanak, 
28-án 9 és 18, 29-én 9 és 22, va-
lamint 30-án 9 és 18 óra között 
szintén. December 31-től janu-
ár 3-ig zárva lesz a központ. A 
dunakömlődi faluház decem-
ber 23. és január 3. között lesz 
zárva. Az Atomenergetikai Mú-
zeum, valamint a Tájékoztató 
és Látogatóközpont december 
21-től január 3-ig karbantartás 

miatt zárva lesz, január 4-én 8 
órától fogadják ismét a látoga-
tókat. A Paksi Városi Múzeum 
december 21-én bezár és 2016. 
január 6-án nyitja ki ismét ka-
puit. A Paksi Képtár decem-
ber 21-től január 4-ig lesz majd 
zárva.  
A Paksi Hulladékgazdálkodá-
si Nonpro�t K�. ügyfélszolgála-
ta december 24-én és 25-én, va-
lamint január 1-jén zárva lesz. 
December 22-én és 29-én 7 és 
15, 23-án és 31-én pedig 7 és 12 
óra között fogadja az ügyfeleket. 
A Paksi Hulladékkezelő Köz-
pont karácsony első és második 
napján, valamint január 1-jén és 

2-án zárva lesz. A nem említett 
napokon a rendes nyitvatartás 
érvényes. 
A Tolna Megyei Kormányhivatal 
Paksi Járási Hivatalának hatósá-
gi és gyámügyi, foglalkoztatá-
si, kormányablak, földhivatali és 
népegészségügyi osztályán de-
cember 24-én nem lesz ügyfélfo-
gadás. December 24. pihenőnap, 
emiatt volt 12. munkanap.  
A Polgármesteri Hivatalban a 
következőképpen alakul az ügy-
félfogadás: december 21-én, 22-
én és 28-án 8–12 és 12.30–15.30 
között várják az ügyfeleket, 23-
án, 29-én és 30-án pedig 8–11.30 
óra között.                               -kgy-

Az Év 
Település-
szolgáltatója

A paksiak véleményét kéri
az önkormányzat

Ünnepi nyitvatartások
a kulturális 
és közintézményekben
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Januártól a 60 és 80 literes ku-
kákat is üríti a Paksi Hulladék-
gazdálkodási Nonpro�t K�. A 
jelenleg használtnál kisebb hul-
ladékgyűjtő edény elszállítását 
az egy- és kétfős háztartások-
ban élők igényelhetik önkor-
mányzati igazolás birtokában, 
ekképp számukra a hulladék-
szállítás díja alacsonyabb lesz. A 
kisebb, 60 vagy 80 literes, szab-
ványos kukát az ingatlantulaj-
donosnak kell beszereznie, a 
szerződésmódosítást egyrészt a 
vásárlást bizonyító számla, más-
részt az önkormányzat által ki-
állított igazolás bemutatásával 
lehet kérni a szolgáltatócég ügy-
félszolgálatán személyesen, pos-
tai úton vagy e-mailen. A kérel-
meket évente meg kell újítani.

Dr. Sárosi Józse�ől, a Paksi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit 
K�. ügyvezetőjétől azt is meg-
tudtuk, hogy a jövő évi új díjsza-
básról az év végéig tájékoztatják 
a lakosságot, miután a társulás 
településeinek képviselő-testü-
letei módosítják a helyi rende-
leteket.
A változással egyidejűleg folya-
matos lesz az ellenőrzés: vizsgál-
ják a kisebb edényzetet igénylők 
jogosultsága mellett a szolgáltatá-
si szerződések meglétét és a szol-
gáltatás-szüneteltetések jogossá-
gát is. – Csakis a szerződésekben 
szereplő számú és méretű kukát 
ürítik a cég munkatársai – hívta 
fel a �gyelmet a k�. ügyvezetője.
A rendszer átláthatóságát se-
gítik majd azok a matricák is, 

amelyeket január 15-ig min-
den hulladékgyűjtő edényre ki 
kell helyezni. Ezekre írják rá 
majd a házszámokat a díjbesze-
dők, illetve a cég munkatársai. 

Sárosi Józse�ől azt is megtud-
tuk, hogy díj�zetési elmaradás 
esetén biztosítják a részlet�ze-
tés lehetőségét.

Dallos Szilvia

Újjáépítik a megsérült támfa-
lat a Kodály Zoltán utcában a 
garázssorok között. Előbb en-
gedélyezési, majd kivitelezési 
tervek készültek, és a munka-
terület átadása is megtörtént. 
– 16 méter hosszú, zsalukö-
ves, vasbetonnal erősített tám-
fal épül csapadékvíz-elvezetés-
sel – tájékoztatott Pupp Gábor, 
a műszaki osztály beruházási 

csoportvezetője. A hetes kör-
zetben megvalósuló támfal-re-
konstrukcióhoz az önkormány-
zat biztosít forrást 6,6 millió 
forint értékben. Tell Edit, a kör-
zet képviselője azt mondta a 
munkaterület-átadáson: fon-
tos volt, hogy a megújult tömb-
belső mellett európai színvona-
lú legyen a partfal, hiszen évek 
óta problémát okozott a csapa-

dékvíz-elvezetés hiánya. Ahogy 
több önkormányzati beruhá-
zásnál, ebben az esetben is la-
kossági megkeresések nyomán 
született a döntés a fejlesztés-
ről, tette hozzá a körzet képvi-
selője, aki azt is elmondta: nem 
tudnak minden esetben azon-
nal intézkedni és terveket ké-
szíteni. Mindig a prioritáso-
kat �gyelembe véve, a lakossági 

igényeknek megfelelve, az idő-
rendi és a szükségességi sorren-
det felállítva kell dolgoznia egy 
önkormányzatnak. A befejezés 
tervezett határideje 2016. janu-
ár 24. A munkálatok ideje alatt 
a garázsok megközelítését és a 
gyalogos közlekedést folyama-
tosan biztosítani fogják, ígérte 
a kivitelező Partner K�.

-dsz-

Kisebb kukákra válthatnak 
az egy- és kétfős háztartásban élők

Megújul a Kodály Zoltán utcai támfal

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Fehéroroszországban gyarapí-
totta tapasztalatait a Társadal-
mi Ellenőrző Információs és 
Településfejlesztési Társulás. A 
TEIT elnöke és elnökhelyettese, 
dr. Bálint József és Gáncs István 
mellett Paks polgármestere, Süli 
János is tagja volt a delegáció-
nak, akárcsak a Paksi Atomerő-
mű Teljesítményének Fenntartá-
sáért Felelős Kormánybiztosság 
és a sajtó képviselői. Útjuk cél-
ja a belarusz atomerőmű építé-
sének és a hozzá kapcsolódó te-
lepülésfejlesztési feladatoknak a 
megtekintése volt arra való te-
kintettel, hogy a Belarusz Köz-
társaságban új atomerőmű lé-
tesítésén dolgoznak. Az épülő 
blokkok típusa megegyezik az-
zal, amit Pakson terveznek épí-
teni, s hazánkhoz hasonlóan a 
belarusz állam is Oroszország-
gal szerződött a kivitelezésre. A 
TEIT vezetői annak az együtt-
működésnek köszönhetően vet-
tek részt a tanulmányúton, ame-
lyet egy évvel korábban az orosz 
állami atomenergetikai vállalat-
tal, a Roszatommal, valamint az 
általa működtetett atomerőmű-
vek környezetében lévő önkor-
mányzatok szövetségével kötöt-
tek.
A magyar delegáció tagjai az 
atomerőmű építését szolgáló 
gyártóbázison a beruházó kép-
viselőivel, valamint a fővállal-
kozó NYIAEP ASE képviseleté-
ben Jurij Neretin főmérnökkel 
találkoztak. A vendéglátók el-
mondták, hogy 2008-ban szüle-
tett döntés az építésről, a kulcs-
rakész atomerőmű létesítésére 
vonatkozó fővállalkozói szerző-
dést 2012 júliusában írták alá. 
Eddigre már hozzáfogtak az 
infra struktúra fejlesztéséhez és 
egy olyan gyártóbázis létesíté-
séhez, ami a tervek szerint a ké-
sőbbiekben ipari parkként üze-
mel majd. Az építési hatóság 
engedélyét 2012 novemberben 
kapták meg, a földmunkák ek-
kor már folytak, így néhány na-

pon belül – ahogy a szakembe-
rek fogalmaztak – sor került az 
első beton beöntésére.
A százhektáros területen össze-
sen 131 objektum építését ter-
vezik, ebből 99 már elkészült, 
vagy a megvalósítás valamilyen 
fázisában van. Jurij Neretin azt 
mondta, az egyes blokk építé-
si munkái gyakorlatilag befeje-
ződtek, 2016-ban kezdik a fő-
berendezések szerelési munkáit. 
A kettes blokk kivitelezése a ter-
vezettnél jobban halad – részle-
tezte. Azt is hozzáfűzte, hogy az 
összes nagyberendezés beszer-
zésére van szerződésük. Az erő-
műépítést nem tendereztették, 
de minden más beszerzést igen, 
egyes tápszivattyúknak példá-
ul a GANZ a gyártója, az irá-
nyítástechnika pedig a Siemens 
gyártmánya. Elkészült már a 
tűzoltóság épülete és az okta-
tóközpont is, ahol a valódival 
megegyező vezénylőteremben 
tanulhatnak a leendő szakembe-
rek már a jövő évtől. Az erőmű-
vet 2321 ember fogja üzemeltet-
ni. Az építésen most négyezren 
dolgoznak, 80-85 százalékuk 
helyi, de a speciális szerelé-

si munkák idején több lesz az 
orosz és az ukrán szakember. Az 
egyes blokk üzembe helyezését 
is ők végzik, a kettest már helyi-
ek. Előbbit 2018 végére, utóbbit 
2020-ra tervezik. Érdekesség, 
hogy akik ebben a munkában 
részt vesznek, belarusz állam-
polgárságot kapnak.
Az utak és a vasútvonal építését 
állami forrásból fedezték, mi-
ként a legközelebbi városban, 
Osztrovecben a városfejlesztést 
is. Az 1-es számú lakótelepen, 
az új látogatóközpontban annak 
vezetője és Pavel Viktorovics 
Milesko alpolgármester fogadta 
a magyar delegációt. – A hely-
beliek örömmel fogadják az 
atomerőművet, az építést a fel-
mérések szerint több mint 80 
százalék támogatja – számolt be 
az alpolgármester. Hozzátette, a 
jelentős adóbevételek segítik a 
város fejlődését, de a fővállalko-
zó is több célt támogat. A látoga-
tóközpontot is ők építették.
Idén egyébként 35 ezer négyzet-
méternyi lakást adtak át, a má-
sodik lakónegyed jövőre készül 
el. A lakosságot elsősorban az 
interneten keresztül tájékoztat-

ják, de van egy járási újság, ami 
havi, atomerőművi melléklet-
tel jelentkezik. A látogatóköz-
pont már 2009-ben megkezd-
te a működését egy barakkban. 
Idén a fővárosban, Minszkben is 
nyílt egy korszerű látogatóköz-
pont, ahol a kiállítások mellett 
előadások, konferenciák szol-
gálják a tájékoztatást és a �ata-
lok orientálását a műszaki pálya, 
az atomenergetika felé.
– Mindenféleképpen kedvező-
ek a tapasztalatok, de azt is le-
het látni, hogy mennyi munka 
van mögötte – kezdte tapasz-
talatai összegzését Süli János 
polgármester. Kiemelte, hogy 
a lakhatási, oktatási, sportolá-
si feltételek már adottak. – Azt 
láttuk, hogy ezt gyorsan, haté-
konyan megoldották. Mindez 
állami forrásból, az önkormány-
zat közreműködésével zajlik, 
de a fővállalkozó sem csak az 
adón keresztül támogatja a te-
lepülést, hanem közvetlenül is 
– részletezte. Azt mondta, min-
denütt, az építési területen is 
tisztaság, rendezettség van, már 
most hangsúlyt fektetnek pél-
dául a parkosításra. Mint pozi-
tív példát külön kiemelte, hogy 
a gyártóbázis a későbbiekben 
ipari parkként funkcionál, va-
lamint azt, hogy a városfejlesz-
tésben „nagyot álmodnak”, mert 
nemcsak két lakópark építé-
se szerepel a tervekben, ami a 
munkások közvetlen elhelyezé-
sét szolgálja, hanem egy atom-
városhoz méltó városközponté 
is, amit – mint mondta – sokan, 
sokszor hiányolnak Pakson is. 
Kitért arra is, hogy a paksi fej-
lesztés során kisebb infrastruk-
turális beruházásra lesz szükség, 
mert már van egy működő erő-
mű. Az ideiglenes munkáselhe-
lyezésre a fehéroroszországihoz 
hasonló számú szálláshely kell, 
de a véglegesre kevesebb, mert 
a karbantartó személyzet már 
adott, így Pakson csak plusz ezer 
fővel számolnak.               Vida T.

A belarusz erőműépítkezés
tapasztalatairól tájékozódtak

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Süli János

Az év elején még sok volt a kér-
dőjel a kormányzati támoga-
tásokkal kapcsolatban. Abban, 
hogy ez a negatív folyamat meg-
fordult, komoly szerepet játszott 
a Paks II. kapcsán rendezett, 41 
települést érintő tájékoztatóso-
rozat, ahol a hozzászólások kö-
zött rendre felmerült a források 
kivonása a térségből. A kor-
mány szembesült vele, hogy ke-
zelni kell a kérdést, mivel fontos, 
hogy a régió egyértelműen kiáll-
jon az erőműbővítés mellett. A 
fórumokon egyértelművé vált: 
mindenki támogatja a projektet, 
de ennek az egyik feltétele, hogy 
álljon helyre az eddig jól funk-
cionáló térségi támogatás – fo-
galmazott Süli János. Paks pol-
gármestere a Fogadóórában 
hozzátette: a fórumokat követő-
en megalakult a Paksi Társadal-
mi Tanács, amelynek a koordi-
náció a feladata. A térségben az 
erőművön belüli feladatoknak 
ugyanis egyértelműen megvan a 
gazdája, a kerítésen kívülieknek 
azonban nincs. A 41 település 
számára fontos, hogy mindenütt 
részesedjenek valamilyen for-
mában az atomerőműépítéshez 
kapcsolódó fejlesztésekből – ezt 
segítheti a tanács munkája. Zaj-
lik egy felmérés a szállás- és lak-
hatási lehetőségekről, ez is fon-

tos adat lesz a kormány részére 
arról, kell-e ideiglenes épüle-
teket építeni. – Ha egy faluban 
száz embert elszállásolunk, ak-
kor az legalább 10-15 munkahe-
lyet jelent – mondta el Paks pol-
gármestere. 
Süli János szerint az önkormány-
zat szintjén nem érezhető az 
atomerőmű-bővítéssel kapcso-
latban elindult uniós vizsgálat 
hatása, a vállalkozók hitét ingat-
ja meg kicsit. – Pedig ha a cég-
vezetők nem hisznek a projekt-
ben és nem készülnek rá, akkor 
egyre nehezebb lesz elérni a ter-
vezett 40%-os magyar beszállítói 
arányt. Úgy gondolom, ha Brüsz-
szel meg akarta volna fogni a 
projektet, már megtette volna. A 
szándék nem ez. Kis csúszást je-
lenthet a vizsgálat, de azt ki lehet 
használni a zökkenőmentesebb 
felkészülésre. Minden, az enge-
délyezéssel kapcsolatos feladat 
továbbra is zajlik, így reménye-
ink szerint a kivitelezés indításá-
ban nem okoz majd csúszást az 
unió vizsgálata – mondta.
Egyes önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok iránt már érdek-
lődnek befektetők. Az épületeket 
felhasználási kötelezettséggel és 
visszavásárlási joggal fogják ér-
tékesíteni, és meg kívánják ha-
tározni a felújítás határidejét is. 

Az önkormányzatnak számtalan 
olyan épületet kell majd építe-
nie a jövőben, amire forrást biz-
tosíthatnak ezek az értékesítések 
– tájékoztatott a polgármester, 
aki szerint több befektető érdek-
lődött már az ipari park területei 
iránt is. – Idén vettünk 15,7 hek-
tárnyi új területet, de a külföl-
di tapasztalatokat látva ez kevés 
lesz. Arra számítunk, hogy ha-
mar gazdára lelnek a területek, 
így még tovább bővítjük a par-
kot. Szeretnénk minél több pá-
lyázati forrást felhasználni a bő-
vítésre, a közművesítésre, hogy 
segítsük a betelepülést az ipari 
parkba – hangsúlyozta. 
A városvezető szerint az egykori 
konzervgyár területét újra integ-
rálni kell a városhoz, de már nem 
iparterületként. Az önkormány-
zat által a képtár mögött korábban 
megvásárolt Hangár hasznosítá-
sára már készülnek a tervek: egy 
többfunkciós épületegyüttest ala-
kítanának ott ki, ami helyet bizto-
síthat a helyi médiacentrumnak, 
egy konferencia- és rendezvényte-
remnek, amatőr képzőművészek 
kiállítóterének. Az új intézmény 
300-400 fős állófogadás megren-
dezésére is alkalmas lenne, moz-
gatható széksorokkal, akár a kép-
tárral összenyitva. Napokon belül 
elkezdődnek az egyeztetések a tu-

lajdonostársakkal, hosszú távon a 
konzervgyár területét hasznos tar-
talmakkal kívánjuk megtölteni – 
mondta el a polgármester.
A stadionprojekttel kapcsolat-
ban Süli János arról tájékoztatott, 
hogy a város minden szerződést 
aláírt a kormánnyal és a terve-
zőkkel, az ütemterv szerint 2017 
elejére befejeződhet az építke-
zés. Jövő májusban szeretnék el-
kezdeni a pálya és a világítás át-
építését. Ha ez nyáron elkészül, 
akkor úgy épülhetnének az új 
lelátók öltözőkkel, a meglévővel 
szemben, hogy a csapat végig itt-
hon is játszhatna. Ezt követően, 
ha lebontották a jelenlegi lelátót, 
épülne a vendégszektor. Kiemel-
te: szeretnénk, hogy a 3500-4000 
néző befogadására alkalmas léte-
sítmény esztétikailag is megfele-
lő, egységes szerkezet legyen. 
– A küzdősportok számára évti-
zedek óta ígérjük egy sportcsar-
nok építését, a régi adósságot 
teljesíteni kell – tette hozá a pol-
gármester. – Szeretnénk, ha mél-
tó edzés- és versenyzési lehető-
sége lenne a cselgáncsozóknak, 
a karate szakosztálynak vagy 
az ökölvívóknak, és nem kelle-
ne este tízig várniuk az amatőr 
sportolóknak sem egy-egy üres 
tornateremre.  Terveink szerint 
a gimnázium is kap egy nagyobb, 
háromhajós sportcsarnokot és 
egy új, korszerű sportcsarnok 
épül a városban – tudtuk meg.
– Ígértük a választáskor, hogy a 
civileket jobban bevonjuk a dön-
tésekbe, így amikor elkezdődött 
a gondolkodás a városháza sor-
sáról, elindítottuk a Paksi esték 
elnevezésű sorozatot – fogalma-
zott. A rendezvényeken helyi épí-
tészek és a lakosság is elmondhat-
ja a véleményét, ezt �gyelembe 
véve döntenek majd arról, hogy 
korszerűsítik-e az önkormányzat 
jelenlegi épületét vagy újat épí-
tenek. Hasonlóképpen keresik a 
megoldást a volt konzervgyár, az 
egykori téglagyár területe, a Tán-
csics park, illetve a Duna-part 
hasznosítására.                               Ü

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ü – Gyűjtjük az ötleteket a terv-
pályázatok kiírásához. A felada-
tok egy részét a bővítéstől füg-
getlenül mindenképpen meg 
kell valósítani – hangsúlyozta. 
Rendszerben gondolkodva kí-
vánják kialakítani az új atom-
várost, megoldani a városfej-
lesztést. Kiemelt cél, hogy a 
zöldfelület nem lehet kisebb a 
városközpontban a jelenleginél, 
és úgy kell tervezni a Táncsics-
parkot is, hogy ha például egy új 
szálloda épül a területen – mert 
ilyen elképzelések is vannak – és 
elkészült a gyógyászati központ 
új szárnya, a tanuszoda is meg-
újuljon és a gyógyfürdő is ki-
használt legyen. 
Az atomerőművel együtt dol-
goznak azon, hogy módosít-
sák az adószerkezetet, egy kicsit 
függetlenítsék az erőmű árbe-
vételétől a helyi adóját. Ha több 
pénz folyik be az építményadó-
ból, akkor hosszú távon min-
den, az atomerőmű tulajdoná-
ban lévő létesítményt átvehet a 
város és megvalósítható felújítá-

suk. A polgármester hozzátette: 
élményfürdő a Táncsics-park-
ban biztos nem lesz, és bonyo-
lult csúszdarendszer sem készül 
a lakótelepi strandon, de jelen-
tős turisztikai vonzerőt jelente-
ne Paks számára például egy, a 
Dunán kialakított úszókosaras 
fürdőház, ami régen is műkö-
dött – fogalmazott. 
A polgármester azt is elmond-
ta, hogy elkezdődött az új fel-
dolgozóipar telepítésének kidol-
gozása. Zajlik már a lehetséges 
termelői bázis felmérése, mely-
hez az új Duna-híd megépítésé-
vel a kalocsai térség is bekapcso-
lódhat, és egy hűtőház építésének 
tervei is előkészítés alatt vannak. 
– A hűtőházból elsőként az építő-
ket élelmezzük, de az üzem alap-
ja lehet egy későbbi tartósítóipari 
centrumnak, akár két központ-
tal, a paksi és a kalocsai járásban. 
A gazdák pozitívan állnak a fe-
ladathoz, de kérték, hogy olyan 
társulási formában, önkormány-
zati garanciákkal valósuljon meg 
az elképzelés, amely biztosítékot 

jelenthet számukra. Hosszú távon 
működő szövetkezeti formát sze-
retnénk létrehozni – tudtuk meg.
– Mivel itt van az erőmű és az új 
blokkok is itt épülnek, paksi köz-
ponttal működik majd az építők 
egészségügyi ellátása, az oktatá-
si és kulturális feladatok ellátása, 
de úgy gondoljuk, hogy a legtöbb 
feladatot megosztottan kell majd 
végezni. Paks adóbevétele ezután 
is jelentős lesz, ezért gondoljuk 
úgy, hogy a 41 települést egyfor-
mán lehetőségekhez kell juttatni, 
hogy élhető legyen a létesítmény 
környezete. Szekszárddal már 
kötöttünk együttműködési meg-
állapodást és továbbiak aláírását 
is tervezzük, rögzítendő annak 
szándékát, miszerint úgy akar-
juk a beruházást megvalósítani, 
hogy a térség együttesen tudjon 
pozitív példát mutatni – tájékoz-
tatott a városvezető. 
Süli János előjegyzési naptá-
ra mindig tele van, nemcsak 
a havonkénti fogadóóráin ke-
resik a paksiak, más napo-
kon is be-bekéredzkedik vala-

ki, aki megoldást vár gondjaira. 
Bár Pakson magasabb az átlag-
�zetés, sok olyan ember él, aki 
egyedül marad problémáival.  
– Szeretnék mindenkinek segíte-
ni, de nem mindig tudok, hiszen 
ha nem engedi a jogszabály, meg 
van kötve a kezem – mondja.  
– Szép hivatás Paks polgármeste-
rének lenni – fogalmazott – Van 
feladat és felelősség bőven, hi-
szen olyan időszakot élünk, ami-
kor le kell fektetni a fő irányokat. 
Úgy kell együttgondolkodnunk, 
hogy ne rontsuk el a jövőnket, 
mert a most elkövetett hibákat 
csak száz év múlva lesz lehetőség 
kijavítani. Ezért számítunk min-
denki véleményére. 
Süli János köszöni mindenki 
munkáját, amit az elmúlt évben 
a város érdekében tett, áldott bé-
kés karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kíván Paks lakóinak 
annak reményében, hogy közös 
céljainkat minél jobb körülmé-
nyek között, egy otthonos város-
ban tudjuk megvalósítani.

Dallos Szilvia
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Atomerőmű

Zöld lámpát kapott a C15 projekt

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) engedélyt adott az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
1-4. blokkjainál a 15 hónapos 
üzemeltetési ciklus bevezetésé-
re, illetve ennek előzményeként 
egy új típusú, 4,7 százalékos át-
lagdúsítású üzemanyag-kazetta 
alkalmazására. A hatósági enge-
dély birtokában megkezdődött 
az áttérés a 12-ről a 15 havonta 
történő üzemanyagcsere-ütem-
re. Az atomerőmű közlemé-
nye szerint a 15 hónapos üze-
melés az üzemanyag-átrakási 
ütemtervvel párhuzamosan 2016 
végéig mind a négy blokknál 
megvalósul, amivel jelentősen 

csökkenthető a környezetterhe-
lés, fenntartható, növelhető az 
atomerőmű biztonsága, és javít-
ható a versenyképessége is. A tá-
jékoztatás szerint, mivel a fűtő-
anyag cseréje csak a reaktorok 
leállítása során történhet, szük-
ségszerűvé vált egy új üzem-
anyag bevezetése is, ami a ko-
rábbiakhoz képest hosszabb idő 
alatt ég ki és veszíti el hatékony-
ságát. Ez az új – Gd-2_4.7 el-
nevezésű – üzemanyag-kazet-
ta magyar innováció, a Paksi 
Atomerőmű Nemes Imre által 
vezetett reaktor�zikai osztályá-
nak terve alapján, nemzetközi 
összefogásban valósult meg.

A hasonló típusú atomerőmű-
vek közül Pakson vezették be 
elsőként a 15 hónapos üzemel-
tetési ciklust, ami számos előny-
nyel jár. Az új ciklus bevezetésé-
vel csökken a főjavítási munka 
mennyisége, jelentősen mér-
séklődik a kollektív dózis, vagy-
is az erőműben munkát végzők 
sugárterhelése, a karbantartási 
kockázatból eredő meghibáso-
dások száma. A teljes üzemidő-
re vonatkoztatva alacsonyabb 
lesz a blokkleállások és visszain-
dulások, az úgynevezett tranzi-
ens állapotok száma.
A 15 hónapos üzemeltetés és a 
magasabb dúsítású üzemanyag 

alkalmazásának köszönhetően 
átlagosan 3 százalékkal csökken 
a kiégett fűtőelemek mennyisé-
ge, és jelentősen mérséklődik a 
karbantartások során keletke-
ző kis és közepes aktivitású ra-
dioaktív hulladék, valamint a 
nem radioaktív hulladék meny-
nyisége. Eközben növekedhet az 
atomerőmű termelése is. A fő-
javítások átütemezése révén át-
lagosan évente 2 százalékkal nő 
a rendelkezésre állás és ezál-
tal a megtermelt villamos ener-
gia mennyisége, ami mintegy 80 
ezer háztartás – közel negyed-
millió ember – szükségletét fe-
dezi.

A kívánt ütemben haladnak a 
Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő Közhasznú Nonpro�t K�. 
(RHK K�.) létesítményfejlesz-
tési és tárolókapacitás-bőví-
tő programjai, hangzott el a 
cég budapesti sajtótájékoztató-
ján. A társaság szakemberei ed-
dig összesen 4059 hordó kis és 
közepes aktivitású hulladékot 
szállítottak le a bátaapáti fel-
szín alatti tárolóba és jelenleg 
8347 elhasznált fűtőelem biz-
tonságos elhelyezéséről gon-
doskodnak a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójában, Pakson. 
A hazánkban keletkező nagy 
aktivitású hulladékok végleges 
elhelyezését célzó nyugat-me-
cseki kutatási program pedig 
újabb fontos állomásához ér-
kezett.
– Nagyon sűrű, de igen ered-
ményes évet zár az RHK K�. 
idén – értékelte a 2015-ös esz-

tendőt dr. Kereki Ferenc, az 
RHK K�. ügyvezető igazgatója. 
– A bátaapáti Nemzeti Radio-

aktívhulladék-tárolóban újabb 
felszín alatti tárolókamrák bá-
nyászati kialakításával végez-

tünk, valamint átadtuk új lá-
togatóközpontunkat is, ami az 
igen nagyszámú érdeklődő mi-
att vált szükségessé. A paksi Ki-
égett Kazetták Átmeneti Táro-
lóját újabb modullal bővítjük, 
hogy az atomerőműből érke-
ző elhasznált fűtőelemeket fo-
lyamatosan és biztonságosan 
tudjuk fogadni. Mindemellett 
a Nyugat-Mecsekben novem-
ber közepén megkezdtük an-
nak a kutatóároknak a kialakí-
tását, amely a nagy aktivitású 
hulladékok végleges elhelyezé-
sét célzó, több évtizedes prog-
ramunk egyik fontos, földtani 
vizsgálatához szükséges. Büsz-
ke vagyok rá, hogy idén is sok 
pozitív visszajelzést kaptunk lé-
tesítményeink biztonságát és 
szakembereink felkészültségét 
illetően, és nemcsak itthonról, 
hanem külföldről is – nyilat-
kozta a társaság vezetője.

Sűrű és eredményes évet zárt az RHK Kft.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az orvos előtt két cél lebegjen, az igazság és 
emberszeretet. Mert ahol emberszeretet van, 
ott a mesterség szeretete sem hiányzik. En-
nek a Hippokratésztől való gondolatnak a 
jegyében dolgozik dr. Angyalosi Zsuzsan-
na gyermekorvos, immáron 45 esztendeje. 
A doktornő vehette át idén a Paksi Iparos és 
Vállalkozói Kör Lussonium-díját, a szervezet 

hagyományos decemberi gáláján, a kulturá-
lis központban. Dr. Angyalosi Zsuzsannát a 
gyógyítás öröme és a gyerekek szeretete ve-
zette az orvosi pályára és ösztönzi a mai na-
pig. Az, hogy el tudja nyerni a gyerekek és a 
szülők bizalmát, több évtizedes tapasztala-
tának és mélységes empátiájának köszönhe-
tő, amiben minden bizonnyal szerepet ját-
szik, hogy maga is háromszoros anyuka és 
kétszeres nagymama. Páciensei rendre ar-
ról számolnak be, hogy a doktornő végte-
lenül kedves és mindig nyugodt, ugyanak-
kor a gyógyításban rendkívül alapos. Dr. 
Angyalosi Zsuzsanna általános és középisko-
lai tanulmányait Kecskeméten végezte, majd 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán végzett 1966-ban. 1970-
ben szakvizsgázott csecsemő- és gyermek-
gyógyászatból. A következő esztendő őszén 
összekötötte életét Kőváry László református 
lelkésszel, s egy hónappal később Gerjenbe 
költöztek, mert párja ott lett parókus lelkész. 
A doktornő 1971. december 1-jén kezd-
te meg gyógyító szolgálatát Pakson, ismere-
tei szerint ő rendel leghosszabb ideje a város-
ban a háziorvosok közül. Először az egykori 
Tolnai úti rendelőben fogadta a betegeket, 
munkálkodott körzeti, illetve járási gyermek-

orvosként, ellátta a szülőotthont és a Villany 
utcai bölcsődét, s 1990-ig a mozgó szakorvo-
si szolgálatot is a paksi járás 11 községében. A 
Deák Ferenc utcai épületben 1991 óta rendel, 
2001 óta nyugdíjas orvosként végzi feladata-
it. Másfél évtizede a Bezerédj általános isko-
la iskolaorvosa. 1976-ban költöztek Gerjen-
ből Paksra, mivel a helyi református közösség 
meghívta férjét lelkésznek. Mint mondja, 
amíg egészsége engedi, nem is szeretné a fo-
nendoszkópot végleg a �ókba zárni. Sajnos 
az alapellátás nem túl népszerű manapság a 
�atal szakemberek körében, ám a doktornő 
bízik abban, hogy lesz egy Pakshoz kötődő 
kolléga közöttük, aki majdan átveszi tőle pá-
cienseit. Férje halálát követően is a reformá-
tus közösség aktív tagja maradt: a gyülekezet 
sokoldalú missziójának támogatására létre-
hozott alapítvány munkájában tevékenyen 
részt vesz. Az önkormányzat 2010-ben Pong-
rácz Sándor-díjjal ismerte el és köszönte meg 
dr. Angyalosi Zsuzsanna munkáját.               
Az iparoskör estjén a doktornő mellett kö-
szöntötték az Év vállalkozójának megvá-
lasztott Gazdag Évát, Siklósi Zoltánt és Volf 
Józsefet, és a megyei Prima Gála közönség-
díjasát, a Tűzvirág Táncegyüttest is.

-gyöngy-

Kalocsán indult és Pakson fejeződött be a Bennünk az energia! tájékoztató kamion őszi-téli körútja, amely összesen 42 települést érintett, vá-
rosunkban három helyen fogadta a látogatókat az atomenergiával kapcsolatos ismereteket interaktív módszerekkel közlő mozgó kiállítás.  Fel-
adata mobil látogatóközpontként megismertetni Magyarország lakosságával az atomenergiát, annak fontosságát, biztonságos és környezetkí-
mélő felhasználását, a hazai energiatermelésben betöltött kiemelt szerepét. A kamion üzemeltetésének célja, hogy azok számára is elérhetővé 
tegye ezeket az információkat, akiknek nem áll módjukban felkeresni a szintén széles körű tájékoztatást nyújtó paksi Tájékoztató és Látogató-
központot. A kamion 2009 óta járja az ország különböző településeit, fesztiváljait, rendezvényeit, hogy minél többen megismerkedhessenek az 
atomenergiával. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Lussonium-díj Angyalosi Zsuzsannának
Fotó: Szaffenauer Ferenc/TelePaks
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Tematikus piac, kultúrkávézó, 
energetikai tudásközpont, lakó-
park, grillezőhelyek – ezeket és 
ehhez hasonló ötleteket fogal-
maztak meg a Budapesti Műszaki 
Egyetem Urbanisztika Tanszéké-
nek másoddiplomás képzésében 
részt vevő hallgatók a Paksi esték 
soros állomásán. A nyáron több 
napot töltött a városban a társa-
ság azzal a feladattal, hogy a fő-
építésszel egyeztetve kiválasztott 
helyszíneket gyakorlatuk során 
megvizsgálják és olyan fejleszté-
si koncepciót készítsenek, ami 
hosszú távon meghatározó a vá-
ros életminőségében. A több-
ségében építészekből, de köz-
gazdászokból, szociológusokból 
is álló társaság több csoportban 
dolgozott, górcső alá vették töb-
bek között a volt konzervgyár, 
valamint a téglagyár területét, 

a Duna-partot, és a Pollack Mi-
hály utca északi részét. Utób-
bi területen az atomerőmű-bő-
vítéssel várhatóan megnövekvő 
lakásigényre válaszul komoly 
lakópark építhető meg, ám a 
hallgatók meglátása szerint ön-
magában lakófunkcióban nem 
lenne élhető a városrész, ezért 
pihenésre és zajszűrésre alkal-
mas zöldfelületeket is kialakí-
tanának, illetve többek között 
művelődési intézményt, játszó-
teret, gyermekintézményeket, a 
tömegközlekedést pedig villa-
mos hajtású gumikerekes vil-
lamossal oldanák meg – Süli 
János polgármester ezzel kap-
csolatban röviden beszélt a vá-
ros térségi elektromos mobilitás 
programjáról. A hallgatók vizs-
gálták a téglagyár területét is, 
ahol egy többfunkciós teret ala-

kítanának ki, ami alkalmas len-
ne nagyrendezvényekhez, emel-
lett szóba jött motel, kemping 
és tematikus piac is, a vasútállo-
más épületének pedig az ökotu-
rizmusban adnának új funkciót. 
Meglátásuk szerint mindez nem 
csupán a helyieknek jelentene 
szórakozási lehetőségeket, ha-
nem a turistákat is marasztalná, 
s így a vendégéjszakák számá-
nak emelkedését is eredményez-
né. Konzerv-nyitás címmel mu-
tatta be elképzeléseit egy másik 
hallgatói csoport, amely, ahogy 
az elnevezésből rögtön kitűnik, 
a volt konzervgyár területével 
foglalkozott. A prezentációból 
kiderült, hogy a gyár környé-
ki iparterület szerintük a folyó-
parttal összhangban újulhatna 
meg egy, a Duna-partra levezető 
zöldsétánnyal. Rendeznék a Tes-
co környékét, az iparterületen 
pedig helyet kaphatna többek 
között egy modern lakóövezet, 
inkubátorház és szórakoztató-
központ. Elhangzott, hogy ez az 
övezet központi helyen van a vá-
rosban, sok lehetőséget tartogat, 
de a teljes terület visszaszerzé-
se igen nehéz, bonyolult feladat 
lenne. A Duna paksi szakaszát 
több team vizsgálta, ám mind-
egyik alapvető célként fogal-
mazta meg azt, hogy rendezni 
kell a folyó megközelíthetőségét 
és olyan lehetőségeket teremte-
ni a parton, ami az itt élők és a 

turisták számára egyaránt csa-
logató. A hallgatók ötletkosa-
rában megjelent kultúrkávézó, 
grillezőhelyek, zenepavilon, �t-
neszpark, játszótér, ártéri tan-
ösvény, vízisport-létesítmények, 
parti vendéglátóhelyek, kem-
ping, energetikai tudásközpont 
kiállító- és konferenciaterem-
mel, szimulátorközponttal, sőt 
kollégium és apartmanház is. 
Ezek megvalósítása természe-
tesen kapcsolódó beruházáso-
kat vonna maga után, úgymint 
a gyalogosátkelés javítását, ke-
rékpárút építését, parkolók ki-
alakítását. Az esten elhangzott, 
hogy a hallgatók feladatának 
különös jelentősége volt, hiszen 
a város komoly kihívások előtt 
áll az erőmőbővítés kapcsán, de 
attól függetlenül is fontos és fe-
lelősségteljes terület a település-
fejlesztés, aminek jegyében bár-
mit hoznak létre, annak évek 
múltán is meg kell állnia a he-
lyét. A város fejlesztendő része-
iről önmagában is lehet és kell 
gondolkodni, de �gyelembe kell 
venni azt is, hogyan illeszkedik 
mondjuk egy új intézmény a tel-
jes városszövetbe, és hosszú tá-
von működtethető-e, fenntartha-
tó-e, megtölthető-e tartalommal.  
A Paksi esték sorozat, azaz a kö-
zös gondolkodás szakemberek-
kel arról, milyen legyen a jövő-
ben Paks, folytatódik.  

Kohl Gyöngyi

Ha valaki jól ismeri lakóhelyét, 
akkor biztonságban érzi magát, 
s így otthon is, mondta Klenk 
Csaba építész azon az előadáson, 
amelyet a képtár Paks építészeti 
emlékei című sorozatában tartott. 
A Kern és Klenk Építészeti Bt. 
tervei alapján több épület készült 
már a városban, például a gyógyá-
szati központ épületegyüttese és a 
Gazdag Erzsi iskoláé, szakember-
ként az Erzsébet Nagy Szálloda 
felújításában is részt vettek és szá-
mos családi ház tervezése is fű-

ződik a nevükhöz. Az Ybl-díjas 
építész előadásában arról beszélt, 
szerinte miért szerethető Paks. 
Mint elmondta, 26 éve él itt és szá-
mára a mai napig az a legszerethe-
tőbb, hogy bár Paks minden attri-
bútumában város, olyan léptékű, 
hogy sokan jól ismerik egymást,  
ráköszönnek a másikra az utcán, 
ami egy nagyobb településen már 
nem jellemző. 
– Azzal, hogy ismerjük egymást, 
kialakulnak bizalmi körök, ami 
meglátszik az épületeken. Egy 

ház, középület tervezése és építé-
se bizalmi ügy, másképp nem is 
működhet jól – hangsúlyozta a 
szakember. Azt is elmondta, hogy 
amikor tervez, mindenképpen �-
gyelembe veszi, hogy az adott 
épület minden szempontból jól il-
leszkedjen a környezetébe. Újság-
írói kérdésre azt is elárulta, hogy 
kedvenc paksi épületei közé tarto-
zik egy családi ház a Hidegvölgy 
utca végén, illetve a Bezerédj is-
kola bővítése. Előadását úgy szer-
kesztette, hogy a gyerekek és fel-

nőttek érdeklődését egyaránt 
felkeltse, ami fontos szempont 
volt, hiszen a képtár programja 
elsősorban az általános és közép-
iskolás korosztálynak szól, de a 
felnőtt közönséget is várják alkal-
maikra. Mivel a sorozat sikeres-
nek bizonyult, tavasszal folytatják. 
A következő vendég Tóth Eszter, 
a KultúrAktív Egyesület vezető-
je lesz, aki Volf Klaudia paksi épí-
tésszel együtt jegyzi a Paks gyere-
keknek című könyvet.

-kgy-

A jövő városát tervezgetik

Miért szerethető Paks?

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A gyermekszegénység elleni program kere-
tében közel 800 ezer forint vissza nem térí-
tendő, utólagos támogatást adott az Embe-
ri Erőforrás Minisztériuma a téli szünidőre, 
amiből az önkormányzat élelmiszercsoma-
got állíthat össze a rászoruló gyerekeknek. 
A csomagokban tartós élelmiszer, illetve a 
közelgő ünnepre tekintettel édesség lesz, 

egyenként 3500 forint értékben. A támoga-
tottak elsősorban hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek, illetve van 
köztük rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő is. Az érintett családokat 
írásban értesítette a Polgármesteri Hivatal 
szociális osztálya, az élelmiszercsomago-
kat az abban megjelölt helyszínen vehetik 

át december 21-én és 22-én, tájékoztatott 
Badics Istvánné, a szociális osztály vezető-
je. Ebben a programban nyert idén pályá-
zati úton támogatást a paksi önkormányzat 
nyári gyermekétkeztetésre, így az addig saját 
forrásból ellátott közel száz gyermek mellet-
ti további kilencven jutott ingyenesen meleg 
ebédhez a szünidőben.

Az ünnepi készülődés köze-
pette sokan gondolnak az el-
esettekre, nehéz körülmények 
között élőkre. Pakson több 
szervezet hirdetett idén is ado-
mánygyűjtő akciót, illetve tart 
az ünnepig jótékonysági ren-
dezvényt. Erről szól írásunk a 
teljesség igénye nélkül.

Összeállították és lapunk meg-
jelenéséig házhoz is szállítot-
ták azokat az ajándékcsomago-
kat, amelyekkel a városban élő 
nyugdíjasoknak kedveskedik 
minden esztendőben az ünnep 
közeledtével az önkormányzat. 
Az ajándékot azok kérhették, 
akiknek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 75 ezer forintot, 
egyedül élők esetén a 100 ezer 
forintot. Idén Paks közigazga-
tási területén 645 nyugdíjas ka-
pott 3500 forint értékű aján-
dékcsomagot.   
A Segítők Háza csapata decem-
ber 23-án tartja már hagyomá-
nyos Szeretetkarácsonyát. A ka-
punyitás 10 órakor lesz, így már 
délelőtt lehet válogatni a felaján-
lott ruhaneműből, déltől pedig 
saját készítésű székelykáposztát 
kínálnak a szervezők, és kioszt-
ják az összeállított 200 élelmi-
szercsomagot a rászorulóknak. 
Molnár Imréné elmondta, hogy 
nagyon sok játékot is kaptak és 
édesség is jut a gyerekeknek, egy 
faddi keramikus pedig kétszáz, 
saját készítésű ajándékot aján-
lott fel. Adományokat a rendez-
vény napjáig várnak, elsősorban 
tartós élelmiszert, szaloncukrot, 
csokoládét. 

A Gastroblues fesztivál és le-
mezbemutató sem múlt el jóté-
konysági kezdeményezés nélkül. 
A szervezők a 23. rendezvény 
templomi koncertjének és főző-
versenyének bevételét már eljut-
tatták a viski magyar óvodának, 
a decemberi lemezbemutatón 
tartott jótékonysági tombolá-
ét pedig, ami mellé egyéb fel-
ajánlás is érkezett, a közelmúlt-
ban juttatták el Paks kárpátaljai 
testvértelepülésére. Mindemel-
lett egészen karácsonyig lehet li-
citálni a Paksi FC és a Ferencvá-
ros labdarúgói által felajánlott 
mezekre és focilabdákra, a bevé-
telből a viski gyerekek ünnepét 
szeretnék szebbé tenni. A dedi-
kált relikviák kikiáltási ára 50 
ezer forint, licitálni az Omega 
Jegyiroda elérhetőségein lehet.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom paksi szervezete idén is 
készült jótékonysági adventi vá-
sárral, ami december 19-én dél-
előtt a piactéren zajlik majd. Har-
madik alkalommal hívják életre 
a programot, ahol gulyásleves-
sel, forralt borral, meleg teával 
vendégelik meg az érdeklődő-
ket, érkeznek kiállítók, árusok és 
műsorral is készültek, fellépnek 
a Tini Tüsik, a Félnótás dalkör, 
Kovács Gábor, valamint Jäger 
Gábor. A vásárhoz kapcsolódó 
adománygyűjtő akcióban bőség-
gel érkezett tartós élelmiszer és 
téli ruhanemű. Az adományok 
egy része a vásáron elérhető, il-
letve csomagokat állítottak ösz-
sze, amiket Pakson és a környe-
ző településeken élő rászoruló 
családokhoz visznek el. A vásár 

bevételéből további támogatást 
nyújtanak: élelmiszert, tűzifát vá-
sárolnak. 
A paksi futballistafeleségek a Mi-
kulásgyár szervezőivel egyez-
tek meg, hogy elsősorban tartós 
élelmiszerekkel támogatják a jó-
tékony kezdeményezést. A kö-
zelmúltban maguk vittek el a 
célállomásra 90 kg lisztet, 40 kg 
cukrot, 50 kg rizst, 60 kg száraz-
tésztát, 24 kg sárgaborsót, 50 kg 
búzadarát, 84 liter tejet és 10 kg 
szaloncukrot. Nem ez volt az első 
eset, hogy jótékony célú akciót 
hirdettek: októberben a helyi ku-
tyamenhelynek segítettek, majd 
egy őssejtbeültetésre váró pé-
csi kis�ú javára hirdettek kupak-
gyűjtési akciót, amivel egy már 
létező mozgalomhoz csatlakoz-
tak.                                      -gyöngy-

Élelmiszercsomagot kapnak

Jótékonysági akciók városszerte
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Elkészült, a közönség is meg-
ismerhette a 23. Gastroblues 
Fesztivál lemezre rögzített ze-
nei anyagát. A bemutatót idén 
is jótékonysággal kötötték ösz-
sze, de változatlanul a �nom éte-
lekkel, italokkal megfűszerezett 
zene játszotta a főszerepet. Két 
lemez készült az idén, az egyik a 
magyar, a másik pedig a külföl-
di előadók koncertjeit és a velük 
készült interjúkat tartalmazza. 
A paksi fesztivál különösen gaz-
dag zenei anyaggal rendelkezik, 
hiszen a kezdetektől megörö-
kítették az összes Pakson szín-
padra lépő zenész produkció-

ját. A Dunakömlődi Faluházban 
szombaton délután öttől váltot-
ták egymást a zenekarok. A sort 
a közönségkedvenc Ismerős Ar-
cok nyitotta és a Beat Back zárta.
Az esti, komoly érdeklődés által 
kísért nyilvános bemutatót saj-
tótájékoztató előzte meg, ahol a 
fesztivál minden fontos eleméről 
– koncertekről, borbarát-talál-
kozóról, főzőversenyről, feszti-
válfociról – rövid élménybeszá-
moló hangzott el. Szót kaptak a 
testvértelepülések képviselői is, 
hiszen a Gastroblues fontos szín-
tere Paks partnerkapcsolatainak. 
Jenei Károly a viskiek, dr. Kele-

men András a kézdivásárhelyiek, 
Pallya Gábor pedig a galántai-
ak üzenetét hozta el Paksra. El-
fogadta a szervezők meghívását 
Potápi Árpád nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár is, aki a zene, 
a dal magyarságot megtartó sze-
repéről, erejéről beszélt.
Hagyomány, hogy mind a fesz-
tiválhoz, mind a lemezbemu-
tatóhoz jótékonysági kezde-
ményezés társul. A 23. fesztivál 
templomi koncertjének és fő-
zőversenyének bevételéhez ha-
sonlóan a mostani jótékonysági 
tombola bevétele is Viskre kerül.

-vt-

Felvette repertoárjára Gyulai Ist-
ván Örökségünk című szerze-
ményét a galántai Kodály Zoltán 
Alapiskola kórusa. Ez a dal zár-
ta a gyermekkar előadását azon 
az eseményen, ahol a magyar 
nyelvű oktatás újraindításának 
hatvanötödik, a Kodály Zoltán 
Alapiskola kórusa alapításának 
ötvenedik évfordulóját ünnepel-
ték. Érdekesség, hogy a két város 
kapcsolata is zenei talajon szüle-
tett: a testvérvárosi szerződést a 
Gastroblues Fesztiválon írták alá 
Spencer Davis zenei aláfestésével.
Az újabb zenei kapocs a szerző 
számára is nagy élmény volt egye-
bek között azért, mert nagy szer-
zők művei sorában csendült fel, 
másrészt azért, mert szemmel lát-
hatóan nagy hatással volt a kö-
zönségre. – Nem ez a cél persze, 
de többen könnyeztek – mesélte. 
Balogh Csaba, a galántai Ko-
dály iskola kórusának alapítója 
azt mondta, a gyerekek számá-
ra feledhetetlen élmény volt részt 
venni a klip készítésében, azóta 
kedvencük lett az Örökségünk, 
minden próbán el kell énekelni.  
– A zenéje is fantasztikus, a szö-
vege pedig különösen, hiszen a 
megmaradásról és az identitásról 
szól. Ez nekünk, szlovákiai ma-
gyaroknak egy fantasztikus és na-
gyon fontos dolog – fogalmazott 
a kórusvezető, akit a galántai ün-
nepségen kitüntetett �gyelem-
mel köszöntöttek, hiszen ő maga 
hozta létre és vezeti fél évszázada 
a kórust. 

Az Örökségünk című dalhoz 
jövőre új klip készül, a stáb cél-
ja ezúttal megénekeltetni az 
egész világ magyarságát. Azt 
várják, hogy akiket megérint a 
dal, énekeljék el, rögzítsék akár 
egy okostelefonnal és küldjék 
el az Örökségünk honlapjá-
ra (www.orok segunk.net). Itt 
megtalálható a dal kottája, szö-
vege és karaokeváltozata is.

A Másképp zenekar volt a 
Forraltbor- és kolbászünnep fellé-
pője december második szombat-
ján az ünnepi díszbe öltöztetett 
Sárgödör téren. A rendezvényre 
közel kétezren voltak kíváncsiak, a 
látogatók forró csokoládét, teát és 
forralt bort kóstolhattak – utóbbit 
egy Lengyelországból érkezett gu-
lyáságyúból mérték. A disznósá-
gok közül pedig a kolbász, a véres 
és májas hurka került az aszta-
lokra. Kovács Kristóf rendező el-
mondta: a júniusi Kávé-, bor- és 
pálinkafesztivál előkészületei már 
javában zajlanak. Fotó: Babai Ist-
ván/Paksi Polgármesteri Hivatal

Gastroblues: 
zene határok nélkül

Galántán is 
felcsendült az 
Örökségünk

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Telt ház volt a Csillag Show-tánc Egyesület Csillogó ünnep elnevezé-
sű jótékonysági gáláján. A Csengey Dénes Kulturális Központ szín-
háztermében megtartott esten karácsonyi táncokkal kezdtek, majd 
a műsor második felében táncszínházi produkciót adtak elő, az árva 
kisgyermekről szóló történet vastapsot kapott a közönségtől. A társa-
ság azért rendezi meg évről évre a nagy sikerű gálát, hogy a szeretet 
ünnepének közeledtével örömöt szerezzen. Fotó: Molnár Gyula/Pak-
si Hírnök

Saját műsorral érkeztek, de a rendezvény zárásaként közösen 
is énekeltek azok az iskolai kórusok, amelyek részt vettek a Ba-
logh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium által szerve-
zett karácsonyi kórustalálkozón. A Jézus Szíve-templomban meg-
tartott programnak nagy hagyománya van, az idei a 16. alkalom 
volt. A találkozón a Bezerédj, a II. Rákóczi iskola, a Vak Bottyán 
gimnázium és a házigazda oktatási intézmény kórusa vett részt, 
s zömében karácsonyi darabokat adtak elő. Fotó: Molnár Gyula/
Paksi Hírnök

Egy leheletnyi megszeppentség volt 
csupán Kovács Noémiben minap, ami-
kor odaállt vendégei elé, hogy elmesél-
je az ő nagy álmának megvalósulását. 
Beszélt arról, hogy apró gyerekkorától 
táncol, s hogy már tinédzserként tudta, 
hogy ez lesz a hivatása. Mesélt nagy-
mamájáról, a keresztszüleiről és persze 
édesanyjáról, édesapjáról, akik tevőle-
gesen is részt vállaltak az álmok meg-
testesítésében. Azután egy másik, álta-
la még ennél is jobban beszélt nyelvre, 
a tánc nyelvére váltott át, s társaival 
együtt ízelítőt adott abból, ami számá-
ra a közlés legkézenfekvőbb eszköze.
Történt mindez a Búzavirág utca 45.-
ben, Noémiék otthonának alagsorá-
ban. Itt nyílt meg a város táncművé-
szeti palettájának új színfoltját jelentő 
hangulatos kis táncterem, ami a Fő-
nix nevet kapta. – Azért választottam 
ezt a madarat, mert a hamvaiból éled 
újra, ahogyan most én is. Két éve vál-
tam meg a táncegyüttestől, ahol tizen-
öt évig táncoltam, s most elhatároztam, 
hogy újrakezdem – mesélte. Nagyon 

nagy mozgásigényű gyerek volt, szülei 
ezt felismerve vitték el táncolni, s habár 
nem ő választotta a néptáncot, szin-
te az első órán beleszeretett. Tizenhat 
évesen, amikor a csoport egyik oktatója 
mellett segédkezett, körvonalazódott, 
hogy ezzel hivatásszerűen szeretne 
foglalkozni. Júniusban eredményesen 
zárta a kétéves pécsi néptáncoktatói 
képzést. Annak ellenére, hogy a nép-

tánc örökre rabul ejtette, mert imádja a 
lírikusságát és úgy gondolja az a leg-
jobb kifejezése az érzelmeknek, sokfé-
le táncot megismert és megszeretett. 
Most arra készül, hogy másokat is be-
avasson ebbe a világba, ebbe az ér-
zésbe azáltal, hogy tanítja őket.  A Fő-
nix stúdió január 4-étől várja hétfőtől 
péntekig a tánctanulás iránt érdeklő-
dőket, kortól függetlenül. Gazdag a kí-

nálat, mindenki megtalálhatja a kedvé-
re valót a rock and rolltól a showtáncig. 
Noémi társaságokat is vár, magánórá-
kat is ad, illetve kész arra, hogy színpadi 
fellépésre készítse fel azokat, akik arra 
vágynak. Sztepptáncot is lehet tanulni 
a Főnix táncteremben, ez Pakson ilyen 
formában újdonságnak számít. Kovács 
Noémi nem ismeretlen, Pakson és több 
környékbeli településen óvodákban és 
iskolákban néptáncot tanít, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium szalagavatóján 
több koreográfiáját is megcsodálhat-
ta a közönség. Hogy az esküvő emlé-
kezetes legyen,  szívesen készít és tanít 
koreográfiát akár a házasulóknak, akár 
az örömszülőknek. A tánc, mint mond-
ja, a legjobb mozgásforma, változatos 
és jókedvre derít. 
Aki ezt személyesen is szeretné megta-
pasztalni, hívja a 20/260-5544-es szá-
mot, vagy Pakson, a Búzavirág utca 45.-
ben keresse fel személyesen a Főnix 
tánctermet, amelynek kellemes dizájn-
ja a Százszorszép virág-ajándék üzlet 
munkatársait dicséri.                           (X)

Főnix Táncstúdió: Néptánctól a szteppig

 Paksi Hírnök, 2015. december 18. n 13



Süli János, Paks polgármestere köszöntötte a 
fogyatékkal élők világnapja alkalmából szer-
vezett ünnepség résztvevőit a Csengey Dénes 
Kulturális Központban. A világnapról 1992 óta 
emlékezünk meg minden éven az ENSZ kez-
deményezésére, felhívva a �gyelmet a baleset, 
betegség vagy katasztrófa következtében  fo-
gyatékossá váltak problémáira. Az idei paksi 
program a Veled is törődünk Egyesület Paks 
szervezésében jött létre. A rendezvényen mű-

sorral mutatkoztak be a Kereszt utcában mű-
ködő nappali ellátóház gondozottjai, és a köz-
biztonsági, i�úsági, sport- és esélyegyenlőségi 
bizottság pályázati támogatásával a Budapes-
ti Baltazár Színház előadását is láthatta a kö-
zönség. A program vendégeinek egyéb aján-
dékkal is készültek a rendezők, köszönhetően 
a Szivárvány csoport tagjainak. A rendezvé-
nyen kihirdették a Veled is törődünk Egyesü-
let Fogyatékkal élők világa címmel kiírt rajz-

pályázatának eredményét. 270 alkotás érkezett 
felhívásukra, közülük három korcsoportban 
az első három helyezettet díjazták, és helyi vál-
lalkozók jóvoltából korcsoportonként tíz kü-
löndíj is gazdára talált. Az első helyezettnek 
járó elismerést Nyisztor Luca, a Balogh Antal 
Katolikus Általános Iskola, Bach Alexandra, a 
Paksi Bezerédj Általános Iskola és Leber Vero-
nika, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákja 
vehette át.                                                           -dal-

Minden rendben – énekelte Wel-
ler Fruzsina és Kerner Péter né-
hány hete a XVIII. Amatőr Pop-
Rock-Jazz Fesztiválon. Pedig 
akkor még nem is sejtették, hogy 
mennyire rendben van: néhány 
perccel és két újabb saját szerze-
ménnyel később ott álltak a köny-
nyűzene hazai kiválóságainak di-
cséretözönét hallgatva. A paksi 
Pagonyt üdítő kivételként em-
legetették kreativitása, újszerű-
sége miatt. A zsűri minden tag-
ja pozitívan értékelte a formációt, 
amely a műfajok ötvözése mellett 
a fér� és női énekhang erős kont-
rasztját is jól használja. Az ítészek 
nem beszéltek a levegőbe, a fődí-
jat a Pagonynak ítélték. A Kerner 
Péter, Magyar Zoltán, Kriszt An-
tal, Tar Sándor, Édl Péter – ő hi-
ányzott a fesztiválról –, valamint 
Weller Fruzsina alkotta együttes a 
fesztivál i�úsági zsűrijének külön-
díját is elnyerte, sőt: Fruzsina a kö-
zönségdíjat is kiérdemelte.
Semmi sem történt – mondta 
Kerner Péter arra reagálva, hogy 
sikerült-e már felocsúdniuk a 
fesztivál óta. A Pagony frontem-
bere minderről a 70-es bokszban, 
azaz a lakótelep melletti garázssor 
70-es garázsában beszélt. Itt talál-
koznak a pagonyosok, ha tehetik, 
hetente kétszer. Miután sikerül 
Kriszt Antalt meggyőzni, kapunk 
néhány dobszómentes percet. 
Peti sietve leszögezi, hogy a hírek-
kel ellentétben ők csupán néhány 
hónapja zenélnek együtt. Ahogy a 
Csengey színpadán is elmondta, 
ránézésre is látszik, hogy nagyon 
különböző zenei műfajokból ér-

keznek, a dobos Kriszt Antal és 
a basszusgitáros Tar Sándor, azaz 
Taci a metálos vonalat, Magyar 
Zoli gitáros a bluest, a rock and 
rollt képviseli, Fruzsina kórusok-
ban énekelt, s míg a többiek Black 
Sabbathon, Pink Floydon, eset-
leg Omegán nőttek fel, addig ná-
luk elsősorban keresztény zene 
szólt. Éppen ezért ki kellett lépnie 
a „komfortzónájából”, ami viszont 
nem esett nehezére, egyrészt, 
mert – ahogy mondta – ő mindig 
is kicsit csodabogár volt, másrészt 
miután meghallgatta Peti szöve-
geit, azonosulni tudott velük. 
– Láttam, hogy tehetséges – tette 
hozzá. Szülei, miután meghallgat-
ták egy koncertjüket, szintén „ál-
dásukat adták”, mondván: látszik, 
hogy a szerző lelke is benne van a 
dalokban. A mindig renitens Anti 
hozzáteszi, Petivel tartottak tőle, 
hogy a báránylelkű lányka nem 
találja majd helyét a farkasok kö-
zött. Amellett, hogy zenei ízlésben 
nem egyeznek, eltérnek egymás-
tól korban, stílusban is, de mé gis 
megtalálják a közös nevezőt. Ez 
Kerner Péter és Magyar Zoltán 
esetében, mint mesélik, egy pilla-
nat alatt megvolt, egy találkozás, 
beszélgetés nyomán eldöntötték, 
hogy nekik együtt kell zenélniük.
– Kétéves koromtól zenélni aka-
rok – veszi át a szót ismét Anti, aki, 
ha már kezében a dobverő, nem 
rest használni: meg-megajándé-
koz minket egy-egy szólóval. A 
kisgyermekkorban szőtt álom vi-
szonylag későn vált valóra, 23 éve-
sen ült le először a dobok mögé.  
– Előtte a zeneiskolában klari-

néton játszottam – árulja el. Peti 
meglepve kérdez vissza. – Komo-
lyan? Én is – feleli. Taci, mint me-
séli, beleszületett a zeneszeretetbe. 
– Apu rockzenén nevelt fel – jegy-
zi meg. Édesapja akusztikus gitár-
ja volt az első, amin játszott. 
A Pagony szinte kizárólag sa-
ját szerzeményeket játszik, mos-
tanáig tizenhat daluk készült el. 
A szövegeket Peti írja, a zenét is 
nagyobbrészt, a többit társai te-
szik hozzá. – Többnyire depresz-
szív szövegek, amit nem tudok 
megmagyarázni – mondja. Fruzsi 
hozzáfűzi, hogy dalaiban rendkí-
vül sok a metafora. 
A fesztiválra visszatérve, s immár 
komolyabbra fordítva a szót, azt 
mondják, igazán örülnek a győ-
zelemnek, annak, hogy a zsű-
rit alkotó zenészek látnak fantá-
ziát abban, amit ők képviselnek. 

A véleményük csak megerősítet-
te, ami előzőleg is eltökélt szándé-
kuk volt: folytatják az örömzené-
lést. Ha a csapat elképzelése valóra 
válik, nemcsak koncerteken és az 
interneten lehet majd őket halla-
ni, fontos céljuk, hogy lemezt ké-
szítsenek annak ellenére, hogy so-
kan úgy gondolják, ennek ideje 
leáldozott. Ők ugyanis egyetérte-
nek abban, hogy egy zenész szá-
mára kihagyhatatlan élmény az 
a pillanat, amikor kezében tart-
hatja saját lemezét. Búcsúzóul el-
árulják, hogy december 25-én, a 
Mirrorban koncerteznek, illetve 
azt is, hogy a zenekarba vonóst 
keresnek. – Hegedűsre vagy csel-
lósra lenne szükségünk – mond-
ja Kerner Péter. – Nekem meg egy 
jó állásra – vágja rá Kriszt Antal, 
s egy fergeteges dobszólóval tesz 
pontot a mondat végére.       -vida-

A Baltazár Színház is vendég volt

Lemezt ad ki a fesztiválgyőztes Pagony
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Matus Dóra

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Teljesen felvillanyozódott, ami-
kor lapunk főszerkesztője felhív-
ta mondván, a Jó napot, mi újság? 
miatt keresi. Az eszébe sem jutott, 
hogy nem a megírására kap meg-
bízást, hanem a szereplője lesz. 
Matus Dóra négy évig erősítet-
te a Paksi Hírnök csapatát, köz-
ben létrehozta a maga „kis” ker-
tészetét, három hónapja pedig 
új vállalkozásba kezdett: terme-
lői termékeket árusító boltot nyi-
tott Agricum néven. – Hiányzik 
az újságírás, különösen a port-
rék készítése – árulta el. Mind-
emellett szemmel láthatóan az új 
közeg is neki való, remekül érzi 
magát az üzletben, ahol – mint 
mondja – az ünnephez közeled-
ve egyre nagyobb a forgalom. 
Sok a külföldi érdeklődő, köztük 
az orosz, de a Közel-Keletről is 
jöttek már. Öröm számára, hogy 
a paksi vásárlók is egyre gyako-
ribb vendégek az Agricumban, 
s nemcsak ajándékért érkeznek, 
hanem tudatos vásárlóként a ter-
mészetes alapanyagból készült 
egészséges, igényes termékeket 
keresik. Telt házasak az üzletben 
rendezett borkóstolók is.
Az Agricum az önkormányzattal 
kötött együttműködésre is építve 
indult útjára. Ennek köszönhe-

tően kapott helyet ugyanitt a tu-
risztikai iroda, amellyel nagyon 
jó szimbiózisban élnek, mert az 
üzlet számára közvetlen vásár-
lókat jelentenek az irodába ér-
kező turisták, az irodának pedig 
tájjellegű terítéket, környékbe-
li ajándékkínálatot az üzlet. Az 
együttműködés másik pillére az 
a munka, amit a Paksi Társadal-
mi Tanácsot alkotó 41 települé-
sen kezdett el Dóra: felkutatja a 
termelőket részben azért, hogy 
értékesítési lehetőséghez juttas-
sa őket, másrészt azért, hogy fel-
építsen egy adatbázist, ami egy 
későbbi élelmiszer-feldolgo-
zó üzem indításához szükséges. 
A településeket sorra járva nem-
csak kiváló termékekkel, hanem 
kellemes élményekkel is gazda-
godik. Lelkesen mesél a míves 
munkákat készítő mesterekről, 
a drágszéli hímzőasszonyokról, 
Diczkó Lászlóról, a világbajnok 
magyar chiliszósz készítőjéről… 
Dóra paksi lány, vidékfejlesz-
tő agármérnök diplomáját a Ka-
posvári Egyetemen szerezte. 
Még egyetemistaként részt vett, s 
a legjobb öt közé került egy uni-
ós tárgyalásszimulációs verse-
nyen. Az ennek nyomán felaján-
lott gyakornoki állást elfogadva 

lett agrárhallgató létére újságíró 
a Kitekintő külpolitikai hírportál-
nál, s ebben a minőségében több-
ször megfordult Brüsszelben. Az 
így szerzett tapasztalatok birtoká-
ban érkezett a Paksi Hírnökhöz 
akkor, amikor az a kétheti megje-
lenés mellett egy, a mai kor elvá-
rásainak megfelelő, képgazdag, 
napi frissítésű hírportált is mű-
ködtetni kezdett. Ezt a munkát 
testhez állónak érezte, de nem 
tett le egyetemen szőtt álmá-
ról, egy saját birtok, pontosab-
ban egy kertészet létrehozásáról. 
Az iskolában szerzett ismeretek-
re alapozva, a piaci lehetősége-
ket feltérképezve döntött amel-
lett, hogy birset fog termelni. A 
gazdaság üzleti tervével az uni-
ós �atalgazda-pályázaton támo-
gatást nyert és �atal kora, női 
mivolta ellenére sikerrel „átve-
rekedte” magát a földvásárlás 
kemény meccsein is. Ma már 
tapasztalatból tudja, milyen so-
kan féltik privilégiumukat, ha új 
szereplő lép a színre. Kertészete 
jelenleg négyhektáros, jelentős 
bővítést nem is tervez. 
Annak kifejezetten örül, hogy itt 
az év vége, és lehetőségük lesz tes-
ti-lelki feltöltődésre, közös idő-
töltésre. Habár az utóbbira eddig 

is volt módjuk, hiszen a kerté-
szeti munkákból férje is, szülei 
is kivették részüket. – Nemcsak a 
terveimet támogatja, hanem sze-
mélyesen is részt vesz a földmű-
velésben, ő ül a traktorra, meg-
tanult kultivátorozni – mesélte 
férjéről, Tárnok Lászlóról. Azt is 
elárulta, hogy mivel rengeteget 
dolgoztak, a jövő évet pihenés-
sel kezdik. Igaz, ezt rövidre fog-
ják, mert kezdeni kell a metszést. 
Hogy elkerüljék a fertőzésve-
szélyt, erre a munkára 8 fok alatti 
hőmérsékletben kell sort keríte-
ni. – Majd hajnalban a kertészet-
ben dolgozom, utána az üzlet-
ben. A mezőgazdaság már csak 
ilyen – teszi hozzá mintegy ma-
gyarázatul. Hogy őt mégis mivel 
varázsolta el? Dóra azt mondja, 
számára a kézzel fogható ered-
mény a vonzó. – Ha az ember el-
ültet egy fát és az meghozza az 
első hajtást, vagy amikor felszánt-
ja a földet, és kisarjad a növény, 
azonnal eltölti az elégedettség – 
mondja. Végezetül megjegyzi, 
nagyon örül, hogy úgy zárják az 
évet, hogy elérték céljaikat, min-
dent elvégeztek, amit idénre ter-
veztek, azaz a teljes terület be van 
ültetve birssel.

Vida T.
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Bronzérmet nyert a sakk-
válogatottal Berkes Ferenc
A 2011-es Porto Carras-i Euró-
pa-bajnoki bronzérem után (a 
2013-as varsói Eb-n nem vett 
részt) ezúttal Reykjavikban áll-
hatott fel a dobogó harmadik 
fokára Berkes Ferenc. A nagy-
mester 1995 óta az Atomerőmű 
Sportegyesület játékosa, hatszo-
ros magyar bajnok, U18 korosz-
tályos i�úsági világbajnok, U20 
junior sakkvilágbajnoki ezüst-
érmes, csapatban kétszeres Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes, sakk-
olimpikon, U14 korosztályos 
i�úsági Európa-bajnoki bronz-
érmes, U12 (1997), U14 (1999), 
U16 (2001) és U20 (2002) i�ú-
sági magyar bajnok.
– Milyen érzés volt újra Eb-n sze-
repelni?
– Felemás. Mivel nem szakmai 
okok miatt kerültem ki a csapat-
ból, hanem az exkapitány sze-
mélye miatt, ezért elég bonyo-
lult érzések kavarogtak bennem. 
– Polgár Judit mint szövetségi ka-
pitány mennyit segített?
– Polgár Judit kapitánysága 
meglepett és egyben örültem 
is neki. Szakmai tudása, intelli-
genciája megkérdőjelezhetetlen. 
Verseny előtt voltak bennem ké-
telyek, miként tud megbirkóz-
ni a csapattagok gondolkodá-
sával, szeszélyességével, de azt 
kell, hogy mondjam, kitűnőre 
vizsgázott! Folyamatosan meg-
lepte az ellenfelet és a csapatot is 
az összeállításaival, nem engedte 
egy pillanatra sem, hogy leeresz-
szünk.
– Az azeriek elleni győzelem 
tudósításában a következőt ol-
vashattuk: „Berkes Ferenc po-
zíciós mintajátszmában elért 
győzelemmel állította be a 3,5-
0,5-ös végeredményt”. Ez mit 
jelent?
– Az azeriek ellen az óvatos és 
trükkös nyitásválasztásom ma-
ximálisan bejött, mert Med-

vegy Zoli nagymester barátom 
egyik 2013-as gondolatát sike-
rült tökéletesen adoptálnom, 
ellenfelem nem érezte a ve-
szélyt, amikor pedig felismer-
te, már késő volt jóvátenni a 
pontatlankodásait. Ez a meccs 
képét is jelentősen befolyásol-
ta, mert a másik három táblán 
emiatt kénytelenek voltak ag-
resszívabban és túlzott kocká-
zatokat vállalva játszani, amit 
a csapattársaim hibátlanul ki-
használtak. Egyik legérdekesebb 
partinkat ekkor nyerte a csapat 
motorja, Rapport Ricsi a világ-
klasszis Radjabov ellen. Eköz-
ben türelmesen tartottam az ál-
láselőnyömet, várva a megfelelő 

pillanatra, ami körülbelül két 
órával később be is következett. 
– Melyik meccsedet emelnéd ki 
az Eb-n lejátszottak közül?
– Számomra a Gajewski elleni 
győzelmem volt a legfontosabb 
momentum, mert vesztésre állt 
a csapat, ellenfelem új pozíciós 
eszmét megvalósítva túljátszott, 
és jelentős időelőnyre is szert tett. 
Ezt a partit a sírból visszahozva 
sikerült megnyernem, így a csa-
pat is behúzta a lengyelek elle-
ni kritikus meccset. Szakmailag 
egyértelműen az ukrán Korobov 
elleni döntetlenem volt a legérté-
kesebb, életem partiját játszhat-
tam volna, ha megtalálok egy na-
gyon bonyolult kombinációt.

– A szövetségi kapitány elismerő-
en nyilatkozott rólad, te mennyi-
re vagy elégedett a teljesítményed-
del?
– Összességében véve régen 
játszottam ilyen elmélyülten 
és gondolatgazdagon, viszont 
nem egy esetben fatális hibák 
árnyalták a teljesítményemet. 
Amennyiben ezeket ki tudnám 
kü szöbölni, sokkal erősebb játé-
kossá válhatnék.
– A világranglistákat böngész-
ve, a villámvilágranglistán az 52. 
helyen állsz 2701 ponttal, legjobb 
magyarként. Mennyiben más 
ez, mint egy úgynevezett normál 
mérkőzés?
– Ezt viccesnek tartom, mert 
a klasszikus sakkban erősebb-
nek tartom magam, sokak sze-
rint a rapid a leginkább nekem 
való műfaj, legeredményesebb 
viszont a villámban vagyok. Ez 
kicsit torz tükör, mert a villám-
sakkban a szerencsefaktor sok-
kal magasabb. 1-2 versenyen 
kijött a lépés, mindössze ennyi 
az oka.
– Az idei évre véget ért a honi 
csapatbajnokság is. Milyen fe-
ladatok várnak a következő he-
tekben hónapokban, milyen 
nagy versenyre készülsz 2016-
ban?
– Igazi örömömre szolgál, hogy 
a Paksi Atomerőmű csapata ed-
digi legjobb őszi szezonját zár-
va eséllyel küzd az elsőségért. 
Szakosztályvezetőnk, Gosz-
tola István tökéletesen össze-
rakta a csapatot, új, elhivatott 
elnökünk, Buránszki István pe-
dig folyamatosan bővíti a lehe-
tőségeinket. Jövőre talán már 
a BEK-re is kimegyünk! Idén 
már a pihenésé a főszerep, jövő 
tavasszal pedig az egyéni Eu-
rópa-bajnokság a legközelebbi 
fontos versenyem.

Kovács József

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

lalja 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

A Sopronban megnyert rangadó 
után azonnal egy újabb fontos 
mérkőzés várt az ASE NB I-es fér-
� kosárlabdacsapatára, a jó erők-
ből álló TLI-Alba Fehérvár láto-
gatott a Gesztenyés útra.
A vendégek vezetőedzője, Bra-
niszlav Dzunics idén tavasszal tá-
vozott a paksi kispadról, így nem 
volt ismeretlen számára az ASE 
kerete és játéka, viszont az Atom-
erőmű új vezetőedzője, Schmidt 
Béla is elmondhatta, hogy töké-
letesen ismeri „Báne” taktikai re-
pertoárját. Jól kezdett a hazai 
csapat, Medve triplája után 
7-2-t mutatott az eredményjelző, 
de összekapta magát a vendég, és a 
negyed közepén Lóránt révén át-
vette a vezetést. Ezután fej fej mel-
lett haladt a két csapat, a feljavult 
Dunn pontjaival, ha szűken is, de 
nyerte az első tíz percet az Atom.                                                                                           
A második felvonásban már szin-
te az egész csapat bekapcsolódott 

a pontgyártásba, kisebb előny-
re sikerült is szert tenni, de a ven-
dégek tartották magukat, és nem 
engedték ellépni Barniesékat. Az 
utolsó percekben Eilingsfeld és 
Kovács Ákos is beszórt egy-egy 
triplát, Watkins pedig egy zic-
cert, nyolcpontos ASE-előnynél 
vonultak pihenőre a csapatok.                                                                            
Feljavult az Alba játéka a harma-
dik negyed elején, és egy pak-
si triplára 8-0-s rohammal vála-
szoltak. Időt kért Schmidt Béla, 
rendezte a sorokat, előbb Tóth 
Ádám, majd Kovács volt ered-
ményes, kezdett ellépni az ASE. 
Időt kért a Fehérvár is, de nem 
tört meg a hazai lendület, 15 
pontra nőtt az előny, amiből 14 
meg is maradt a 30. perc végére.                                                                                                  
Az utolsó felvonásban Robin-
son hat pontja, majd Dunn zicce-
re után már 21 pontra hízott a pi-
ros-kék előny. Talán túlságosan is 
megnyugtatta a nagy különbség 

Kovácsékat, az Alba percek alatt 
21-ről 12-re csökkentette hátrá-
nyát. Medve egymás után beszórt 
büntetője megnyugtatta a kedé-
lyeket, és az utolsó percekben már 
biztosan őrizte megnyugtató elő-
nyét az ASE. ASE–TLI-Alba Fe-
hérvár: 96-81.
Az idei év utolsó hazai mérkőzé-
sét a táblázat alsó harmadában ta-
nyázó Nyíregyháza ellen játszotta 
a paksi csapat. Jól kezdett a ven-
dég, a negyedik perc tájékán már 
hat ponttal vezetett, a hazai cen-
ter Tóth Ádám neve mellett pedig 
már három személyi hiba virított. 
Watkins állt be helyette, aki felráz-
ta a csapatot, és a negyed végére 
a hatpontos hátrány négypontos 
előnyre változott. A második fel-
vonás elején 12 ponttal ellépett a 
hazai csapat, a vendégek bő négy 
perc után találtak be először. A 
Nyíregyháza amerikaija, Unruh 
ihatott valamilyen célzóvizet, egy-

más után gyorsan elsüllyesztett 
három trojkát, amivel 36-33-ra 
hozta fel csapatát. A paksi időké-
rés eredményeként Will és Robin-
son tripláival, majd 2+1-ével, és 
Kovács Ákos közeli kosarával 10 
pontra nőtt az ASE-előny.
Magához ragadta a kezdeménye-
zést a nagyszünet után a vendég-
csapat, és négy perc játék után 4 
pontra csökkentette hátrányát. Is-
mét ritmust váltott a Paks, és pár 
perc alatt 15 pontos előnyre tett 
szert, amit aztán meg is tartott a 
negyed végéig. Az utolsó felvonás 
elején Barnies révén húsz pontra 
nőtt az ASE előnye, amit kisebb-
nagyobb különbséggel a mérkőzés 
végéig megtartott. ASE–MARSO 
Nyíregyháza: 86-70.
11 forduló után 9 győzelemmel és 
2 vereséggel az ASE vezeti a baj-
noki táblázatot a hasonló muta-
tókkal rendelkező Szolnok előtt.

-joko-

Rangadót és kötelezőt is nyert az ASE

Közelednek a karácsonyi ünne-
pek, az ASE amerikai játékosait, 
Troy Barniest (26), Donald Ro-
binsont (26) és Ryan Watkinst 
(24) arról kérdeztük, hol, milyen 
körben töltik az ünnepeket.
– Hazautazol a karácsonyi ünne-
pekre vagy Európában maradsz?
Troy Barnies: – Ebben a sze-
zonban szerencsés vagyok, mert 
haza tudok utazni, így a csalá-
dommal és a barátaimmal töl-
töm az ünnepeket. Kihasználjuk 
a szabadidőt Abbyvel és otthon 
karácsonyozunk Maine-ban!
Donald Robinson: – Otthon le-
szek karácsonykor, az elmúlt hat 
évben most először tudok haza-
menni az ünnepekre.

Ryan Watkins: – Otthon a csalá-
dommal és a barátnőmmel ün-
neplem a karácsonyt.
– Hogyan zajlik nálatok a kará-
csony? Ajándékot adni vagy kap-
ni jobb?
B: – Ha otthon vagyok kará-
csonykor (ami ritka dolog), a 
családommal és barátaimmal 
töltöm az időmet. Nem szoktam 
máshova menni, mint a családi 
karácsonyi bulikba és a baráta-
imhoz. Jobban szeretem, ha én 
ajándékozhatok. Számomra az 
egyik legnagyobb ajándék, hogy 
tudok találkozni mindenkivel, 
akiket régóta nem láttam.
R: – Mindkettőt szoktam: adni 
és kapni is.  

W: – Karácsonykor együtt va-
gyunk és ünnepi vacsora van 
nálunk. Inkább szeretek ajándé-
kozni, mint ajándékot kapni.
– Kedvenc karácsonyi ételed?
B: – A kedvenc karácsonyi éte-
lem a töltelék, ami a pulykában 
vagy a csirkében van! Ez nagyon 
�nom, a kenyér összesül a hússal, 
és így nagyon puha. A kedven-
cem! A süteményt nem nagyon 
szeretem, de azért a fagylalttortát 
bármikor megeszem.
R: – Nincs kedvenc karácsonyi 
ételem… Bármi kerüljön is az 
asztalra, én elégedett vagyok.
W: – Mac and cheese, amit édes-
apám készít (sajtos makaróni – a 
szerk.).

– Hallottál már a magyarországi 
karácsonyi szokásokról?
B: – Néhány szokást ismerek, 
például, hogy a „Santa” hozza a 
gyerekeknek a csokit december 
6-án, vagy azt, hogy Magyaror-
szágon 24-én este adnak ajándé-
kot egymásnak az emberek, vi-
szont Amerikában mi például 
25-én bontjuk ki az ajándéko-
kat!  Azt is hallottam, hogy a fő 
karácsonyi étel Magyarországon 
a hal. Ezzel nem lenne bajom, 
mert imádom a halat.
R: – Eddig még nem ismertem 
meg őket.
W: – Még nem hallottam ezek-
ről, de nagyon szívesen kipró-
bálnám.                             Kovács J.

Otthon ünnepelnek a légiósok
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Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Nyugodtan várhatja a tavaszi sze-
zont a Paksi FC labdarúgócsa-
pata, tizenkilenc fordulót köve-
tően 30 ponttal a 4. helyen áll az 
OTP Bank Ligában. A számok 
tükrében az együttes nyolc győ-
zelemmel, hat döntetlennel és öt 
vereséggel zárt, a gólkülönbsé-
ge 24-19. Hazai pályán a PFC-t 
csak a Ferencváros tudta legyőz-
ni, emellett hat győzelem és két 
döntetlen a mérleg, míg az ide-
genbeli statisztika 2-4-4. A szer-
zett gólok alapján a Paks hármas 
holtversenyben a negyedik he-
lyen áll, míg a kapott találatok te-
rén négyes holtversenyben máso-
dik a sorban. 
– A város nagyon büszke a 
futballcsapatára, ezért az ön-
kormányzat a tőle elvárható 
szinten igyekszik az anyagi le-
hetőségeket megteremteni, va-
lamint részt vesz a Fehérvá-
ri úti stadion újjáépítésében is. 

Reméljük, ez a tudat is továb-
bi erőt ad majd a csapatnak 
– mondta el Bagdy László ta-
nácsnok az Erzsébet Nagy Szál-
lodában rendezett szezonzáró 
összejövetelen. 
– Kis családként működünk, ez 
az egyik kulcsa a mostani jó tel-
jesítménynek. Az együttes tag-
jai összetartóak a pályán és azon 
kívül is. A siker másik kulcsa a 
Csertői Aurél vezette szakmai 
stáb – tette hozzá Bognár Péter, 
a labdarúgó szakosztály elnöke. 
– Senki sem tudta, milyen lesz 
ez a tizenkettes mezőny, igen 
komoly eredmény ez a negye-
dik hely. Az utolsó négy forduló 
miatt keserűbb a szájízem, mert 
e mérkőzéseken több pontot le-
hetett volna szerezni, és akkor 
még szebb lett volna a helyezés, 
de lehet, hogy ez már csak az én 
problémám – értékelt Harasz-
ti Zsolt. A Paksi FC K� . ügyve-

zetője hozzátette: – Ha az egész 
évünket nézzük, egyenletes, 
jó teljesítményt produkáltunk. 
Nyáron ugyan elment tőlünk 
egy-két meghatározó játékos – 
emiatt nagy volt a bizonytalan-
ság –, és a többi klub komolyan 
erősített, ám a féléves produk-
tum előtt le a kalappal. A meg-
bízhatóságot és a kiszámítha-
tóságot, tehát amit tíz év alatt 
felépítettünk, azt most is tudjuk 
adni, ezért azt gondolom, hogy 
Pakson jó futballistának lenni.
– A tizenkét csapatos bajnok-
ság, mint mindenkinek, nekünk 
is új, fel kellett mérni az erővi-
szonyokat. Ahhoz  képest, hogy 
a cél a bentmaradás volt, a 30 
ponttal elégedettek lehetünk, 
de ahogy a mondás tartja: evés 
közben jön meg az étvágy – fo-
galmazott Csertői Aurél. A Pak-
si FC vezetőedzője hozzátette: 
– Sajnos az utolsó négy mérkő-

zést elrontottuk, de nincs okunk 
az elégedetlenségre, még van 
vissza 14 forduló, ahol javítha-
tunk. Nagyon szoros a mezőny: 
a második és a hetedik hely kö-
zött mindössze egyetlen pont 
a di erencia, ezért még bármi 
megtörténhet. A srácok ma-
ximálisan odatették magu-
kat, gratulálok nekik. Korábban 
azt fogalmaztuk meg, hogy 34 
ponttal bent tudunk maradni, 
azt szerettük volna, ha ezt már 
az ősszel elérjük. Így is nyugod-
tan készülhetünk a tavaszra, és 
remélem, ez a tudat felszabadul-
tabbá teszi a csapatot, és maga-
sabb célokat is ki tudunk tűzni 
magunk elé.
– Volt egy nagyon szép, tíz mecs-
cset felölelő veretlenségi szé-
riánk, de az utolsó négy mérkő-
zésen csak két pontot tudtunk 
szerezni, ami árnyalja az össz-
képet – mondta el Gévay Zsolt. 
A csapatkapitány leszögezte: lesz 
még 14 találkozó, a lejátszott 19-
et pedig kellőképpen ki kell pi-
henni, és úgy kell felkészülni a 
tavaszi összecsapásokra, hogy ké-
pesek legyünk előrelépni, vagy-
is a dobogón végezni. – Saját tel-
jesítményemmel nem vagyok 
maradéktalanul elégedett, mert 
sokkal kevesebb gólt kellett vol-
na kapnunk. A Ferencváros elle-
ni 0-5 sokat ront a szezon össz-
képén, emiatt is hibásnak érzem 
magam. A jövőben magasabb át-
lagot kellene hoznom, erre készí-
tem magam – fogalmazott Gévay 
Zsolt, aki a bankettet követően 
autóba ült, és meg sem állt a Telki 
edzőközpontig, meghívást kapott 
ugyanis Bernd Storck szövetsé-
gi kapitánytól egy háromnapos 
összetartásra. Ugyanitt Szabó Já-
nosnak is jelenése lett volna, ám 
a védő sérülés miatt  nem tudott 
elutazni.                                 -faller-

Nyugodtan várja a tavaszt a Paks
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Befejeződött a 2015-ös szezon, 
véget értek a versenyek a Paksi 
Sportegyesület tájékozódási futás 
szakosztályánál. A legutóbbi há-
rom megmérettetés mindegyikén 
remekül szerepeltek a zöld-fehér 
klub sportolói. Gánt térségében, 
az Őszi Spartacus Kupán 15 ver-
senyző vett részt, közülük a leg-
eredményesebben Weisz Anna 
teljesített, aki kategóriája máso-
dik helyén zárt,  míg Hahn Má-
riusz az első napi bronzérme után 
összetettben csak másodpercek-
kel maradt le a dobogóról. 
A Paksi SE képviseltette magát 
Olaszországban is: az első futam 

a Jesolo-félsziget Ca Savio tele-
pülésén volt. A verseny egyszerű 
lakótelepi környezetben zajlott, 
ahol inkább a gyorsaság domi-
nált. Még aznap délután vissza-
utaztak Velencébe és egy éjszakai 
futamon – fejlámpák segítségé-
vel – tudták le a legnehezebb eta-
pot. A harmadik futam másnap 
délelőtt volt Burano szigetén. A 
pályák rövidek voltak és a gyor-
saság dominált. A csapat összes 
tagja hiba nélkül teljesített, az 
első futamon Makovinyi Doroty-
tya bronzérmes lett, összetettben 
pedig 4. helyen zárt. Őt követte 
Lénárt Viktória 5. helyezésével. 

Érdemes kiemelni Hahn Mári-
uszt, aki kezdő tájfutóként 7. he-
lyen végzett, Weisz Pált F16-ban 
és Kiss Gábort F35-ben, ahol 8.-
ként végeztek, és Kovács Karinát, 
aki N14-ben 9. lett. 
A városi tájfutóbajnokság 7. fu-
tama Szekszárdon zajlott. A ver-
seny sötétedés után rajtolt, így a 
fejlámpákra ismét szükség volt. 
Paksról heten indultak és min-
denki érmet szerzett, közülük 
Hahn Máriusz, Balogh Emőke, 
Kovács Karina, Makovinyi Do-
rottya és Kovács Vera az első he-
lyen zárt.

-röné-

Székely György kapus az 5:0-s 
vereséggel záruló Ferencváros 
elleni bajnokin debütált a leg-
magasabb osztályban. A nyá-
ron az alacsonyabb osztályú 
Újbudától szerződtetett húsz-
éves utánpótlás-válogatott élete 
meghatározó élményének ne-
vezte a decemberi PFC–FTC 
összecsapást. Ami az öt gólt il-
leti, a klub honlapján úgy fogal-
mazott: ahogy a sikerek, úgy a 
vereség is közös. Csapatot alko-
tunk, és én is ugyanannyira fe-
lelős vagyok ezért a �askóért, 
ahogy a többiek. 

– Jól tettem, hogy a zöld-fehére-
ket választottam, mert nagyon 
jó közösségbe kerültem, Mol-
nár Péterrel és Csernyánszki 
Norberttel remek együttdol-
gozni – mondta el lapunknak az 
i�ú hálóőr, hozzátéve: a nyáron 
az elsődleges célja a külföld-
re igazolás volt, de nem érke-
zett megfelelő ajánlat, így Ma-
gyarország és a Paksi FC mellett 
döntött. – A Budapest Honvéd 
elleni mérkőzést követően, két 
nappal az ominózus meccs előtt 
tudtam meg, hogy kezdeni fo-
gok a 18. fordulóban. Minden 

fontos mérkőzés előtt izgulok, 
de talán a Fradi ellen voltam 
leginkább lámpalázas, mivel ez 
a meccs mérföldkő volt az éle-
temben. A bemelegítésre ez az 
érzés teljesen elmúlt, onnantól 
már a mérkőzésre tudtam fó-
kuszálni – fogalmazott Székely 
György. A �atal kapus hozzá-
tette, a következő félévben még 
biztosan a Paksi FC-t erősíti, a 
nyáron pedig meglátja, milyen 
lehetőségei lesznek a Fehérvá-
ri útiaknál, ettől teszi függővé 
maradását.

Faller Gábor

A Paksi Twirling és Botforga-
tó KSE, valamint az ESZI DSE 
szervezésében rendezték meg 
az idei versenyszezon országos 
bajnokságának első fordulóját. 
A helyszín ezúttal a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola tor-
nacsarnoka volt. Az idei eszten-
dőtől átalakították az országos 
versenynaptárat, ugyanis a tan-
évhez igazodva őszi és tava-
szi fordulókban bonyolítják a 
nemzeti bajnokságot. Így lehe-
tett a december ötödikei az első 
forduló Pakson. Az eseményre 
a vártnál kevesebben érkeztek, 
de a hazaiak mellett Maglódról, 
Zuglóból, Gyálról, Veszprém-
ből és Aradról is jöttek verseny-
zők. A megmérettetésen a pak-
siak végül remekül szerepeltek, 
összességében hat első, három 
második és egy negyedik hely-
lyel zártak.

-efgé-

Tájfutóhírek

A Ferencváros ellen debütált

Twirling-ob 
Pakson

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Napi hírek,
információk
a városról,

az atomerőműről
és a bővítésről:

www.paksihirnok.hu

Gyártásszervező, 
beszerző 

munkakörbe 
jó szervező-
képességű, 

gépész végzettségű 
kollégát keresünk.

Jelentkezés: 
allas@robolution.eu
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Paks, Vörösmarty u.
6 lakásos társasházban 
103 m2-es, kertkapcsolat-

tal, garázzsal 

még 4 db 
lakás eladó

Telefon: 70/414-0101

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 30/603-7240  •   info@ritaliatravel.hu  •  www.ritaliatravel.hu   •  Engsz.: U-001312

Non stop autóbuszos kirándulásaink 
Paksról, idegenvezetővel!

2016. KARNEVÁL! MÁR LEHET JELENTKEZNI!
Karnevál  Velencében ajándék karneváli sminkkel 

már 12.990 Ft/főtől+hajójegy, belépőjegy, biztosítás
Időpontok: 2016. jan. 29-31.,  febr. 5-7.

Törökország repülővel 2016. nyár 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL! 

Kérje ajánlatunkat!
Görögország autóbusszal, apartmanban 

 2016 nyarán már 24.900 Ft/főtől

2016. tavasz: Körutazások autóbusszal 
május 4-7.

Prága 52.500 Ft/főtől
Szlovénia és a Plitvicei tavak 77.500 Ft/főtől

Kalandozás Dél-Lengyelországban 48.500 Ft/főtől
Kastélyok és barokk városok 77.500 Ft/főtől

Vásároljon szere� einek karácsonyra 
Rita(lia) utazási utalványt!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden 
kedves utasunknak, ügyfelünknek! 

2016-ban is szerete� el várunk minden utazni 
vágyót, érdeklődőt irodánkban a megszoko� 

Rita(lia) színvonalon Tolnán a nagytemplommal 
szemben vagy Pakson az ESZI–vel szemben.

Megmártózni a nagyvilágban…
Ingatlanvagyon-
értékelés, ingatlan-
közvetítés
Paks központjában hosszú távra 
másfél szobás lakás kiadó. 65.000 
Ft/hó. 3 havi kaució szükséges.

Paks, Kossuth Lajos utcában ud-
vartéri 1 és félszobás, galériás la-
kás, garázzsal, hosszútávra kiadó. 
80.000 Ft/hó. 

Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, 
földszinti 2 szobás, 52 m2-es, erkély 
nélküli, középső lakás eladó. Irány-
ár: 14 M Ft.

Pakson, a Rákóczi utcában egye-
di fűtésű családi ház eladó. 3 szoba 
(egy szoba a teraszról nyílik), kony-
ha, fürdőszoba, előszoba, fedett te-
rasz. Irányár: 12 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov út hátsó sorá-
ban IV. emeleti 2 szobás, erkélyes, 
50 m2-es, hőszigetelt lakás eladó. 
Irányár: 12,8 M Ft.

Pakson, a városközpontban, a Rá-
kóczi utcában 4 szoba összkom-
fortos, gáz- és villanyfűtéses csalá-
di ház garázzsal, szőlővel, pincével 
eladó, 2 szobás, garázsos lakást 
I. emeletig beszámítunk. Irányár: 
22,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában tető-
tér-beépítéses, felújított 86 m2-es, 
3 szoba, nappali, konyhás, 45 m2-
es melléképület, 1000 m2-es tel-
ken eladó. Irányár: 22,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-
es összkomfortos udvartéri la-
kás, garázzsal, 765 m2-es kerttel, 
sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 
16,8 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 16,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Új vízi színpadot tervez Paks a 
Duna-parti korzóhoz, amely al-
kalmas kikötőhely lehet a nagy 
dunai szállodahajók számára. Vá-
rosunk tárgyalásokat kezdett az 
elképzelés megvalósításáért, az 
előkészítés újabb állomásaként 
részt vett a 20. Nemzetközi Dunai 
Hajózási Konferencián, ahol min-
den folyami hajózással foglalkozó 
utazásszervező cég és hajóstársa-
ság jelen volt.  – A rendezvényen 
olyan városok szakembereivel 
egyeztettünk, akik már gazdag 
tapasztalattal rendelkeznek a du-
nai hajózás kapcsán. Moháccsal, 
Kalocsával és Bajával folytattunk 
szakmai tárgyalásokat, és azok-
kal az utazásszervező cégekkel is 
találkoztunk, amelyekkel szeret-

nénk szerződést kötni a jövőben. 
Három olyan nagy beutazta-
tóval tudtuk felvenni a kapcsola-
tot, akik nyitottak városunk felé, 
egyikük már januárban ideláto-
gat, hogy tájékozódjon Paks kí-
nálatáról és arról, hogyan lehet 
azt a piacon értékesíteni  – tud-
tuk meg Czink Dórától, a paksi 
önkormányzat turisztikai referen-
sétől. A MAHART által szerve-
zett konferencián angol nyelvű, 
kifejezetten a hajós turisztikában 
használható prospektussal és ön-
álló standon mutatkozott be Paks. 
Ennek költségeit a Magyar Turiz-
mus Zrt. vállalta, segítve váro sunk 
szakmai előmenetelét turisztikai 
szinten.

Dallos Szilvia

Átfúrták a Dunát Paks mel-
lett. Sokan fel� gyelhettek az el-
múlt hetekben a halászcsár-
dánál álló, hatalmas gépezetre. 
A monstrummal különleges 
munkát végeztek: kábelalagu-
tat fúrtak, ami a 6-os út, a vas-
úti sínpálya és a Duna alatt fut 
át a túlpartra. A munka a TARR 
K� . beruházásának részeként 
valósult meg, amiben az opti-
kai hálózattal még el nem ért 
túlparti kalocsai kistérségben 
lévő településeken teremtenek 
nagy sávszélességű 30 Mbit/s-
os kapcsolatot. A hálózat kiépí-
tésénél a legcélszerűbbnek az 
látszott, hogy a paksi központ-
tal kössék össze a rendszert. 
Magát a fúrást a ZOLMAT K� . 
végezte, melynek során a ter-
vezett nyomvonalon rádió-
jel alapú helymeghatározással, 
fúrórudak végére helyezett fú-
rófejjel ásták ki a furatot, ami-
ben aztán a túlpartról 730 mé-

ternyi acélcsövet húztak vissza. 
Ebbe az acélcsőbe kerültek az 
optikai szálak, műanyag védő-
csőbe helyezve. A kalocsai kis-
térség három településén megva-
lósuló teljes fejlesztési projektre 
a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Programban nyert közel 81 mil-
lió forint támogatást a TARR 
K� ., az összköltség majd’ 135 
millió forint.          Kohl Gyöngyi

Érdeklődnek Paks 
iránt a nagy hajó-
társaságok

Átfúrták a Dunát
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök


