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A papír alapú dokumentálás 
csökkentése és a hatékonyság 
növelése a célja egyebek mel-
lett annak az új városüzemel-
tetési támogatórendszernek, 
mely az intézmények bejelen-
tései mellett a lakosság ész-
revételeit is kezeli Pakson. A 
CityOpsban minden, a város-
ban jelentkező, közszolgálta-
tással kapcsolatos probléma és 
annak megoldása nyomon kö-
vethetővé válik.

Az önkormányzati feladatok fo-
lyamatosan növekvő száma és 
az atomerőmű bővítésével ösz-
szefüggő teendők egyre nagyobb 
terhet jelentenek mind az ön-
kormányzatnak, mind a végre-
hajtásban résztvevőknek, így az 
önkormányzati társaságoknak 

és intézményeknek. Az eddigi 
feladatellátási színvonal fenn-
tartása az egyes munkafolya-
matok átgondolását és a mun-
kafolyamatok racionalizálását 
teszi szükségessé. Ezt segíten-
dő új városüzemeltetési támo-
gatórendszer indult Pakson. A 
CityOps egy városgazdálkodá-
si informatikai rendszer, mely 
rögzíteni tudja az összes, a vá-
rosban jelentkező, közszolgál-
tatásokkal kapcsolatos prob-
lémát. Nyomon követhetővé 
válik vele, hogy mikor jelentke-
zett a probléma és milyen intéz-
kedések történtek a megoldás 
érdekében. A rendszerhez a hi-
vatal mellett a közszolgáltatások 
ellátásban részt vevő partne-
rei, a DC Dunakom Plusz K�., 
Mezőföldvíz K�., a Paksi Hulla-

dékgazdálkodási K�. és a Pavill 
K�. csatlakozott. 
A program tesztelése 2015 feb-
ruárjában indult, első lépésben a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola, majd márciustól a Bezerédj 
Általános Iskola belépésével. Je-
lenleg már a város összes iskolá-
ja, óvodája,  a bölcsőde, az önkor-
mányzati bérlemények, a parkok 
és a közterületek karbantartási, 
üzemeltetési feladatait is ebben a 
rendszerben kezelik. 
A lakosság is tehet bejelentést 
akár személyesen az ügyinté-
zőknél, akár a zöldszámokon ke-
resztül, így az észlelt hiba is rög-
zítve lesz, legyen szó megrongált 
köztéri padról vagy kitört fákról. 
A hivatalban a CityOps rend-
szerbe beérkező bejelentéseket 
a címzetes főjegyző közvetlen 

irányítása alá tartozó minőség-
ügyi koordinátor rendeli a hiva-
tali felelősökhöz, akik az indo-
kolt bejelentéseket jóváhagyják, 
és elrendelik a munkavégzést. A 
rendszert használók – attól füg-
gően, hogy szerepkörüket te-
kintve milyen jogosultsággal 
rendelkeznek – a program egyes 
vagy összes funkcióját érik el. 
Az intézmények például csak 
a saját felületüket látják, ebben 
tudnak feladatelvégzést kezde-
ményezni, például egy elhaszná-
lódott csaptelep vagy elromlott 
zár miatt, illetve itt tudják �gye-
lemmel kísérni egy-egy ügy ál-
lását. A rendszer üzemeltetését 
az önkormányzat rendszergaz-
dája, a GovernSOFT Informati-
kai K�. végzi.                                       

Dallos Szilvia

Informatikai rendszer 
támogatja a városüzemeltetést

A magánszemélyeket nem érinti 
a januártól bevezetett telekadó
2016-tól telekadót kell �zetniük 
a vállalkozásoknak, amelyek az 
év utolsó napjaiban kaptak érte-
sítést bevallási kötelezettségük-
ről. Teleknek minősül a helyi 
adókról szóló törvény szerint az 
épülettel, épületrésszel be nem 
épített földterület, kivéve a bel-, 
illetve külterületen fekvő, műve-
lés alatt álló termőföldet, tanyát, 
a közút területét, a vasúti pályát, 
a temető földterületét, a halgaz-
dálkodásra a halvédelemről szó-
ló törvényben meghatározott 
víztározókat, az erdőt és a mo-
csárként nyilvántartott területe-
ket. A jogszabály alapján men-
tes még az adó alól az épület és 
az épülettel beépített terület, a 
termelőüzem körüli biztonsá-
gi zóna, illetve, ha építési tila-
lom van elrendelve a telekre, ak-
kor az adóköteles terület ötven 
százaléka kerül az adó hatálya 
alá. Szintén adómentességet él-

vez emellett a belterületi, műve-
lés alól kivont, egy hektárt meg 
nem haladó terület feltéve, hogy 
ténylegesen művelés alatt áll. 
Az új helyi adó mértéke a telek 
nagyságától függ: három hektá-
rig nem kell �zetni, 3-15 hektár-
nyi területre 150 Ft/m2, 15 hek-
tár felett pedig 336 Ft/m2 évente 
az adó. Eszerint például egy 
négyhektárnyi adóköteles terü-
lettel rendelkező vállalkozás 6 
millió forint telekadó �zetésére 
kötelezett. A szóban forgó terü-
let nagyságát a tulajdonos vall-
ja be, a tulajdont képező telek 
nagyságából kivonja a rajta lévő 
épület hasznos alapterületét, il-
letve az adómentes területeket. 
Az adatokat az adóhatóság utó-
lag ellenőrizheti. 
Mintegy 1100 társas vállalkozás 
működik Pakson, ezek mind-
egyike megkapta már az érte-
sítést a telekadóról. Ha a társa-

ság tulajdonában van a telekadó 
hatálya alá tartozó ingatlan, ak-
kor az értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül visz-
sza kell juttatnia a bevallást az 
önkormányzat adócsoportjá-
hoz; ha pedig nem rendelkezik 
ilyennel, akkor az ezt tartalma-
zó csatolt nyilatkozatot. Nemle-
ges nyilatkozatok már érkeztek 
vissza a városházára, bevallás 
lapzártánkig nem. Értelmezé-
si kérdésekkel a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek képvise-
lői keresték fel eddig az adócso-
portot. 
– Az új adóból 4-500 mil-
lió forint plusz bevételt re-
mél 2016-ban az önkormány-
zat. Voltak olyan híreink, hogy 
a rezsicsökkentés további ha-
tásaként ezt meghaladó mérté-
kű, jelentős iparűzésiadó-csök-
kenésre kell számítanunk, ezt 
próbáljuk egyensúlyban tarta-

ni. Nem célunk a vállalkozások 
ellehetetlenítése, tisztában va-
gyunk mindenki adó�zetési ké-
pességével és kifejezetten kerül-
ni kívántuk a magánszemélyek 
megadóztatását – tájékoztatott 
dr. Blazsek Balázs. – Amennyi-
ben időközben kiderül, hogy a 
tervezett adóalanyi körön kí-
vül lesznek olyan vállalkozások, 
amelyek emiatt nehéz helyzetbe 
kerülnek, akkor a képviselő-tes-
tület nyitott a rendelet újratár-
gyalására – fogalmazott a cím-
zetes főjegyző. 
A telekadó bevezetése mel-
lett újdonság idén az építmény-
adó mértékének emelése, erről 
is novemberi ülésén határozott 
a testület. Ez a helyi adó is csak 
a vállalkozásokat érinti, céges la-
kás esetén 1,8%, minden más in-
gatlannál 3,6% a �zetendő adó, 
a korrigált forgalmi érték 50%-a 
után.                                   -dallos-
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Újabb tömbbelső-felújítás vehe-
ti kezdetét a városban, ennek ter-
veiről egyeztetett a lakossággal az 
önkormányzat. A Kurcsatov ut-
cától északra fekvő három tömb-
belső felújítását határozta el a vá-
ros, a Babits Mihály utcától az 
I�úság útig, hangzott el azon a la-
kossági fórumon, amelyet a kör-
zet képviselője, Barnabás István 
alpolgármester hirdetett meg. 
A lakossági fórum célja az volt, 
hogy a tervezés megkezdése előtt 
kikérjék az ott élők véleményét, 
meghallgassák speciális igénye-

iket. – Az embereket mindig ér-
dekli közvetlen környezetük álla-
pota. Reméljük, a megújult terek 
mindenki megelégedésére szol-
gálnak majd – fogalmazott Bar-
nabás István hozzátéve: többek 
közt cserélik majd az út- és jár-
daburkolatokat, új utcabútorokat 
kap a környék, megújul a közvi-
lágítás és modernizálják a játszó-
tereket. – Nagyon remélem, hogy 
a jövő évi költségvetésben benne 
lesz ez a projekt, és 2016 végére 
elkészülhet a felújítás – tette hoz-
zá az alpolgármester.                   -fg-

Mintegy húsz téma szerepelt 
2015 utolsó rendes képviselő-tes-
tületi ülésének napirendjén. Az 
önkormányzati bérlakások 2016. 
évi lakbéreinek megállapítása-
kor a tervezett in�ációhoz köze-
li mértékű, 1,6 százalékos lakbér-
emelésről döntött a testület. Mint 
arra Bana János, a gazdasági bi-
zottság elnöke felhívta a �gyel-
met, a paksi lakbérek továbbra 
is a legalacsonyabbak a környező 
településeken alkalmazottakhoz 
viszonyítva. A temetőkről szóló 
helyi rendeletet felülvizsgálva az 
a döntés született, hogy idén sem 
változtatnak a sírhelymegváltási 
díjak összegén.

A grémium véleményezte a vá-
ros gazdálkodását biztosító, az 
átmeneti költségvetésről szóló 
rendeletét és döntött a hétéves 
gazdasági program elfogadásá-
ról. Süli János polgármester en-
nek kapcsán azt mondta: a prog-
ram a prioritásokat tartalmazza 
minden területre kiterjedően és 
évente felülvizsgálható a felada-
tokhoz alkalmazkodva.
A papír alapú dokumentálás 
csökkentése és a hatékonyság-
növelés a célja egyebek mellett a 
CityOps néven induló városüze-
meltetési támogatórendszernek. 
A program működtetését támo-
gatta a testület, csakúgy mint a 60 

és 80 literes hulladékgyűjtő edé-
nyek ürítésének bevezetését.
Balog Pálné, a Paksi Közművelő-
dési Nonpro�t K�. nyugdíjba ké-
szülő gazdasági ügyvezetője kap-
ja a Paks Kultúrájáért kitüntetést 
– döntöttek a város képviselői. A 
díjazott a magyar kultúra napján 
veheti át az elismerést. Az év utol-
só rendes testületi ülésén meg-
erősítették pozíciójában dr. Bod-
nár Imrét, a Paksi Gyógyászati 
Központ igazgatóját, a Paksi Élet-
fa Idősek Otthona élére pedig Ká-
vási Brigittát nevezték ki.
Soron következő ülését 2016. 
február 10-én tartja a képviselő-
testület.                                  -dsz-

Újabb tömbbelsők 
felújítását tervezik

Döntés után
Fotó: Babai István/Paksi Polg. Hiv.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A Jobbik 
visszaállítaná 
a határőrséget

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom már egy évvel ezelőtt in-
dítványozta, hogy épüljön kerítés 
a déli határon, mondta Sneider 
Tamás Pakson tartott lakossági 
fórumán decemberben. A Jobbik 
alelnöke kiemelte: üdvözli, hogy 
bár megkésve, de végül megépült 
a kerítés, ám ez kevés határaink 
védelmére, véleménye szerint 
vissza kell állítani a határőrsé-
get és be kell vezetni az önkén-
tes sorkatonai szolgálatot. A kö-
telező betelepítési kvótát a Jobbik 
elutasítja. Mint az Országgyű-
lés alelnökeként dolgozó politi-
kus kifejtette, egy országnak joga 
van meghatározni, honnan, hány 
embert fogad be és tud integrálni 
a társadalomba. A migránsválság 
már biztonságpolitikai kérdés, 
ezért az ország területére lépők-
nek nagyon komoly ellenőrzésen 
kell átesniük, tette hozzá. 
A másik fő téma a fórumon a fér-
� ak 40 év munkaviszonyt köve-
tő nyugdíjba vonulása volt. Ez-
zel kapcsolatban Sneider Tamás 
elmondta, hogy míg az MSZP 
felemelte a nyugdíjkorhatárt, a 
Fidesz pedig megszüntette a kor-
kedvezményes nyugdíjazás lehe-
tőségét, a Jobbik azért küzd, hogy 
a fér� ak is elmehessenek nyug-
díjba 40 év munkaviszony után. 
Nem fogadják el azt az állítást, 
hogy ez nagyon megterhelné a 
költségvetést, a rendszer megvál-
toztatására társadalmi igény van, 
ezért vették be programjukba a 
témát és egészen addig napiren-
den is tartják, amíg el nem érik a 
kívánt változást, húzta alá Sneider 
Tamás.                                   -gyöngy-

Az év utolsó rendes képvise-
lő-testületi ülésén letette az es-
küt a � deszes Bordács József, 
aki Kozmann Györgyöt váltja 
az önkormányzati testületben. 
A képviselő korábban azt nyi-
latkozta lapunknak, hogy min-
den olyan döntést támogatni 
fog, ami Paks fejlődését, az itt 
élők életkörülményeinek javulá-
sát szolgálja. Ami mellé nem te-
szi le a voksát, az elsősorban az 
elmúlt 15 év negatív városveze-
tési döntéseinek esetleges foly-
tatása, az azokhoz köthető gon-

dolkodásmódot nem kívánja 
támogatni. Bordács József a tes-
tületi ülés után elmondta: válto-
zás lesz a szervezet önkormány-
zati képviseletével kapcsolatos 
munkában, miután Kovács Sán-
dor és Szabó Péter személyében 
két olyan meghatározó egyéni-
ség lépett be a Fidesz paksi cso-
portjába, aki a Paksi Lokálpatri-
óták Egyesületét is erősíti.
A két szervezet szorosabbra fűzi 
az együttműködést, és ettől fog-
va a Fidesz paksi csoportját két 
képviselő fogja megjeleníte-

ni a testületben. Kovács Sándor 
szerint a Paksi Lokálpatrióták 
Egyesülete kettős tagságot hatá-
rozott el, a jövőben együtt fog-
nak dolgozni a városért. Jelen-
leg 25 taggal működik a Fidesz 
paksi csoportja, a közeljövőben 
újabb tagok felvételéről dönt a 
szervezet elnöksége, és vannak, 
akik aktivistaként segítik to-
vábbra is a munkát, fűzte hoz-
zá Bordács József. Az alelnök 
azt is bejelentette, hogy kezde-
ményezni fogják a Fidesz-frak-
ció megalakítását.                  -dsz-

Már ketten képviselik 
a Fideszt a testületben

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

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!

NE CSÜCSÜLJÖN MEDENCÉBEN,
KARNEVÁL LESZ VELENCÉBEN!

LAGÚNÁK ÉS GONDOLÁK, 
VELENCEI MASKARÁK, 

AZT KIÁLTJA RITALIA: 
TÉGED IS VÁR ITÁLIA!!!

Karnevál  Velencében ajándék karneváli sminkkel 
már 12.990 Ft/főtől+hajójegy, belépőjegy, biztosítás

Időpontok: 2016. jan. 29-31.,  febr. 5-7.

Görögország autóbusszal 2016. nyár!
Paralia Tolnáról busszal, apartmanban 

már 24.900 Ft/főtől
Zakynthos, Kefalonia, Parga,  
Korfu, Sarti, Nei Pori, Tolo…

EGZOTIKUS UTAZÁSOK REPÜLŐVEL!
Mauritius: febr. 8. , 9 éj  

249.900 Ft/főtől + illetékek, vízum, biztosítás
Bali febr. 18., 12 éj 

249.900 Ft/főtől+illetékek, vízum, biztosítás

Megmártózni a nagyvilágban…

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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A város és a lakosság számá-
ra legfontosabb  fejlesztéseket 
tartalmazza az a hétéves gaz-
dasági program, melyet de-
cemberi ülésén fogadott el a 
képviselő-testület. Az önkor-
mányzat kötelező és önként 
vállalt feladatai mellett az 
összvárosi tervek és az egyéni 
körzetekben tervezett beruhá-
zások is ott sorakoznak a do-
kumentumban, mely képet ad 
Paks jelenlegi gazdasági hely-
zetéről is. 

Az önkormányzat fő feladatai-
nak tükrében készült el a 2015-
2021-es időszakra szóló gaz-
dasági program, melyben főbb 
vonalakban meghatározzák a 
városfejlesztés, az oktatás, a mű-
velődés, a sport, az egészség-
ügy, a szociálpolitika, illetve a 
városgazdálkodás egyéb terü-
letein végzendő főbb feladato-
kat. A gazdasági program hét 
területtel kapcsolatos terve-
ket rögzít: a fejlesztési elkép-
zelések, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítése, a tele-
pülésfejlesztési politika, az adó-
politika, a közszolgáltatások biz-

tosítása, színvonalának javítása 
és a befektetés támogatási poli-
tika mellett a városüzemeltetési 
politikát. 
A dokumentum fejezeteiben a vá-
ros jelenlegi helyzetének, adott-
ságainak összefoglalása mellett 
szerepelnek a fejlesztési elkép-
zelések. Így például a program 
rögzíti a Táncsics park, a Duna-
part és a volt konzervgyári terü-
let jelenlegi állapotát és haszno-
sításának feladatát. 
– Ezeknek a városrészeknek a 
fejlesztését egymással össze-
függően szeretnénk megolda-
ni. Új csomópont alakulhat ki 
az OMV-kút körül, erre ötlet-
pályázatot írunk ki a paksi lako-
sok és építészek részére, amely 
egy részletesebb fejlesztési terv 
alapja lesz – emelte ki Süli Já-
nos. A hétéves gazdasági prog-
ramban külön fejezetként sze-
repel a Duna-part fejlesztése, 
két lehetőséget is vizsgálva. 
Ahogy azt Paks polgármeste-
re elmondta, 2016 augusztusára 
elkészül a nagy hajók kikötője-
ként is szolgáló új vízi színpad, 
2017-re pedig a tervek szerint 
az Erzsébet Nagy Szállodától a 

korzóra vezető út is megújul. 
Utána épülhet egy sétány egé-
szen a halászcsárdáig. Ez a terv 
az északi területre akkor, ha az 
új Duna-híd építésével a vasút-
vonal nem tűnik el a hatos út 
mellől. Ha a vasút átvezet majd 
a Dunán, akkor a jelenlegi paksi 
vonal teljesen megszűnik, tette 
hozzá a városvezető. A gazdasá-
gi program meghatározásakor 
�gyelembe kellett venni az ön-
kormányzat korábban megho-
zott döntéseit és gazdasá-
gi helyzetét, melyek alapvetően 
befolyásolják a feladatok meg-
valósíthatóságát. Ez még stabil 
gazdasági viszonyok között sem 
könnyű feladat, így előfordul-
hat, hogy a megfogalmazott fel-
adatok közül néhánynak „csak” 
az előkészítése történhet meg 
a program meghatározott idő-
szakában, míg megvalósítása 
a következő ciklus feladata lesz. 
A programnak alapvetően az a 
célja, hogy a meglévő és lehet-
séges gazdasági-pénzügyi forrá-
sokat tervezze és a városfejlődés 
szolgálatába állítsa. A fejleszté-
si elképzelések az önkormány-
zati pénzeszközök mellett pá-

lyázaton elnyerhető forrásokból 
és magántőkéből valósulhatnak 
meg. Ezek szoros összefüggés-
ben vannak egymással, hiszen 
az önkormányzati pénzeszkö-
zök biztosítják például a pályá-
zatokhoz szükséges önerőt.
A gazdasági program összhang-
ban áll és egységet alkot az In-
tegrált Településfejlesztési Stra-
tégiával – a város középtávú 
városfejlesztési tevékenységeit 
meghatározó dokumentummal 
–, amely a gazdasági megfon-
tolásokon túl rögzíti az infra-
struktúra, a környezetvédelem, 
az épített környezet és a szol-
gáltatások terén fontos lépése-
ket is. A gazdasági program a 
stratégiánál részletesebben tag-
lalja a jelenlegi önkormányzati 
ciklusban megvalósítandó fej-
lesztéseket, feladatokat. 
Ahogy azt Süli János elmondta, 
a jelen gazdasági program több 
mint egyszerű ciklusprogram, 
hiszen átfogó képet ad az ön-
kormányzat kötelező és önként 
vállalt feladatairól, megalapozza 
az önkormányzati működést és 
fejlesztéseket, az önkormányzati 
döntéseket.                        -dallos-

Elfogadták a hétéves gazdasági programot

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Cikkünkben az óév önkormány-
zati fejlesztéseit vesszük sorra.

A műszaki átadással 2015. már-
cius végén fejeződött be a Szed-
res utcai tömbbelső felújítása. A 
beruházás alatt négy épülettömb 
körüli terület korszerűsödött. A 
Gesztenyés és Fenyves utca által 
határolt részen megújultak a köz-
művek, a burkolatok, a játszótér, 
az utcabútorok és a növényzet. A 
felújítás 170 millió forintból való-
sult meg a DC Dunakom Plusz 
K�. kivitelezésében. 
Korszerű, környezetkímélő rend-
szer tisztítja már Paks szennyvizét, 
befejeződött a szennyvíztisztító-
telep 2013 szeptemberében elin-
dult bővítési projektje. Kiegyenlí-

tőmű, komposztáló, az üzemviteli 
épületben új labor is készült, va-
lamint a járműpark is korszerű-
södött, és megtörtént az udvartér 
rendezése a telepen. A fejlesztés 
mintegy 1,1 milliárd forintból az 
Európai Unió Környezet és Ener-
gia Operatív Programjának 85%-
os támogatásával valósult meg. 
Az új létesítmény ünnepélyes ava-
tását áprilisban tartották. 
Május végén lezárult a Paks 
Tér sége Hulladékgazdálkodá-
si Rendszer megvalósítási pro-
jektje is. 2009-ben kezdődtek el 
az előkészítő tárgyalások, hét te-
lepülés részvételével alakult meg 
a Paks és Térsége Hulladékgaz-
dálkodási Társulás. A szerve-
zet sikeresen pályázott az Euró-

pai Unióhoz: 2011-ben írták alá 
a szerződést a támogatásról az 
Új Széchenyi Terv keretében, az 
építkezés 2012-ben kezdődött. 
Új hulladéktest és komposztá-
ló tér készült, valamint új csar-
nok a hulladékkezelésre, ahol 
szelektáltan dolgozzák fel a be-
érkező hulladékot. A beruhá-
zás keretében megújult a jármű-
park és berendezés-, valamint 
edényzetvásárlásokat is tartalma-
zott a mintegy kétmilliárd forint-
ból megvalósított projekt. A nyár 
elején befejeződött a 2012-ben le-
zárt régi szeméttelep rekultivá-
ciója, azaz a terület környezet-
védelmi előírásoknak megfelelő 
újrahasznosításra való alkalmas-
sá tétele. A program 248 millió 

forintból, a DC Dunakom Plusz 
K�. kivitelezésében valósult meg. 
A projekt költségének 90%-át, 
közel 400 millió forint uniós 
támogatást nyert Paks a város 
belvízvédelmének fejlesztésére. 
A beruházás két nagy elemből 
tevődött össze: a Páli-árok zá-
portározójának rekonstrukció-
jából és egy majd’ fél kilométer 
hosszú csapadékcsatorna kiépí-
téséből a gimnáziumtól a Du-
náig, a hozzá tartozó műtár-
gyakkal. A fejlesztés júniusban 
fejeződött be. 
A nyár közepére elkészült a Ber-
csényi utca aszfaltozása. A beru-
házás után az utca déli oldalán 
térkő burkolatú járdák és kapu-
bejárók épültek.                         Ü

Két nagyberuházás is 
befejeződött az óévben

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ü Októberben tudósítottunk ar-
ról, hogy a műszaki átadással le-
zárult a Deák-ház-projekt kivi-
telezési szakasza is. A beruházás 
egy év alatt készült el mintegy 
900 millió forintból. A megvaló-
sításra a Dél-dunántúli Operatív 
Programban közel 400 millió fo-
rint támogatást nyert Paks. 
Októberben fejeződött be az ivó-
víz- és szennyvízhálózat kiépí-
tése a Vácika területén. A szer-
ződés szerint nettó 193 millió 
forintos fejlesztés a Mezőföldvíz 
K�. kivitelezésében, az önkor-
mányzat költségvetéséből való-
sult meg. A Vácika utcában, a 
Kölesdi úti garázssor és az Ür-
gemező közötti területen, a mű-
szaki átadás után újabb fejlesztés 
indult el, az önkormányzat és az 
áramszolgáltató közötti együtt-
működésben föld alá fektették a 
légkábeleket az utca mindkét ol-
dalán. 

November elején a műszaki át-
adással hivatalosan is lezárult a 
Duna utca teljes körű felújítása. A 
beruházás során föld alá kerültek 
a közművek, az elektromos háló-
zat mellett a távközlési rendszer, 
valamint megtörtént az ivóvíz- 
és a csapadékvíz-elvezető háló-
zat átépítése. Ezt követően térkő 
burkolatú járda és útburkolat ké-
szült az utcában, és új növényze-
tet telepítettek. A kivitelezés szer-
ződés szerinti összege 58 millió 
forint volt. A beruházást az ön-
kormányzat saját forrásból �nan-
szírozta, csakúgy, mint a Hattyú 
utca korszerűsítését. A kivitelezé-
si feladatokkal mindkét helyszí-
nen a DC Dunakom Plusz K�.-t 
bízták meg, a cég helyi alvállal-
kozók bevonásával végezte el a 
munkát. A Hattyú utcában is tel-
jes körű rekonstrukció zajlott, a 
beruházás mintegy 135 millió fo-
rintból valósult meg. 

Novemberben tudósítottunk 
arról, hogy befejeződött a Köm-
lődi úti záportározó építése. Az 
augusztusban indult beruházás 
keretében 3500 köbméter csa-
padékot befogadó mű készült, 
melyből zsilippel szabályoz-
va és öt bukógáton keresztül 
már lassítva folyik le az esővíz 
a Kömlődi úton keresztül a Du-
nába a környező szőlőkből és 
szántókról. A százszázalékos 
önkormányzati �nanszírozá-
sú projekt 43,7 millió forintból 
készült el.
A kiépített közvilágítási rend-
szernek köszönhetően söté-
tedés után is biztonságosan 
használható már az ürgemezei 
futópálya. A december végén 
befejeződött beruházásra saját 
költségvetéséből biztosított for-
rást a város: a fejlesztés mint-
egy 29 millió forintból valósult 
meg. A közvilágítás kiépítésére a 

DC Dunakom Plusz K�. kapott 
megbízást. A fejlesztésben alvál-
lalkozóként a Pavill K�. szak-
emberei is dolgoztak. 
December közepén megkezdő-
dött az Eötvös utca műszaki át-
adása is. A júliusban indult teljes 
körű rekonstrukció során térkő 
burkolatot kapott a járda és az 
úttest, megújult a növényzet és 
föld alá kerültek a közművek. 
A beruházás értéke a szerződés 
szerint nettó 144 millió forint. 
A Vörösmarty utca felújítása, az 
önkormányzat negyedik nagy 
2015-ös utcarekonstrukciója át-
húzódik az új esztendőre. A fal-
tól falig korszerűsítés során net-
tó 133,5 millió forintból öltözik 
új köntösbe az utca, a közleke-
dés a két ünnep között indul-
hatott meg az új forgalmi rend 
szerint. Az utca egyirányú lett, a 
főutcáról lehet behajtani.

-dal-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az óév
beruházásai
képekben

Fotó: Kövi Gergő és Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Eszközbeszerzésre nyert kö-
zel négyszázezer forintot a Tol-
na Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Paksi Tagintézménye 
a „Victoria a Gyermekekért” 
Egészségvédelmi Közhasznú 
Alapítvány pályázatán. A pá-
lyázat révén egy Synas LED-
es világító dobozzal, egy há-
romszemélyes zsámolyal, egy 
óvodás és kisiskolás intelli-
genciateszttel, négy GMP 
Gyermekkori beszédészlelési és 
beszédmegértési zavarok CD-
ROM-mal, valamint egy SMR 
masszírozóhengerrel bővítette 
eszközkészletét az intézmény. 
A korábban elnyert pályáza-
ti támogatásokból elsősorban 
olyan fejlesztőeszközöket vásá-
roltak, amelyeket a pedagógu-
sok és a szülők tudnak használ-
ni a gyermekek fejlesztéséhez. 
A most beszerzett eszközöket 
viszont a szakszolgálat logopé-
dus, gyógypedagógus, konduk-
tor munkatársai  tudják hasz-
nálni a gyermekek vizsgálata, 
fejlesztése, ellátása során.

-kgy-

Pályázaton 
nyertek 
eszközöket

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Néhány évvel ezelőtt rendsze-
resen jöttek a TelePaks szer-
kesztőségébe érdeklődni, van-e 
a hirdetések között kiadó lakás, 
ám rendre kedvezőtlen választ 
kaptak: alig akadt. Napjainkra 
ez megváltozott, mert bár most 
sem dúskálhatnak az ajánla-
tokban az albérletet keresők, 
azért szélesedett a kör, igaz, az 
árak jellemzően magasak Pak-
son. Fonyó Lajos ingatlanva-
gyon-értékelő és -közvetítő ér-
deklődésünkre elmondta, hogy 
2013-tól 2015-re 30-50 száza-
lékkal emelkedtek a lakásbér-
leti díjak, ami jóval magasabb 
az ország egyéb területein ta-
pasztaltnál. Míg 2013-ban pél-
dául egy kétszobás lakást 40-45 
ezer forintért ki lehetett bérel-
ni, most az ár 70-80 ezer forint, 
egy garzont két éve 30 ezerért 
adtak ki, 2014-15-ben már 50 
ezer forint volt az ár. A kínálat-
ban családi házat is lehet talál-
ni, egy 3-4 szobás, új, klímás in-
gatlan bérleti ára több száz ezer 
forintra is rúghat. 
A kiadó lakások többsége a la-
kótelepen van, de azért az 
óvárosban is lehet találni. A 
környező településeken kedve-
zőbbek az árak, kétszobás gáz-
fűtéses házat 40, háromszobás 
szintén gázfűtéses házat 50 ezer 

forintért is lehet találni. Föld-
rajzilag még távolabbra tekint-
ve, Budapesten 60 ezer forint-
nál kezdődik a lakásbérleti ár, 
ami az ingatlan elhelyezkedés-
től függően lehet akár 100 ezer 
forint is, kétszobás lakást már 
lehet találni a fővárosban 80 
ezerért, de van olyan terület is, 
ahol jóval százezer fölötti az ár. 
Pécsen a lakásárakhoz hason-
lóan a bérleti díjak is jóval ala-
csonyabbak. Az árakat mustrál-
va mindig meg kell nézni, hogy 
a bérleti díjban benne van-e a 
közös költség vagy sem, mert 
mindkét verzió előfordul, illet-
ve a bérleti díjon felül számol-
nia kell a bérlőnek a rezsivel is, 
valamint a tulajdonosok általá-
ban kérnek kauciót és egyhavi 
bérleti díjat előre. A szakember 
arra is felhívja a � gyelmet, hogy 
a szerződéskötés előtt tisztáz-
zák a felek, mivel fűtött a lakás, 
mert a rezsiköltséget ez jelentő-
sen befolyásolhatja, illetve azt is 
érdemes tisztázni, hogy van-e 
klímaberendezés, valamint a 
bérlőket általában kiemelten 
érdekli, milyen a fürdőszoba 
és a konyha felszereltsége. Köt-
het a tulajdonos és a bérlő meg-
határozott idejű szerződést, 
ám ebben az esetben ha a bér-
lő előbb elhagyja az ingatlant, 

ki kell � zetnie a díjat a szerző-
dött időre. Köthetnek határo-
zatlan idejű megállapodást is, 
ebben az esetben hatvannapos 
felmondási időt javasol a szak-
ember, valamint azt, hogy a 
szerződést ügyvédi ellenjegy-
zéssel kössék meg, ez mind-
két fél számára előnyös. Fontos 
megjegyezni, hogy a tulajdonos 
16 százalékot adózik a bevéte-
le után, ám a lakás karbantartá-
sára fordított összeggel az adó-
alap csökkenthető. Ami a kiadó 
iroda- és üzlethelyiségeket ille-
ti, 1300 és 2300 forint+áfa kö-
zött mozog a bérleti díj négy-
zetméterenként, itt is jellemző 
a kaució és egy hónap bérleti 
díj előre.                Kohl Gyöngyi

Drága mulatság az albérlet
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Atomerőmű

Mozgalmas éve volt az atomiparnak

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Mozgalmas évet tudhatunk 
magunk mögött az atomener-
giát illetően. Eseményeknek 
sem voltunk híján, de az atom-
energia mint vitatéma is vitte a 
prímet Pakssal kapcsolatban. 
Összeállításunkban – a vélemé-
nyeket pro és kontra mellőzve 
– csupán az előzőekre koncent-
rálunk. Az alábbiakban lapunk 
blogjának tavalyi bejegyzései-
ből szemezgettünk.

Elsőként azzal a hírrel jelentkez-
tünk január 21-én, hogy elkezdő-
dött az új atomerőmű terveinek 
paksi körülményekhez és köve-
telményekhez igazítása. A felada-
tot orosz tervezőintézet végzi, az 
adatszolgáltatást a magyar fél. 
Februárban megtartotta hagyo-
mányos évértékelő sajtótalál-
kozóját az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. Hamvas István 
vezérigazgató összegzése szerint 
az erőmű az előző évben az or-
szág villamosenergia-termelésé-
nek a korábbinál nagyobb há-
nyadát, 53,6 százalékát adta, 
négy blokkja 15648,6 gigawatt-

óra villamos energiát állított elő, 
ami 6,8 százalékkal haladta meg 
a korábbit.
Nukleáris szakemberek képzésé-
ről írt alá szándéknyilatkozatot a 
Roszatom Orosz Állami Atom-
energetikai Vállalatcsoport és az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma. A dokumentum aláírási ce-
remóniájára február 17-én Vla-
gyimir Putyin, az Oroszországi 
Föderáció elnökének Magyar-
országon tett munkalátogatá-
sa keretében került sor. Az Or-
szágos Atomenergia Hivatal az 
új blokkok építésével kapcsolat-
ban megnövekedett feladatai mi-
att létszámbővítést hajtott vég-
re. A nukleáris hatóság félszáz új 
szakemberrel gyarapodott, akik 
képzési programjuk részeként a 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tá-
rolóban jártak.
Márciusban adtuk hírül, hogy a 
pilseni Skoda JS részvénytársa-
ság fogja korszerűsíteni a pak-
si atomerőmű biztonsági rend-
szereit. A megrendelést a Skoda 
egyebek között annak alapján 
kapta, hogy a hetvenes-nyolc-

vanas évek fordulóján Pilsenben 
gyártották a paksi atomerőmű 
mind a négy reaktorát, és a cseh 
cég végezte el Pakson a felszere-
lésüket is.
A magyar sajtó napja alkalmából 
szervezett ünnepségen az atom-
erőmű által alapított Urántoll dí-
jat Tóth Péterné, az Elektrotech-
nika szaklap főszerkesztője, az 
Atomtoll olvasói díjat pedig az 
Atomerőmű újság szerkesztősé-
gének tagja, Gyöngyösiné Nyul 
Petra vehette át.
Április 21-én érkezett a hír, hogy 
jóváhagyta az Európai Bizottság 
a Magyarország és Oroszország 
közötti nukleárisfűtőanyag-szál-
lítási szerződést. A bizottság hi-
vatalos levélben tájékoztatta a 
magyar kormányt arról, hogy az 
Euratom Ellátási Ügynökség alá-
írta a két ország között ezzel kap-
csolatban keletkezett szerződést.
Elismerést kapott az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. és az Or-
szágos Atomenergia Hivatal 
az elmúlt három évben végzett 
munkájáért azon a brüsszeli ta-
lálkozón, ahol az atomerőmű-

vet üzemeltető európai országok 
bemutatták, hogy a fukusimai 
baleset után elhatározott intéz-
kedések végrehajtásában milyen 
előrehaladást értek el.
Az MVM Paks II. Zrt. május 
4-én lakossági fórumot tartott, 
amit május 7-én immár a Ba-
ranya Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztálya szervezésé-
ben közmeghallgatás követett az 
új blokkok létesítéséhez kötődő 
környezetvédelmi engedélyezési 
eljárás részeként. Az érdeklődők 
a projekt aktuális állapotáról, az 
engedélyezési folyamatokról, il-
letve a Környezeti Hatástanul-
mány eredményeiről kaptak 
tájékoztatást, majd választ a kér-
déseikre. A hazai után nemzet-
közi színtéren is beszámoltak a 
projektről a szakemberek.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
május 9-én tartotta közgyűlését, 
ahol 8,228 milliárd forint oszta-
lék ki�zetéséről született döntés. 
A társaság az értékelt évben – 
2014-ben – 172,9 milliárd forint 
árbevételt könyvelhetett el.       Ü

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ü Családbarát munkahely díjat 
kapott a paksi atomerőmű. Az 
elismerést nagyvállalati kategó-
riában érdemelte ki azok után, 
hogy már 2013-ban és 2014-ben 
is megkapta.
Magyarországi képviseletet 
nyitott a Roszatomhoz tarto-
zó atomerőmű-tervező és -épí-
tő cég. A Nyizsnyij Novgo-
rod-i Atomenergetikai Tervező 
Iroda, a moszkvai székhelyű 
Atomerőműépítő Exportválla-
lat és az orosz fővárosban talál-
ható Atomenyergoprojekt rész-
vénytársaságokból álló vállalati 
egyesülés magyarországi képvise-
letének az a feladata, hogy meg-
szervezze a paksi atomerőmű két 
új energiablokkjának megépíté-
séről szóló szerződéssel kapcsola-
tos munkálatokat.
A paksi atomerőmű és Paks 
II. szakemberei is részt vettek 
Moszkvában az Atomexpón. 
Az atomenergetika legnagyobb 
nemzetközi seregszemléjén, ame-
lyet a Roszatom konszern szer-
vezet, 47 ország több mint 2200 
szakembere gyűlt össze. 
Megalakult június közepén a 
Paksi Társadalmi Tanács. A tes-
tület célja az atomerőmű kö-
rüli 41 település lakosságának 
tájékoztatása és a települések 
támogatása. A tanácsot a pak-
si, a kalocsai kistérség, valamint 
a szekszárdi kistérség északi ré-
szén fekvő települések polgár-
mesterei alkotják, kiegészülve a 

térség egyéni választókerületi és 
listás parlamenti képviselőivel. 
Többtucatnyi diák fordult meg 
nyáron az atomerőműben. Az 
Atomenergetikai Múzeum ju-
talomtábort szervezett a Társa-
dalmi Ellenőrző, Információs 
és Településfejlesztési Társulás 
(TEIT) településein élő hetedi-
kes tanulók számára. Határo-
kon túl élő, magyar ajkú főisko-
lásokat és egyetemistákat pedig 
szakmai gyakorlat keretében fo-
gadott az atomerőmű. Szintén a 
�atalokat, pontosabban az ő tá-
jékoztatásukat célozta meg a 
nyári hónapokban a Bennünk 
az energia tájékoztató kamion, 
amely nyolc fesztiválon állomá-
sozott, s ezeken 12 ezer látogatót 
fogadott. 
Július 21-én jelentette be Süli Já-
nos, Paks polgármestere, hogy 
hűen a kormány ígéretéhez, visz-
szaáll a paksi atomerőmű kör-
nyezetét érintő térségi támo-
gatási rendszer. Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter aláírta az erről szóló do-
kumentumot.
Júliusi hír volt szintén, hogy a 
Turboatom korszerűsíti a paksi 
atomerőmű turbináit. A moder-
nizáció eredményeként nagyobb 
teljesítménnyel és a csökkentett 
karbantartási igény miatt hosz-
szabb ideig működnek majd a 
berendezések.
A folyamatban lévő karbantartá-
si munkálatokról és a környezet-

ellenőrzésről tájékozódott Pak-
son, az atomerőműben a TEIT 
ellenőrző bizottsága augusztus-
ban. A grémium tagjai a főjaví-
tási munkálatok mellett az új, 15 
hónapos karbantartási ciklusról 
is információt kaptak.
Nem várt események kivizsgá-
lásával foglalkozó szakembe-
rek továbbképzése zajlott a 
paksi atomerőműben. A kur-
zust a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség szervezte, résztve-
vői a magyarok mellett örmény, 
orosz, ukrán és litván szakembe-
rek voltak.
A paksi atomerőmű hagyomá-
nyos, szeptember eleji nyílt nap-
ján Fácánkert, Drágszél, Ho-
mokmégy és Öregcsertő lakói 
kaptak lehetőséget arra, hogy 
közvetlen benyomásokat szerez-
zenek az atomerőműről. 
Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg a Tájoló napot Bo-
dán szeptemberben. A ra-
dioaktív hulladékkezeléssel 
megbízott társaság vezetője, dr. 
Kereki Ferenc itt beszélt arról, 
hogy egy hétszáz méter hosz-
szú kutatóárok létesítésével foly-
tatódik a munka a Nyugat-Me-
csekben annak érdekében, hogy 
igazolják, az itt található bodai 
aleurolit formáció alkalmas a 
nagy aktivitású hulladékok vég-
leges tárolójának befogadására.
Októberben ünnepséget tartot-
tak abból az alkalomból, hogy 
negyven évvel korábban helyez-

ték el az atomerőmű alapkövét, s 
alapították a Paksi Atomerőmű 
Vállalatot. Az eseményen végle-
ges helyére, üzemi területre ke-
rült az atomerőmű alapköve. 
A paksi atomerőmű bővítésé-
hez kapcsolódóan a közbeszer-
zésre vonatkozó uniós szabályok 
megsértése miatt kötelezettség-
szegési eljárást kezdeményezett 
no vember 19-én Magyarország 
ellen az Európai Bizottság. Né-
hány nappal később a bizottság 
úgynevezett mélyreható vizsgá-
latot indított annak kiderítésére, 
hogy a Paks II. beruházásának �-
nanszírozása megfelel-e az EU-s 
szabályozásnak.
Novemberben Budapesten szer-
vezett konferenciát a Roszatom 
orosz atomenergetikai konszern 
az atomenergetikai ipari beszál-
lítóknak. Az Atomex-Europe 
2015 elnevezésű találkozón 
előadások sora hangzott el az 
együttműködés lehetséges for-
máiról. 
December 8-án az Országos 
Atomenergia Hivatal engedélyt 
adott az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. 1-4. blokkjainál a 
15 hónapos üzemeltetési ciklus 
bevezetésére, illetve ennek előz-
ményeként egy új típusú, 4,7 
százalékos átlagdúsítású üzem-
anyag-kazetta alkalmazására. A 
hatósági engedély birtokában 
megkezdődött az áttérés a 12 he-
lyett 15 havonta történő üzem-
anyagcsere-ütemre.                   -vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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A 2015-ös esztendőben is több 
alkalommal tudósított a Pak-
si Hírnök intézmények, civil-
szervezetek jubileumáról. Az 
ünnepi pillanatokból idézünk 
egy csokorra valót a lap archí-
vumából.

Nem volt szükség rábeszélésre, 
az első hívó szóra jöttek az öreg-
diákok fellépni, kiállítani és a 
közönség soraiba is a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium alapításá-
nak hetvenedik évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepségre. 
Az elmúlt esztendők emlékeit 
jubileumi évkönyvben gyűjtöt-
ték össze, amelynek bemutató-
ja után a díszudvarra invitálták 
a megjelenteket. Átadták a Vak 
Bottyán Gimnáziumért Emlék-
érmet, amelyet kerek évfordu-

lók alkalmával olyan egykori 
gimnazisták is megkaphatnak, 
akiknek életpályája jó példa. 
Elismerésben részesült Benc-
ze Barnabás posztumusz, dr. 
Felföldi Ferenc, dr. Kiszl Péter, 
Mittler István, Kanczler István 
és C. Szabóné Kocsiczki Ilona a 
középiskola jelenlegi igazgatója, 
akinek díjazására titokban ké-
szültek. Az ünnep zárásaként a 
iskola egykori és jelenlegi diák-
jai adtak műsort. 
Szintén volt és jelenlegi diákok 
adtak műsort, valamint peda-
gógusok is színre léptek a Pak-
si II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola alapításának 35. évfordu-
lója alkalmából rendezett ün-

nepi gálán. A mai Rákóczi is-
kola kapuit 1979-ben nyitották 
meg. A nyolcvanas évekre a ta-
nulólétszám olyan magas lett, 
hogy létrehozták a 4. Számú, ké-
sőbb Herman Ottó Általános Is-
kolát. Az anyaintézmény 1994-
ben felvette Móra Ferenc nevét, 
majd 2000-ben a tanulólétszám 
csökkenésével ismét összeol-
vadt a két intézmény, 2004-ben 
pedig a Móra, a Herman és a 
dunakömlődi általános iskola 
összevonásával létrehozták az 
új II-es iskolát, amelynek 2005-
ben választották a II. Rákó-
czi Ferenc nevet. 2007-ben to-
vább bővültek a németkéri és a 
pusztahencsei tagintézménnyel. 
A gálaest mellett diáknapot és 
iskolatörténeti kiállítást is ren-
deztek az évfordulóra.

Az I. István Szakképző Iskola in-
dulásának 25. évfordulója alkal-
mából szervezett négy napot fel-
ölelő rendezvénysorozatról is 
hírt adtunk. Rendeztek szakmai 
konferenciát, amelyet kerekasz-
tal-beszélgetéssel zártak, tartot-
tak beiskolázási nyílt napot a 
pályaválasztás előtt álló általá-
nos iskolásoknak és projektna-
pot a jelenlegi diákoknak, majd 
az október 23-i megemlékezés-
sel zárták a programsorozatot. 
Az I. István iskola 2015 nyarától 
a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum tagiskolájaként működik. 
A 25 év alatt 1932 diák végzett 
náluk, sikeres képesítő vizsgát 
23 szakmában 1763-an tettek, s 

eddig 169 diák érettségizett az 
intézményben. A tantestület je-
lenleg 31 főt számlál, s össze-
sen 104-en vettek részt a diákok 
képzésében, amihez számos he-
lyi cég biztosít gyakorlati helyet.
A dunakömlődi közösség egyik 
pillére a helyi nyugdíjasklub, 
amely alapításának negyvene-
dik évfordulóját ünnepelte 2015-
ben. Annak idején körülbelül tíz 
fővel alakultak meg azért, hogy jó 
társaságban, tevékenyen töltsék a 
szabadidejüket. A tagság a nyolc-
vanas években jelentősen meg-
növekedett, és volt olyan idő-
szak is, amikor elérte a százhúsz 
főt. A klubélet egyre pezsgőbbé 
vált, tevékeny részesei lettek Du-
nakömlőd életének, minden, a 
településen rendezett program-
ban számíthatnak rájuk szerve-

zőként, résztvevőként egyaránt. 
A születésnap alkalmából ren-
dezett összejövetelen előkerül-
tek a fényképek is, felidézték az 
emlékeket. Mérföldkő volt töb-
bek között a nyugdíjasklub éle-
tében a faluház megnyitása, ahol 
ők is otthonra leltek, aztán az első 
esztendő, amikor a paksi önkor-
mányzattól támogatást kaptak. 
Büszkén idézték fel a Dunaköm-
lődi Félnótás Dalkör 2009. őszi 
megalakulását is.
Egy alkalomra, a gimnázium 
alapításának ötvenedik évfordu-
lójára készültünk, álmainkban 
sem gondoltuk, hogy folytatni 
fogjuk, idézte fel Tibai Ferencné 
azt a pillanatot, amikor megszü-

letett az Öröki�ú Néptáncegyüt-
tes, amely húszéves évfordulóját 
ünnepelte tavaly. Az alapítók a 
városi könyvtárban gyűltek ösz-
sze, hogy felidézzék a két évtized 
történetét. Valójában az együt-
tes gyökerei sokkal régebb-
re nyúlnak vissza. Bézi Sándor 
1961-ben alapította a Vak Boty-
tyán Gimnázium együttesét, s az 
ötvenéves évfordulóra összehív-
ta őket. Olyan fergeteges sikerük 
volt, hogy nem lehetett abba-
hagyni. A próbák, hazai fellépé-
sek mellett a külföldet is meg-
járták. Alapítójuktól 2003-ban 
végső búcsút kellett venniük. 
Nem tudták, hogyan tovább, a 
táncot végül abbahagyták, nem 
vállalnak fellépéseket, rendsze-
res találkozók azonban meg-
maradtak. Szerintük az Örök-
i�ú-titok abban rejlik, hogy a 
legtöbben gyerekkoruk óta is-
merik egymást.
Tavaly volt huszonöt éve, hogy 
felszentelték a Szentlélek-temp-
lomot. 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 tartot-
tak szentmisét, mégpedig azon a 
téren, ahol most a templom áll. 
A vendégpap akkor azzal zárta a 
szentbeszédet, hogy szívből kí-
vánja: legyen ezen a helyen maj-
dan egy új templom. Az egykori 
óhaj végül valóra vált. Az alap-
követ 1988 pünkösdjén helyez-
ték el. A közösség tagjai három-
ezer munkanapon át építették 
önzetlenül a templomot, és szá-
mos helyről érkezett anyagi tá-
mogatás, építőanyag. 1990 pün-
kösd vasárnapján Mayer Mihály 
megyéspüspök felszentelte, és a 
Szentlélek pártfogásába ajánlot-
ta az új, még nem teljesen kész 
templomot. Az erre emlékező 
ünnepi alkalmon dr. Udvardy 
György pécsi megyéspüspök 
megáldotta a templom mögötti 
téren a régi kereszt helyett emelt 
korpuszt, majd ünnepi szentmi-
sét tartottak.                   -gyöngy-

Ők ünnepeltek évfordulót 2015-ben

Villámcsődület a Városháza előtt a gimnázium hetvenéves évfordulója kapcsán. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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A mindenkori paksi képvise-
lő-testület által alapított díjak 
adományozásáról évente vagy 
kétévente döntenek a beérke-
zett javaslatok alapján. 2015-
ben öt elismerést adtak át nyolc 
díjazottnak. 

Gyermekkori du-
nai élményei és 
édesapja mun-
kahelyi törté-
netei is a vízi 
rendőri pálya 
választására sar-

kallták Lengyel Norbertet, aki a 
Paks Közbiztonságért Díjat vehet-
te át 2015-ben. A kitüntetett 1999 
óta szolgál a Paksi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság állományá-
ban. Végigjárta a ranglétrát, volt 
motorcsónak-vezető, majd hajó-
vezető, aztán szolgálatirányító pa-
rancsnok, a Rendőrtiszti Főiskola 
elvégzését és tiszti kinevezését kö-
vetően 2008 óta a paksi rendőrőrs 
parancsnoka. Elmondta, rendkí-
vül megtisztelő az elismerés, egy-
ben megható is, hiszen kollégái 
a tudta nélkül javasolták a díjra. 
Szerinte pályája legnagyobb szép-
sége, hogy olyan helyen dolgoz-
hat, ahová mások kikapcsolódni 
járnak. 

L isztmajerné 
Fritz Marianna 
és Szabó Klá-
ra vehette át az 
ö n k o r m á n y -
zat Gyermeke-
inkért Díját ta-

valy. Nem volt kérdés, hogy 
Lisztmajerné Fritz Marian-
na pedagógus lesz, már kislány-
ként azt játszotta, hogy ő a tanító 
néni. Érettségi után a Kaposvá-
ri Tanítóképző Főiskolára ment, 
ahol 1979-ben diplomázott. 
Kezdetben az egykori II. Számú, 
majd a IV. Számú Általános Is-
kolában tanított, jelenleg a Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolában dolgozik. Számára az a 
legszebb a hivatásában, hogy te-
vékeny részese lehet a gyerekek 
írni, olvasni, számolni tanulásá-
nak. Szerinte az a jó pedagógus, 
aki úgy tanítja a gyerekeket, fog-

lalkozik velük és ad számukra 
követendő példát, hogy közben 
nem felejt el kicsit gyermeknek 
maradni. 

„A játszótársam, 
mondd, akarsz-e 
lenni…” – idézi 
Kosztolányi De-
zső versét Sza-
bó Klára, ha 
meg kérde z i k 

tőle, mi a mottója. Első diplomá-
ját 1983-ban Szegeden, magyar 
nyelv és irodalom–történelem 
szakon szerezte, majd 2004-
ben az ELTE BTK társadalom- 
és állampolgári ismeretek sza-
kon újabbat, aztán pedagógus 
szakvizsgát tett. 1995-től a pak-
si gimnázium tanára. Elmond-
ta, nincsen receptje arra, hogy 
milyen a jó pedagógus, szerinte 
mindenki az, akit a gyerekek an-
nak tartanak. Harminckét év ta-
nítással a háta mögött, néhány 
esztendővel a nyugállományba 
vonulás előtt, már nem sző meg-
valósíthatatlan terveket, csupán 
szeretné megőrizni elhivatott-
ságát, motiváltságát és örömmel 
tanítani a gyerekeket. 

Dr. Barok Jó-
zsef volt 2015-
ben a Pongrácz 
Sándor-díj ki-
tüntetettje. Fon-
tos számára az 
alapos szakmai 

felkészültség, a magas színvo-
nalú, betegközpontú ellátás, en-
nek szellemében végzi munká-
ját. 1976-ban szerzett általános 
orvosi diplomát Debrecenben. 
Első munkahelye Gyöngyösön 
volt. Letette az üzemorvostan, 
majd a belgyógyászat szakvizs-
gát. 1986-ban váltott munkahe-
lyet és került Paksra. Közel egy 
évtizeden át volt üzemorvos az 
atomerőműben, 1995-től vál-
lalkozó háziorvosként és foglal-
kozás-egészségügyi szakorvos-
ként tevékenykedik. Páciensei 
szerint rendkívül alapos, jó ke-
délyű és megértő orvos, sokszor 
beszélgetéssel oldja a betegek 
szorongását, a betegségtől, isme-
retlentől való félelmét.

A Pro Urbe Em-
lékérmet 2015-
ben Klézl Terézi-
ának, dr. Szekér 
Gyulának és dr. 
Csók Sándor-
nak ítélte oda a 

képviselő-testület. A város szépí-
tése, rendezése nem egyéni telje-
sítmény, ez a díj minden érte dol-
gozó munkájának megbecsülését 
is jelenti – mondta Klézl Terézia, 
Paks főkertésze a díj átvételekor. 
A díjazott táj- és kertépítész dip-
lomája megszerzése után szülővá-
rosában, Szekszárdon gyakornok-
ként, majd tervezőként dolgozott. 
Munkája révén már azokban az 
években több szállal kötődött 
Pakshoz, így amikor a tervezővál-
lalat megszűnt, élt a kínálkozó le-
hetőséggel és Paksra jött dolgozni. 
Eddigi, több mint húszévnyi tevé-
kenysége során alakult ki a város 
zöldfelületeinek mai arculata. 
Dr. Szekér Gyula vegyészmér-
nökként szerzett egyetemi vég-
zettséget. 1971 és 1975 között 
nehézipari miniszterként, 1975 
és 1980 között pedig már mi-
niszterelnök-helyettesként állt 
kapcsolatban az atomerőmű-be-
ruházással. Jelentős szerepe volt 
abban, hogy az ország gazdasá-
gi vezetése Paks esetében eltérjen 
attól a gyakorlattól, hogy a nagy-
beruházások kivitelezői, építői 
részére csupán ideiglenes szál-
láshelyek épültek. Paks fejleszté-
se ugyan nem szerepelt a megyei 
tervek között, mégis végleges vá-
rosrész épült minden szükséges 
kiszolgáló létesítménnyel együtt. 
A szerkezetében és nagyságá-
ban a jelenlegi városképet is je-
lentősen meghatározó lakótelep 
megépülése, valamint a település 
várossá válása az ő határozott ki-
állásának is köszönhető. 
Dr. Csók Sándor szülész-nő-
gyógyász főorvos 33 évesen ka-
pott megbízást a paksi szülőott-
hon vezetésére. A gólyafészkes 
házban évente 550-600 szülést ve-
zetett le, s ma alig akad olyan csa-
lád Pakson, melyben ne szüle-
tett volna valaki a doktor úr keze 
alatt. 1979-ben az intézmény 

megszűnt, ő pe-
dig szakorvos-
ként folytatta pá-
lyafutását. Több 
mint negyven 
évet töltött a pá-
lyán, ma a nyug-

díjasok aktív életét éli. A közös-
ség népszerű tagja, szívesen vállal 
közszereplést, legyen szó akár a 
festészet világáról, akár színpadi 
szereplésről. A díj átvételekor azt 
mondta, hálás, hogy érdemesnek 
tartották a magas kitüntetésre, és 
köszöni azt a sok szeretetet, amit a 
paksiaktól kapott.

Azt látom, hogy 
az emberek kör-
beveszik magu-
kat anyagi ja-
vakkal, pedig 
inkább meg kel-
lene nyitni a lel-

küket, szeretni önmagukat és 
másokat, mert abban van az iga-
zi öröm, vallja Molnár Imréné 
Ancika, akinek tevékenységét Se-
gítő kéz kitüntetéssel ismerte el a 
város. Tizenöt esztendővel ezelőtt 
maga sem gondolta volna, hogy 
mára egy komoly karitatív szerve-
zet alapítója, mozgatórugója lesz 
Pakson. Kezdetben forró teát vitt 
a hajléktalanoknak, karácsony kö-
zeledtével süteményt, szaloncuk-
rot osztott az utcán, ruhát gyűj-
tött és osztott a rászorulóknak, 
megszervezte az első Szeretetka-
rácsonyt, amit aztán más prog-
ramok is követtek már a Segítők 
Háza égisze alatt. Az évek alatt ki-
tartó csapat gyűlt Ancika köré. 

Az óév díjazottjai

Friss hírek a városról,
az atomerőműről

és a bővítésről:

www.paksihirnok.hu
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Több új programmal várják a 
látogatókat 2016-ban a Pak-
si Képtárba. A Művészet 18+ 
címmel induló művészettörté-
neti előadássorozat olyan té-
mákkal kapcsolja össze a kép-
zőművészetet, mint az erotika 
vagy a politika. A Művészet 
ebédidőben elnevezésű prog-
ramra munkahelyi közössége-
ket hívnak majd, a látogatás 
során megismerhetik a kép-
tár tevékenységét, betekintést 

nyerhetnek a kulisszák mögé, 
illetve kreatív foglalkozáson ve-
hetnek részt. 
A kortárs irodalommal foglal-
kozó sorozat Parti Nagy La-
jossal kezdődik, majd továb-
bi három szerzőre kerül sor. 
Áprilisban országos konferen-
ciára hívják a múzeumpeda-
gógusokat a Paksi Képtárba. 
A Felnőttoktatás és múzeum 
című tanácskozás az andragó-
giának a közgyűjtemények vi-

lágában betöltött helyét és sze-
repét vizsgálja. Természetesen 
folytatódnak a már jól megszo-
kott programok is: három új 
tárlatot nyitnak meg, amelyek 
keretében Bak Imre, Tarr Haj-
nalka, Csákány István, Albert 
Ádám, valamint Bernát András 
és Tranker Kata mutatja be mű-
veit. A kiállítások anyaga adja 
majd az iskolásoknak szerve-
zett rendszeres múzeumpeda-
gógiai foglalkozások témáját. 

A Bemutatkozunk című soro-
zatban a győri Városi Művésze-
ti Múzeum és a székesfehérvá-
ri Szent István Király Múzeum 
munkatársai érkeznek Paksra. 
Szerveznek programot a kép-
tár munkatársai a Múzeumok 
éjszakájára is, tavasszal és négy 
turnusban nyáron pedig a kép-
tár szünidei táboraiba invitál-
ják a gyerekeket és 2016-ban is 
lesz Nagy rajzolás.                

Kohl Gyöngyi

Telt ház előtt mutatta be már ha-
gyományos év végi műsorát a 
DunaParty Táncklub a Csengey 
Dénes Kulturális Központban. 
Az esttel mindig éves munkáju-
kat zárják, így az adott eszten-
dőben készített koreográ�ákat 
vonultatják fel. Ez alkalommal 
főleg latin táncokat adtak elő, de 
azért néhány standard is szere-
pelt a repertoárban. Az elmúlt 
tizenkét hónapban folyamato-
san kaptak felkéréseket, színre 
léptek többek között jótékony-
sági bálon, városi rendezvénye-
ken, valamint megtartották ta-
vaszi és ősz eleji táncestjüket, 
ahol az érdeklődők megismer-
hetik a táncklubban folyó mun-
kát, kedvet kaphatnak ahhoz, 
hogy csatlakozzanak a társaság-

hoz. A klubban az utánpótlás és 
az i� csapat mellett a kezdő és a 
haladó felnőttek alkotnak cso-
portot. Alpekné Mihalek And-
rea, Alpek Imre és Krausz Ádám 
táncoktatók elmondták, hogy az 
i� csoport létszáma ugyan most 
komolyan megcsappant, mert 
�ataljaik közül többen más vá-
rosokba mentek továbbtanul-
ni, viszont a felnőtteknél már 
igen �gyelemreméltó a létszám, 
15 párt tanítanak táncolni. A 
több mint húszéves múltra visz-
szatekintő klub a Társastánccal 
a Paksi Diákéletért Alapítvány 
égisze alatt működik, és tovább-
ra is nyitott, azaz szívesen fogad-
ja újabb tanítványok jelentkezé-
sét mindegyik csoportba.

-gyöngy-

Különdíjat nyert a 32. Song-
writers' Association of Wa-
shington versenyen felnőtt 
kortárs kategóriában Ulbert Fe-
renc egy Pákai Petrával közös 
dallal. A washingtoni dalszer-
zőversenyre a Wild Butter�y 
című számmal neveztek. A ze-
nét Ulbert Ferenc szerezte, a 
szöveg és az előadás a csodá-
latos hangú énekesnő nevé-
hez fűződik. Fecó elmondta, 
hogy az interneten bukkant rá 
a felhívásra. Az hogy benevez-
te a művet, szavai szerint vé-
letlen akció volt, eredményre 
nem igazán számított, hiszen 
a nagy múltú versenyre a vi-
lág bármely részéről lehet ne-
vezni. Arról, hogy ezt mennyi-
en tették meg, a szerző semmit 
nem tud. Talán majd január 
17. után. Akkor tartják ugyan-
is a díjátadót, amin szeretne ott 
lenni. A kiutazást zenéléssel is 
szeretné megspékelni, a kon-
certeket kint élő ismerősök se-
gítségével készítik elő. 
A dal születéséről elmondta, 
hogy két éve gyakorlatilag hasz-
nálhatatlanná vált a keze ínhü-
velygyulladás miatt, gitározni 
nem tudott,  így rá volt kény-
szerülve, hogy más módon 
foglalkozzon a zenével. Ezért 
koncentrált a dalszerzésre, hang-
szerelésre, s elkezdett különbö-

ző előadókkal dolgozni produ-
cerként. Maga a dal különleges 
körülmények között született, 
hiszen megálmodta. – Ritka az 
ilyen szerzemény, hiszen, ha va-
laki álmodik egy dalt, nem tud 
felkelni és megírni, de ez most 
sikerült – mesélte a Gyapán élő 
zenész. A dal születése után Pá-
kai Petrát kereste meg, mert a 
hangszíne illett a dalhoz. Az éne-
kesnő, akivel évek óta zenélnek 
együtt, sőt 2010-től mostanáig 
közös zenekarban is játszottak, 
megírta a Wild Butter�y szö-
vegét. Petra, mint Fecó mond-
ja: „élvonalbeli énekes baromi jó 
hanggal”.
Az, hogy a közös dal Ameri-
kában nyert díjat, fontos visz-
szajelzés számára, hiszen éppen 
onnan jött, ahol a bölcsője van 
annak a zenének, amit ő maga 
is képvisel. A dalt, amely nem 
fért bele a blues, a jazz, a soul 
és más konkrétan behatárolha-
tó kategóriába, úgy jellemezte, 
hogy az említett műfajokat ösz-
szesíti, de leginkább az r’n’b je-
gyei fedezhetőek fel benne. A 
szerző azt is elárulta, hogy idő-
közben a gyógykezelések ered-
ménnyel jártak, így már újra 
tud gitározni, ennek köszön-
hetően újra találkozhatunk vele 
előadóként is.

-vida-

Parti Nagy Lajos is a képtár vendége lesz

Áttáncoltak az újévbe

Washingtonban 
nyertek különdíjat

Fotó: Szaffenauer Ferenc/TelePaks
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Jó napot, mi újság?

Dr. Aszódi Attila

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Nagyon izgalmasnak, rettentően 
összetettnek és érdekesnek tart-
ja dr. Aszódi Attila a paksi atom-
erőmű kapacitásfenntartásáért 
felelős kormánybiztosi feladatát. 
– Nem gondoltam, hogy ilyen 
lesz. Nagyon tanulságos az a 
komplex munka, ami itt szüksé-
ges az erőmű tervezésén túl. Az 
a jogi, közgazdasági, politikai 
sajtókapcsolati környezet, ami 
ennek a komplexitását megadja, 
egyedülállóan izgalmas. Retten-
tően fárasztó, időnként teljesen 
kivagyok tőle, ugyanakkor lebi-
lincselő – foglalta össze lapunk 
számára a �atal professzor. Mint 
elmondta, leginkább a negatív 
sajtó keseríti el. – Nagyon nehe-
zen viselem, hogy nem a valósá-
got írják – tette hozzá. – Úh, azt 
inkább nem mondom meg – re-
agált arra a kérdésre, hogy való-
jában hány órát dolgozik napon-
ta, hetente. Azt viszont elárulta, 
arra törekszik, hogy reggel isko-
lába indulás előtt találkozzon a 
gyerekeivel és lehetőleg hazaér-
jen, mielőtt ők ágyba kerülnek. 
Nagylánya hatodik osztályos, az 
ikrek – egy �ú, egy lány – har-
madik osztályba járnak. A csa-

lád alapvetően tolerálja, hogy 
rengeteget dolgozik, de az új 
atomerőművi blokkokhoz fű-
ződő környezetvédelmi eljárás-
hoz kapcsolódó lakossági fóru-
mok és közmeghallgatások sora 
kicsit „kiverte a biztosítékot”, 
bár, ahogy Aszódi Attila mond-
ta, ő előre szólt, hogy nehéz lesz, 
amikor végigjárják a Paks körü-
li negyvenegy települést, majd 
a külföldi országokat. A család-
hoz visszatérve a kormánybiz-
tos elmondta, hogy nem tereli 
a műszaki pálya felé a gyereke-
it, viszont próbálja őket segíteni 
a tanulásban. 
– Rendszeresen matekozunk, 
mert a matematika szerintem 
fontos, de olyan determináció, 
hogy muszáj műszaki pályára 
menni, nincsen – mondja. Hogy 
ő miért ezt a hivatást választotta, 
arra kristálytisztán emlékszik.  
– Mindig is a �zika és a mate-
matika iránt érdeklődtem. Az-
tán volt egy �zikaverseny, amely 
energetikai kérdésekkel foglal-
kozott. Jobban utánaolvastam és 
láttam, hogy ez nagyon érdekes 
– idézte fel. A következő mo-
mentum, ami befolyásolta, az 

volt, amikor a �zika fakultáció-
ra járó diákokat tanáruk elhozta 
Paksra. A kiskőrösi diák számá-
ra ez meghatározó élmény volt. 
Ahogy nevetve elismerte, szere-
lem volt első látásra, ami – nincs 
kétség – kitart élete végéig. Ép-
pen ezért arra törekszik, hogy a 
szakmában minden fontos in-
formáció birtokában legyen. 
Ezért sokat olvas, de kollégái is 
segítségére vannak. Az olvasás 
egyébként is kedvelt időtöltése, 
ha teheti, szakít rá időt, akárcsak 
a trombitálásra. 
Prof. dr. Aszódi Attila Szegeden 
született 1969. október 16-án, 
a kiskőrösi Pető� Sándor Gim-
náziumban érettségizett, gé-
pészmérnöki, illetve energeti-
kai mérnöki diplomát a BME 
gépészmérnöki karán szerzett. 
Munkája során mindig szoros 
kapcsolatban volt Pakssal, 2003 
májusában a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium égisze 
alatt miniszteri biztosként te-
vékenykedett, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Nukleáris Technikai 
Intézetét tíz éven át, 2004–2014 
között vezette, majd kinevezték 

a paksi kapacitásfenntartás kor-
mánybiztosává. Munkásságát az 
elmúlt évek alatt számos díjjal 
elismerték a Felsőoktatási Ta-
nulmányi Érdeméremtől a Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjéig.
A �atal professzor bakancslis-
tát nem vezet, magánéleti ter-
veit illetően annyit osztott meg 
velünk, hogy szeretné a lehető 
legtöbb időt tölteni a gyerekei-
vel. Egyébiránt 2016-ban felada-
tára koncentrál, és azt szeretné, 
ha tudnának haladni tovább a 
cél felé a meghatározott ütem-
tervet tartva. Kérdésünkre azt 
mondta, nincs kétsége afelől, 
hogy az Európai Bizottsággal a 
még nyitott kérdésekben meg 
fognak tudni állapodni. Ösz-
szességében viszont arra számít, 
hogy elképesztő viták várnak 
még rájuk az atomerőmű-be-
ruházás kapcsán – tette hozzá a 
tőle megszokott derűs mosoly-
lyal. A kérdésre, hogy honnan ez 
a nagy munkabírás és kitartás, 
a kormánybiztos így válaszolt: 
pozitív világlátásra van szükség, 
s nyilván nagyon fontos a stabil 
családi háttér is.          Vida Tünde
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Sport

Kovács Antal: a paksi 
sport nincs veszélyben
Sikeres, ám egyben hektikus 
volt a 2015-ös év az Atomerő-
mű Sportegyesület életében. 
A sportolók kitettek magu-
kért: országos és nemzetkö-
zi sikerek követték egymást, 
utánpótlás és felnőtt szinten 
egyaránt annak ellenére, hogy 
az év elején hónapokig tartott 
a bizonytalanság, nem érke-
zett meg a működéshez szük-
séges fedezet. Dr. Kovács An-
talt, az ASE elnökét az elmúlt 
évről és a 2016-os feladatok-
ról kérdeztük.

– Nehéz éven van túl az egyesü-
let, komoly pénzügyi nehézségek-
kel kellett megbirkózni. Régebben 
ez nem volt jellemző, a tehetős 
klubok között tartották számon 
az ASE-t. Hogyan sikerült most 
talpon maradni?
– Nemrég utánanéztem az elő-
ző évek pénzügyeinek, 2001-

től 2010-ig nem volt változás 
a �nanszírozásban, akkor volt 
egy kompenzáció, ám 2012-re 
a büdzsé visszaállt, majd bejött 
a költségcsökkentés. 2012-től 
2014-ig az egyesületnek folya-
matosan küzdenie kellett, hogy 
úgy-ahogy talpon maradjon. 
2015 elején pedig nem tudtuk, 
lesz-e pénz egyáltalán a műkö-
désre, indulhat-e az NB I-es baj-
nokságban a kosárlabdacsapat. 
Szerencsére májustól kezdett 
tisztázódni és összeállni a költ-
ségvetés. Kalandos volt, de sze-
rencsére ez az eredményeken 
nem látszott meg.
Amikor annak idején átvettem 
az ASE-t, bevezettünk egy szi-
gorú elszámolási rendszert: a 
szakosztályoknak év végén el 
kell számolni a pénzügyi keret-
tel, ha van megtakarításuk, azt 
átviszik a következő évre, de ha 
hiány van, azt is. Ezt minden-

ki igyekszik betartani, csak any-
nyit költenek, amennyit muszáj, 
s ezért szerencsére volt egy kis 
„puerunk”, amivel a bizonyta-
lan hónapokat áthidaltuk. Segí-
tett Süli János polgármester úr 
is, kicsit előbb megkaptuk az ön-
kormányzati támogatást, így si-
került menedzselni a klubot, ami 
elég sok szervezési és számvite-
li munkával járt. Eszembe jutott, 
hogy amikor még aktív sportoló 
voltam, minket csak az érdekelt, 
hogy meglegyenek a feltételek, 
és arra nem gondoltunk, hogy 
ez milyen problémás tud lenni. 
Most már látom, hogy milyen 
sok összetevője van annak, hogy 
ezeket a körülményeket biztosí-
tani tudjuk. Remélem, a követ-
kezőkben is ugyanígy mindent 
meg tudunk oldani.
– A sportolók hozták a szebb-
nél szebb eredményeket, miköz-
ben az embernek az volt a benyo-

mása a �nanszírozási hercehurca 
közben, hogy  a jól működő egye-
sület, a sok sikeres szakosztály jö-
vője – a paksiakat kivéve – külö-
nösebben nem érdekel senkit.
– Meggyőződésem, hogy a pak-
si sport nincs veszélyben, éppen 
ellenkezőleg: további lehetősé-
gek lesznek a fejlesztésére. So-
sem merült fel igazából, hogy 
nem kell az ASE. Egyszerűen a 
�nanszírozás formái és a dönté-
sek születtek meg nehezen, sen-
ki sem mondta azt, hogy nem 
kell a klub.
Paks most az 5-6-os blokkok 
építése miatt a �gyelem közép-
pontjába került, a beruházás 
70-80 évre meghatározza a ha-
zai villamosenergia-termelést. 
Azoknak a feltételeknek a meg-
teremtése, hogy az itt dolgo-
zó emberek teljesítőképességét 
fenntartsák, eltörpül az építési 
költségek mellett.                        Ü

Az Atomerőmű SE-t erősítő Pupp lányok sportsikerei sok paksi szívét megdobogtatták 2015-ben. 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

Ü Ezt Lázár János miniszter úr is 
tudja, aki deklarálta: kormányza-
ti szándék, hogy a társadalom, az 
infrastruktúra fel legyen készítve 
a bővítésre. Ebbe nem fér bele az, 
hogy a sportot kevésbé támogas-
sák, sokkal inkább az a cél, hogy 
a városba érkezőknek legyenek 
szórakozási és szabadidős lehető-
ségei, ezzel is a fenntartva a telje-
sítőképességüket.
Azon eredmények alapján, ame-
lyeket tavaly elértünk, 2016-ban 
talán könnyebb lesz összerakni a 
�nanszírozási hátteret. A kajak-
kenu, a dzsúdó, a sakk és a ko-
sárlabda mind hozta az eredmé-
nyeket. Olimpia lesz 2016-ban, 
amire öt sportolónk készül, ket-
ten kajakosok, hárman dzsúdó-
sok, a döntő többség saját ne-
velés. Az utánpótlás rengeteg 
nemzetközi, és hazai eredmény-
nyel büszkélkedhet. Ha vissza-
emlékezünk, a Pupp testvérek 
egy hétvégén állhattak nemzet-
közi versenyen a dobogó tetejé-
re kajakban és dzsúdóban. Ők 
is itt születtek, itt nőttek fel, az 
ASE-ban érték el eddigi sikerei-
ket. A sportolóink létszáma, élen 
az utánpótlással, folyamatosan 
növekszik. Fontos, hogy nem-
csak a versenyszerűen, hanem a 
szabadidejükben sportolók szá-
ma is gyarapodik, ahogy a ren-
dezvényeké is. Az Atomfutáson 
másfél ezren vettek részt, köz-
tük nagyon sok paksi. Ma már, 
ha kinézünk a főutcára, nem kell 
sokáig várni, hogy futó vagy ko-
cogó embert lássunk. A szabad-
idősport szellemiségét erősí-
ti az ASE-ban meghonosodott 
munkaszemlélet csakúgy, mint 
a Nagy Sportágválasztó, a min-
dennapos testnevelés támogatá-
sa és az Atomfutás.
– Hosszabb ideje problémát je-
lent Pakson a tornateremhiány, 
hétközben sok sportág művelői 
kénytelenek Tengelicre, Duna-

szentgyörgyre utazni, ha edze-
ni szeretnének. A kiváló eredmé-
nyekkel büszkélkedő dzsúdósok 
teremgondja évek óta ismert. 
Várható ebben változás?
– Szó esett arról, hogy a dzsú-
dószövetség támogatást ad egy 
dzsúdóterem építéséhez a ki-
emelt sportágaknak szóló keret-
ből, szerintem viszont egy sport-
komplexumot kellene létrehozni. 
Az atomerőmű bővítése miatt ide 
fog költözni a környékre mint-
egy tízezer ember. Az, hogy ők 
mit csinálnak szabadidejük-
ben, kulcskérdés. Éveken keresz-
tül csúcsmunkát várunk el tőlük, 
ezért muszáj lesz a szabadidő el-
töltéséről is gondoskodnunk. 
Most Pakson nem lehet üres tor-
natermet, csarnokot találni, este 
fél tíz-tíz óráig tele van minden. 
Egy rendezvénycsarnok nagyon 
fontos lenne. Azon gondolko-
dunk polgármester úrral, hogy 
ezt a tao-támogatásból meg lehet-
ne oldani. Az elmúlt időszakban 
több csarnok is épült az ország-
ban ilyen forrásból, és amíg van 
ez a lehetőség – reméljük hosz-
szú távon fennmarad –, ki kellene 
használni. Egy olyan rendezvény-
csarnokot kellene felépíteni, ami 
otthont adna a dzsúdóteremnek 
és emellett több másik terem is 
lenne más funkciókkal. Megol-
dódna a kosárlabda-mérkőzések 
sorsa és kiszolgálná a város igé-
nyeit is. Most nincs Pakson olyan 
hely, ahova háromezer ember be 
tudna menni. Már vannak ter-
vek, megpróbálunk összerakni 
egy olyan koncepciót, amit a vá-
ros, az erőmű és a politika is tud 
támogatni.
– Rio de Janeiróban rendezik 
2016-ban az olimpiát. Elhang-
zott: az ASE versenyzői közül 
öten is reális eséllyel készülhet-
nek az ötkarikás szereplésre. Mit 
vár, milyen szerepléssel lenne elé-
gedett?

– Vannak ketten, akiknek már 
nagyon oda kéne érni az olimpi-
án. Kajakban két versenyzőnkért 
szoríthatunk: Boros Gergely na-
gyon megérdemelné a jó sze-
replést, kell, hogy legyen benne 
annyi erő, hogy kijusson, hiszen 
két olimpián is a tartalék szerepe 
jutott neki. Somorácz Tamás �a-
tal, felelősség nélkül vághat neki 
a válogatóknak, ha elkapja a fo-
nalat, van esélye. A dzsúdósok 
közül Bor Barnának már érmet 
kéne nyernie. Súlycsoportjában 
Riner Teddy más kategória, de 
a többieket már vagy megver-
te, vagy meg tudja verni. Idáig 
is nagyon szép a pályafutása, de 
egy jó olimpiai szereplést meg-
érdemelne. Csoknyai László ak-
korát fejlődött, hogy sok nagy 
skalpot begyűjtött. Olimpiai és 
világbajnoki érmeseket vert, ha 
kifog egy jó formát, érem körül 
lehet. Cirjenics Miklósnak még 
küzdeni kell, hogy megszerez-
ze az olimpiai kvótát, megvan az 
esélye az riói utazásra.
– A felnőtt kosárlabdacsapat az 
első, a sakkcsapat a második he-
lyen áll a bajnokságban.
– Kosárlabdacsapatunk egy sze-
rethető csapat, a magyar mag 
évek óta itt van, összetartóak. Jó 
lenne a rájátszásnak úgy nekifut-
ni, hogy a pályaválasztó jog ná-
lunk legyen. A sakkozóknál az 
első és a második csapat is jól 
szerepel, bízom benne, hogy az 
újévben is jól teljesítenek. Ber-
kes Ferenc csapat Európa-baj-
noki bronzérme nagyon szép 
eredmény. Az utánpótlásnál azt 
tartom fontosnak, hogy minél 
szélesebb legyen a piramis alja, 
minél többen jöjjenek sportolni, 
és minél többen jussanak el a kü-
lönböző válogatottakba. Az ASE 
szakosztályaiban nagyon jó edzői 
kollektívák dolgoznak, a szülők 
nyugodtan rájuk bízhatják a gye-
rekeiket.                                              joko

Az év legjobb junior női dzsú-
dósa lett Pupp Réka (Atom-
erőmű SE) a Magyar Judo Szö-
vetség döntése alapján. Ahogy 
arról a Judoinfo.hu szakportál 
beszámolt, a szövetség az idei 
esztendőben is megválasztotta 
az év legjobb dzsúdósait, edző-
it és bíróját.

Csertői Aurélt választották az 
Év edzőjének a csakfoci.hu sza-
vazásán. Az új kezdeményezés 
keretében az NB I-es klubok tu-
lajdonosait, vezetőit kérdezték 
arról, hogy kit tartanak a 2015-
ös esztendő legjobb edzőjének, 
játékosának, klubvezetőjének 
illetve az év felfedezettjének. A 
trénerek közül a legtöbb szava-
zatot Csertői Aurél kapta.

Több csapat is érdeklődik a Pak-
si FC csatára iránt, írta meg a 
Nemzeti Sport. A lap informáci-
ója szerint Frölich Rolandot szí-
vesen látná a Békéscsaba, a Va-
sas, valamint a feljutásra pályázó 
Gyirmót is.
Időközben a Paks futballistái el-
kezdték a tavaszi idényre való fel-
készülést. Tervben van egy kül-
földi edzőtáborozás az alapozás 
végén, de ezt megelőzően is több 
felkészülési mérkőzés vár futbal-
listáinkra, az első hazai pályán, a 
Budapest Honvéd ellen, számolt 
be róla a klub honlapja.

Elismerték a 
paksi dzsúdóst

Csertői az  
év edzője lett

Hírek a 
futball pályáról
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Karate szakosztály
A 2015-ös év is szép eredmé-
nyeket hozott a Záborszki Zol-
tán vezette Paksi Sportegyesület 
karatékái számára. A szakosztály 
részt vett hazai regionális, illetve 
hazai minősítő versenyeken. Bí-
rói minősítéseket szereztek hazai, 
illetve nemzetközi szinten egy-
aránt. 2015 kiemelt nemzetközi 
versenye a Szerbiában megren-
dezett világbajnokság volt. A 
szakosztály több versenyen is do-
bogós helyezést ért el egyéniben 
és csapatban, a világbajnokságon 
egyéni helyezéseket szereztek. A 
csoportban utánpótlás- és felnőtt 
versenyzők egyaránt vannak, a 
taglétszám 30-40 fő. A 2016-os 
célkitűzések között szerepel a ha-
zai minősítőversenyeken a leg-
jobb eredmények, a tavaszi Eu-
rópa-bajnokságon és az év végi 
világbajnokságon minél több do-
bogós helyezést elérése, a hazai 
Ippon Shobu minősítő magyar 
bajnokságon és a diákolimpián 
való részvétel. Legeredménye-
sebb versenyzőik: Basa Mátyás, 
Fehér Zsolt, Gulyás Félix, Varga 
Márton, Domokos József, Furka 
Csongor, Szabó Dorottya.

Labdarúgás
– A 7-13 éves gyermekeket, vagy-
is az előkészítő korosztályokat a 
Bozsik-programban és színvo-
nalas tornákon versenyeztetjük 
– fogalmazott Osztermajer Gá-
bor szakosztályvezető, hozzátéve: 
– Csapataink tetszetős játékuk-
kal felhívták magukra a szülők, 
edzőkollégák és a szurkolók � -
gyelmét. A legfontosabb, hogy 
sok gyereket tudunk versenyez-
tetni. A szakmai munkának kö-
szönhetően vidékről is sok gye-
reket hoznak hozzánk sportolni. 
A labdarúgó-palánták jó körül-
mények között készülhetnek a 

PSE-pályán. Télen tornatermeket 
is igénybe veszünk. Az egyesület-
nél a családias hangulat jellem-
ző, ahol a futball tanulása mellett 
a szakosztály egységes öltözéket 
biztosít a labdarúgást kedvelő 
gyermekek részére, így méltókép-
pen képviselhetik az egyesületet, 
illetve a várost. Az előkészítő cso-
port edzői: Lacza József, Wolf At-
tila, Jenei Pál, Haraszti Zoltán, 
Péter Norbert.
A Paksi FC nagypályás utánpót-
láscsapatai az U14, U15, U17, 
U19 együttes. Mind a négy csa-
patunk az NB II-es bajnokság-
ban szerepel. Az U19 és az U17-
es csapatunk toronymagasan 
minden mérkőzését megnyerve 
vezeti a tabellát, az U15 és 14-es 
csapatunk a 2. helyen áll. Itt a Ka-
posvár előz meg minket, de felte-
hetően egy jól sikerült visszavágó 
után ez változni fog. A követke-
ző év feladata, hogy minőségi fut-
ballt mutassunk. Jobban fogunk 
szelektálni a vidéki játékosok kö-
zött, hiszen a messzebbről érke-
zőknek nem tudunk megfelelő 
számú kollégiumi helyet bizto-
sítani. Edzőink: Tamási Gábor, 
Nagy Lajos, Kollarics Zsolt, Jenei 
Ferenc, Kindl István, Hornyák 
László, Kollarics Vivien. Az inf-
rastruktúra folyamatosan fejlő-
dik és bővül, így a játékosokat az 
igényeknek megfelelő, szép öltö-
zők várják. A pályákból viszont jó 
lenne több, és a kis műfüves pá-
lya megvilágítása is komoly fej-
lesztés lehetne – fogalmazott 
Osztermajer Gábor.

Ökölvívás
Annak ellenére, hogy a Pak-
si SE ökölvívó szakosztályának 
négy meghatározó élversenyző-
je, (Horváth Patrik, Kovács 
János, Libor Sándor, Sárkö-
zi Béla) különböző okok miatt 

abbahagyta a versenyzést, jónak 
mondható eredményeket értek 
el a bokszolók 2015-ben. Után-
pótlás-olimpián Zsiga Márk és 
Csonka Tibor egyaránt ötödik 
lett, míg a serdülő ob-n Csonka 
Tibor (52 kg) bajnoki címet szer-
zett, ezzel az eredményével biztos 
utazó lett volna az Európa-baj-
nokságra, de betegség miatt ha-
zaküldték az edzőtáborból. Juni-
or korcsoportban Zsiga Zsolt egy 
nagy létszámú súlycsoportban 
(52 kg) az előkelő harmadik, míg 
unokatestvére, Zsiga József (80 
kg) ötödik helyezett lett. I� úsá-
gi korcsoportban Kalocsai Ben-
ce révén szintén egy ötödik he-
lyezést szereztek a zöld-fehérek. 
Tolnai Attila (91 kg) a második 
körben döntő fölénnyel nyert, így 
a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel a felnőtt korcsoportban. A 
szakosztály célja az idei évben a 
hasonló eredmények megtartása 
mellett újabb tehetségek nevelése. 
A szakosztály elnöke Fekti László, 
vezetőedző Kajtár László, edzők: 
Feil Ádám és Szakály Sándor.

Ritmikus gimnasztika
Az rg szakosztály szakmai stábja 
(Hermesz Anita edző, Hermesz 
Lajosné szakosztályvezető és Fa-
lusi Lívia vezetőedző) változatlan 
maradt, ez biztosította a spor-
tolók folyamatos fejlődését. – A 
2015-ös évet sikeresnek mond-
hatjuk – kezdte az évértékelőt 
Falusi Lívia, hozzátéve: minden 
eddiginél több versenyen vettek 
részt magas sportolói létszám-
mal. – Kezdtük a versenyszezont 
tavasszal a Berczik Sára-emlék-
verseny egyéni országos döntő-
jével, ahol már második alka-
lommal vettünk részt, nagyon 
jól versenyeztek a lányok és szá-
mos jó minősítéssel büszkélked-
hetünk. Az év a diákolimpia ver-

senysorozattal folytatódott, ahol 
csapataink magabiztosan jutot-
tak tovább fordulóról forduló-
ra. A 2014/15-ös tanévben a di-
ákolimpia országos döntőjében 
csoportos gimnasztikában négy 
csapattal is dobogóra állhattunk 
(VBG csapata I. hely, ESZI csa-
pata III. hely, II. Rákóczi F. Ált. 
Isk. 2. osztályos csapata III. hely 
és 5-6. osztályos csapata II. hely). 
Az év zárásaként december ele-
jén Szekszárdon jutalmazták a 
diákolimpia országos döntőjé-
ben 1-3. helyezést elért spor-
tolóit, ahol a Paksi SE leigazolt 
versenyzői is elismerésben ré-
szesültek. A 2014/15-ös tanév 
zárásaként májusban megren-
deztük tanév végi gálaműsorun-
kat a Csengey Dénes Kulturális 
Központban, amit a színházte-
rem légköre és a színpadi meg-
világítás tett még ünnepélyeseb-
bé. Ezen a gálán a szakosztályban 
sportoló kicsik és nagyok egy-
aránt megmutathatták tehetsé-
güket. Augusztusban rendeztük 
meg első alkalommal egyhetes 
rg nyári táborunkat a tengelici 
sportcsarnokban. A részt vevő 
gyerekek létszáma elérte a 45 főt, 
ami nagy siker. Novemberben a 
Berczik Sára-emlékverseny or-
szágos döntőjének duó-, trió- és 
csapatversenyén számos arany-, 
ezüst- és bronzminősítést sze-
reztek tanítványaink. Többször 
érdemeltek versenyzők és edzők 
különdíjat legjobb koreográ� a 
és legjobb előadásmód kategó-
riában. Ezen verseny alkalmával 
volt olyan sportolónk, aki élete 
első versenyén indult, de rutinos 
versenyzőkből sem volt hiány. A 
ritmikus gimnasztika népszerű 
sportágként van jelen városunk-
ban. Szakosztályunkban jelenleg 
közel száz fő leigazolt gyermek 
sportol.                                          Ü

Évet értékelnek a Paksi SE szakosztályai
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Ü Egyre több gyermeket hoz-
nak be vidéki városokból, fal-
vakból edzéseinkre. A hangsúlyt 
versenyzőink sokoldalú felké-
szítésére fordítjuk és fontosnak 
tartjuk széles körű képzésüket. Az 
utánpótlásnevelés is kiemelt fe-
ladataink közé tartozik. A szak-
osztály edzéseinek a Deák Ferenc 
és a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola ad otthont. A 2016-os 
év céljai: színvonalas és eredmé-
nyes helytállás, illetve az után-
pótlás létszámának megtartása, 
valamint megfelelő feltételek biz-
tosítása a szakosztályban sportoló 
gyerekek számára az eredményes 
versenyzéshez és működéshez. 
Szeretnénk második alkalommal 
is megszervezni nyári táborunkat 
– zárta összegzését a vezetőedző.

Szabadidősport
A Rostané Katona Katalin ve-
zette szabadidő szakosztály a 
2015-ös évben is számos prog-
ramot szervezett, több hagyo-
mányos eseménnyel és egy-két 
újabb rendezvénnyel. Az évet 
a Paks Városi Teremlabdarú-
gó Bajnoksággal kezdték, majd 
a tanuszodában kezdetét vette a 
Fuss, Ússz, Kerékpározz a Gyer-
mekedért! program. Márciusban 
részt vettek az Országfutáson ez-
zel csatlakozva egy országos ese-
ményhez. A nyári pihenőt kö-
vette a Coca-Cola Testébresztő 
Mozgásfesztivál, amelyen közel 
százan vettek részt, és Paks el-
hozta a 3. díjat, számos egyéni díj 
mellett. Október végén Világgya-
logló nap következett, séta Paks-
ról Lussoniumig. Decemberben 
megkezdődtek a 2016. évi Városi 
Teremlabdarúgó Bajnokság elő-
készületei. Kisebb változtatások, 
pontosítások történtek a koráb-
bi évek versenykiírásához képest, 
melyet a csapatvezetői megbe-
szélésen elfogadtak a formációk. 
A 2016. évi bajnokságra 16 csa-
pat nevezett. Az idei tervek közé 
tartozik egy hírességekből álló 
öreg�úk csapat meghívása a vá-
rosi bajnokságra. 2016-ban ismét 
szerveznek Fuss, Ússz, Kerékpá-
rozz a Gyermekedért! progra-
mot, szeretnének részt venni az 
Országfutáson, immár szerve-
zettebb formában, emellett nyá-

ri szabadidős tábort rendezni. 
Tervben van ismét a budapesti 
Coca-Cola Családi Mozgásfesz-
tivál is. A legfőbb cél: a lakosság 
számára elérhető szabadidős te-
vékenységeket biztosítani.

Tájékozódási futás
2015-ben a korábbi évekhez ha-
sonlóan sikerült az éves terveze-
tet tartani – kezdte évértékelőjét 
Kiss Gábor vezetőedző. – Részt 
vettünk a Magyar Tájfutó Szö-
vetség országos bajnoki rendsze-
rében. Ezek alapján az éves ösz-
szesítésben a 27. helyen zártunk 
a tájfutó szakosztályok bajnoki 
pontversenyében. (Egy éve 30.-
ak voltunk.) Tavaly először csat-
lakoztunk a magyar válogatott 
programjához Makovinyi Do-
rottya jóvoltából, aki válogatott 
kerettagként négy válogató ver-
senyen bizonyíthatta az erőnlé-
tét. Sajnos a felkészülés végére 
Dorottya összeszedett egy kisebb 
sérülést így nem jutott ki az if-
júsági Európa-bajnokságra. Ku-
paversenyek tekintetében nyolc 
többnapos versenyen és egy kül-
földi erőpróbán álltunk rajthoz. 
Hét országos bajnokságon plusz 
az országos diákolimpián szere-
peltünk eredményesen. A megyei 
versenyigényeket a városi tájfutó-
bajnokság nyolcfutamos sorozata 
elégítette ki. Ezen kívül részt vet-

tünk még három regionális rang-
soroló futamon. 
Edzéseinket továbbra is a tenisz-
pályánál tartjuk a nyári időszak-
ban, télen pedig a gimnázium 
tornatermét béreljük. Idén nem 
készült új térkép, viszont a szak-
osztály tagjai részére sikerült új 
futóruházatot biztosítani az év 
elején, melyben sokkal komfor-
tosabb a sportolás. 2014-ben pá-
lyáztunk az országos hosszútávú 
bajnokság megrendezésére, 
amit megkaptunk, a sikeres le-
bonyolításnak köszönhetően 
2016. március 26-án mi rendez-
zük a Kalocsai SE-vel együtt a 
hosszútávú ob-t Bátaapátiban. 
Versenyzőink közül a már emlí-
tett Makovinyi Dorottya mellett 
Lénárt Viktória, Weisz Pál, Hahn 
Máriusz, Kovács Karina, Kovács 
Kíra, Horányi Bence, Árki Vik-
tória, Kiss Péter, Feczer Zsó�a és 
Kiss Gábor rendre érmekkel tér-
tek haza a különböző megméret-
tetésekről. A 2016-os év tervei 
között a hosszútávú ob megren-
dezése, kijutás az i�úsági Euró-
pa-bajnokságra, az országos baj-
noki rendszerben legalább két 
dobogós helyezés elérése sze-
repel. Tervezzük a jelenlegi Ür-
gemező-térkép nyugati irányba 
való bővítését, valamint a jelen-
legi létszám megtartását és bőví-
tését.

Tenisz
Horváth Istvánt, aki 13 évig lát-
ta el a teniszezőknél a szakosz-
tályelnöki feladatokat, az év kö-
zepén Szucsán Sándor váltotta 
a vezetői pozícióban. A korábbi 
elnök a szakosztályban tovább-
ra is edzői feladatokat lát el, il-
letve már második éve segíti a 
györkönyieket is abban, hogy új 
létesítésű teniszpályájukon ava-
tott közreműködéssel ismerked-
hessenek a játék szépségeivel. Az 
elmúlt időszakban az edzők ál-
dozatos munkájának köszönhe-
tően Pakson, a megyében egye-
dülálló módon, a szervezett 
tenisz teljes vertikuma kiala-
kult. Klopcsik Diana irányítá-
sával már hároméves gyerekek 
is lehetőséget kapnak arra, hogy 
megismerkedjenek a tenisszel, 
az 5-10 éves korosztályok szá-
mára pedig a játékos verseny-
zés lehetősége is nyitott. Legsi-
keresebb gyermekversenyzőink 
Komlósi Csenge, Bálint Csen-
ge, Lisztmajer Panna, Fillér Dá-
vid és Darányi Áron, akik pécsi, 
bajai, paksi versenyeken, illetve 
diákolimpián is sikerrel vettek 
részt. Az idősebb korosztályok-
kal, beleértve a fejlődni kívá-
nó felnőtt amatőr játékosokat 
is, további két edző: Barta Atti-
la és Rompf Nándor is foglalko-
zik. Barta Attila vezetőedző irá-
nyításával készül Kertész Milán, 
a szakosztály egyetlen országos 
rangsorral rendelkező i�úsági 
játékosa, aki 2015-ben 3 torna-
győzelmet aratott a �ú 14 éve-
sek közt, ezzel a ranglistán a 32. 
helyre került. Meg kell említeni 
még az OB III-as felnőtt csapat 
szereplését is, amely ebben az 
évben 6 vereség és 2 győzelem 
mellett az 5. helyen végzett. A 
szakosztály komoly reményeket 
fűz ahhoz, hogy 2016-ban két �-
atal játékosunk – Kertész Milán 
(14) és Kenyeres Ádám (18) be-
vetésével a csapat játékereje nö-
velhető lesz a sikeresebb sze-
replés érdekében. A szakosztály 
kiemelkedő szenior versenyzője 
Barta Attila, aki az ötven feletti-
ek közel másfél ezer főt számláló 
világranglistáján a 2015-ös évet 
a 342. helyen zárta.

Faller Gábor

Az rg szakosztály ünnepi gálája a Csengey Dénes Kulturális Központ-
ban. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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