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A paksi iskolákat is a KLIK működteti

Milliárdos fejlesztési forrásra pályázhatnak

December közepén aláírta az oktatási in-
tézmények átadásáról szóló vagyonkeze-
lési szerződést a paksi önkormányzat és 
a KLIK Szekszárdi Tankerületi Központja. 
Mint arról korábban beszámoltunk: köz-
ponti döntés értelmében az oktatáshoz tar-
tozó minden vagyontárgy és létesítmény 
működtetése januártól a tankerületek fel-
adata lesz. Pakson az általános iskolák mel-
lett a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, a Pro 
Artis Művészeti Iskola, a Gazdag Erzsi is-
kola, valamint a paksi pedagógiai szakszol-
gálat ingó és ingatlan vagyontárgyai kerül-
tek át a központhoz vagyonkezelésbe. A II. 
Rákóczi, a Gazdag Erzsi és a Vak Bottyán 
konyhája, a Pongrácz-ház, valamint egy 
szolgálati lakás továbbra is az önkormány-
zaté marad. Gerzsei Péter szerint városunk 

oktatási épületeinek állapota, felszereltsége 
országos viszonylatban is kiemelkedően jó. 
A tankerületi központ vezetője azt is hang-
súlyozta, hogy Pakson a CityOps rend-
szerben példaértékű, a működtetést segí-
tő megoldást ismertek meg. Az oktatási in-
tézmények karbantartójáról napokon belül 
döntés születik, helyi vállalkozóktól kértek 
ajánlatot a feladatra. 
Ahogy az a megállapodás szentesíté-
se alkalmából tartott sajtótájékoztatón el-
hangzott: a szerződés-előkészítés során 
a Szekszárdi Tankerületi Központ és az 
önkormányzat között kialakult jó együtt-
működés a jövőben is folytatódik azért, 
hogy a paksi gyerekek képzése továbbra is 
megfelelő színvonalú intézményekben tör-
ténjen. Az önkormányzat ehhez az iskolák 

alapítványain keresztül is segítséget nyújt, 
és ahhoz is hozzájárul, hogy a tanuszoda, 
valamint a műjégpálya használatát a jövő-
ben is kedvezménnyel vehessék igénybe a 
paksi diákok. 
A megállapodásban azt is rögzítették, hogy 
a helyi sportegyesületek szakosztályai ta-
nítási időn kívül továbbra is használhatják 
majd az iskolai tornatermeket.
2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz kerül az okta-
tási intézmények működtetése, a Szekszárdi 
Tankerületi Központ három járás területén 
hat önkormányzattal működött együtt az át-
adás zavartalan előkészítésén és lebonyolítá-
sán. Pakssal december 15-én írta alá a szer-
ződést a központ.

Dallos Szilvia

Egymilliárd forintos keretre pá-
lyázhatnak a paksi atomerőmű 
térségében lévő települések a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz (JETA), jelentet-
ték be a szervezet decemberi ülé-
sén. A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványt 2011-ben 
hozta létre az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt., a célja az atomerő-
mű környezetében kedvezmé-
nyezett területeken a felzárkóz-
tatás, az életminőség javításának 
elősegítése. Az érintettségi kört 
a paksi, a kalocsai, a tolnai járás 
egészét, valamint a szekszárdi já-
rás egy részét magába foglaló 41 
település alkotja. Az alapító ok-
iratban foglaltaknak megfelelően 
az atomerőmű 2011-től 2014-ig 
évente 500 millió forintot bocsá-
tott az alapítvány rendelkezésé-
re, míg tavaly a Miniszterelnök-
ség lett a támogató 716 millió fo-
rint összeggel.
2016 utolsó negyedévében a 
JETA ismét pályázatot nyújtott 
be térségfejlesztési támogatásra a 
Miniszterelnökséghez, egymilli-
árd forint összegre. Az alapítvány 
pályázata pozitív elbírálásban ré-
szesült, a támogatási szerződést a 
Miniszterelnökség részéről Lázár 
János miniszter látta el kézjegyé-
vel, a JETA ülésén pedig dr. Ko-

vács Antal, az alapítvány kurató-
riumának elnöke is aláírta a do-
kumentumot.
A Miniszterelnökség által biz-
tosított forrásból elsősorban az 
atomerőmű kapacitás fenntartási 
programjához illeszkedő fejlesz-
tési célok megvalósulását tá-
mogatják, azaz prioritást élvez-
nek majd a térségi és települési 
szolgáltatási infrastruktúra fej-
lesztésére irányuló projektek. 
Ezzel kapcsolatban dr. Kovács 
Antal kiemelte, hogy ha az ön-
kormányzatok jól meg tudják 
határozni a hosszú távú fejlő-
dést segítő célokat, akkor tény-
leg olyan dolgokra tudnak pá-
lyázni, és olyan rendszert kiala-
kítani, ami a következő száz évre 
meghatározza a térség települé-
seinek életét. Kiemelte, hogy az 
értékelés és a vizsgálatok szigo-
rúsága még magasabb szintű 
lesz. A kuratórium az alapsza-
bály alapján rugalmas tud len-
ni, ám csak akkor, ha a pályáza-
ti célok megvalósítása során be-
következő esetleges változásokat 
időben jelzik a települések, utó-
lagos jóváhagyásra nem lesz 
mód a jövőben.
A kuratóriumi ülésen közzétett 
felhívásban hét pályázati ablakot 
nyitottak meg. A kedvezménye-

zett települések önkormányzatai 
pályázhatnak a már megvalósí-
tás alatt álló, nagyobb léptékű 
pályázataik önrészének részle-
ges kiváltására, az életbiztonsá-
got és az életminőséget emelő 
célok megvalósítására, közössé-
gi épületek energiaracionalizá-
lására, valamint helyi építésze-
ti értékek megóvására. Új lehe-
tőségként jelent meg a kiírásban 
a szolgáltatási infrastruktú-
raelemek megvalósíthatósá-
gi tanulmányainak elkészíté-
si támogatása, illetve közösségi 
programok – falunap, fesztivál 
– megrendezésének támogatá-
sa, tájékoztatott Kováts Balázs 

az alapítvány munkáját segítő 
szakértő, aki kiemelte, hogy a 
támogatási intenzitási szinteket 
jelentősen, körülbelül tíz száza-
lékkal megemelték, ami azt je-
lenti, hogy az önkormányzatok-
nak kevesebb önrészt kell vállal-
niuk. A közösségi programok 
esetében például 100 százalék a 
támogatási intenzitás, az elnyer-
hető összeg egymillió forint. Je-
lentős eltérés a korábbiakhoz 
képest, hogy egy-egy önkor-
mányzat akár négy pályázatot 
is benyújthat egyidejűleg, tette 
még hozzá. A pályázatok beadá-
si határideje 2017. január 31.

Kohl Gy.
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Háromszázmillió forintról döntöttek

A Mezőföldvíz K�. tevékenységét és jövőké-
pét vizsgáló ad hoc bizottságot hozott létre 
decemberi rendes ülésén a képviselő-testü-
let. A tervezett hat helyett három tagja lesz 
a grémiumnak. Szabó Péter alpolgármester-
ként bizottsági munkában nem vehet részt, 
Bordács József és Kovács Sándor pedig vál-
lalkozóként áll üzleti kapcsolatban a cég-
gel, így ők sem vállalhatták a munkát. Így 
Bana János elnöklete mellett Bagdy Lász-
ló és Horváth Zoltán képviselő tekinti át a 
cég tevékenységét a következő hetekben.  
– Több olyan költség van, ami jelentősen ter-
heli a céget, ezért az önkormányzatnak má-
sodszor kellett 100 millió forintot biztosíta-
ni tőkeemelésre – vázolta a bizottság elnöke. 
Kitért arra is, hogy komoly kintlévőséggel 
rendelkezik a k�., aminek okait szintén sze-
retnék feltárni. Az már most ismert, hogy a 
rezsicsökkentéssel korlátozott víz- és csator-
nadíjak bevételkieséssel jártak, a közműadó 
emelése pluszkiadást jelent, illetve ahhoz, 
hogy a szükséges fogyasztói számot elérjék, 
olyan településeket is be kellett venni az el-
látottak közé, ahol alacsony a �zetési mo-
rál – mondta el Bana János. A testület ezen 
az ülésen hallgatta meg a cég tevékenységé-
ről szóló beszámolót, ahol elhangzott, hogy 
49 önkormányzat a tulajdonos, de 47 tele-
pülésen szolgáltatnak. Százhalombatta kilé-

pett, ami – mint Bana János mondta – lehet, 
hogy szerencsés, mert jelentős veszteséget 
halmozott fel, Dunaújvárosnak viszont tu-
lajdoni része van, ám a régi szolgáltató ma-
rad még néhány évig.
Ismét módosítja a Helyi Építési Szabály-
zatot a városvezetés. A gyakori változta-
tási igény dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyző magyarázata szerint az atomerőmű 
kapacitásfenntartási projektjével függ ösz-
sze. – A paksi atomerőmű bővítésének be-
jelentésével egyre nagyobb az érdeklődés a 
város közigazgatási területén található ipa-
ri tevékenység folytatására alkalmas terület 
iránt. Már most látható, hogy a Helyi Épí-
tési Szabályzat által e célra kijelölt területek 
nagysága és a beruházási igény között elté-
rés van – fogalmazta meg a főjegyző. Ezért 
született a javaslat, hogy mérjék fel azokat a 
területeket, ahol a beruházás során ipari te-
vékenység folytatható, különös tekintettel a 
paksi atomerőmű korábbi 3 km-es védőöve-
zete által érintett területekre.
A testület elfogadta a köznevelési intézmé-
nyek állami fenntartásba adására vonatkozó 
anyagot is. Ismét szóba került: a sportcsar-
nokokat önkormányzati fenntartásban kel-
lene tartani, hogy a továbbiakban is garan-
tálhassák a helyi sportegyesületek és civilek 
számára a kedvező bérbevétel lehetősé-

gét. Bordács József ez irányú felvetésére Süli 
János polgármester azt mondta, ezt az átvé-
teli szerződésben rögzítették. Azt is hozzá-
fűzte, hogy egy iskola eredményességét nem 
az befolyásolja, hogy a homlokzatára mi van 
írva, állami vagy önkormányzati-e, hanem 
az, hogy van-e elég pénz megfelelő eszkö-
zökre, a pedagógusok bérére. Hozzátette, 
továbbra is nyomon fogják követni az isko-
lák sorsát, hiszen, mint fogalmazott, a „mi 
gyerekeink járnak oda, a mi pedagógusaink 
dolgoznak ott” és, ha szükség lesz rá, meg-
keresik a módját, hogy segítsenek megtar-
tani a megszokott, átlag feletti színvonalat.
Több vonatkozásban is szó esett a Paksi 
FC stadionjáról a tanácskozáson. Az egyik 
a kormány által biztosított 600 milliós for-
rás, ami – mint a polgármester mondta – 
nem jelenti azt, hogy többe fog kerülni a 
stadion, a másik a gyep állapota volt. Utób-
bi kapcsán Süli János úgy fogalmazott, való-
ban siralmas állapotban van a gyep, kétsé-
ges, hogy kibírja-e a szezon végéig úgy, hogy 
az NB III-as mérkőzéseket is azon játsszák. 
Azt mondta, az okokat ki kell vizsgálni, a hi-
bákat pedig kijavítani. Erről szavai szerint a 
stadion kivitelezőjének kell gondoskodni, 
hiszen még érvényes a garancia. Hozzáfűz-
te, nem a paksi az egyetlen pálya, ahol je-
lentkezett ez a probléma.                             -vt-

300 millió forint támogatást ad 
a Paksi Sportegyesület részére az 
önkormányzat – döntött rendkí-
vüli ülésén a képviselő-testület. A 
grémium a kormány által bizto-
sított, a stadionépítés városi ön-

részét kiváltó 600 milliós támo-
gatás egy részének a felhasználá-
sáról határozott.
– A paksi sportegyesületek atom-
erőműves és MVM-szintű támo-
gatása gyakorlatilag megszűnt, 

ezért a képviselő-testület az egye-
sületek működőképessége érde-
kében a felszabaduló összeg egy 
részét a támogatásukra fordít-
ja. Természetesen tudjuk, hogy 
hosszú távon a megfelelő szpon-

zorálási és állami támogatási hát-
tér nélküli működés nem tartható 
fenn, hiszen mindkét sportegye-
sület költségigényes szakosztá-
lyokat is működtet – mondta el 
a döntés kapcsán dr. Blazsek Ba-
lázs. A címzetes főjegyző hozzá-
tette: a testület tisztában van vele, 
hogy amennyiben a szponzoráci-
óban nem lesz változás, akkor rö-
videsen kezelni kell a helyzetet. 
A testület azért biztosította a 300 
milliós támogatást, hogy 2016-os 
kötelezettségeinek eleget tudjon 
tenni az egyesület – fogalmazott 
dr. Blazsek Balázs.
A testület emellett a városi kom-
munikáció erősítése érdeké-
ben 6-6 millió forint támo-
gatás megítéléséről határozott a 
Telepaks Médiacentrum Non-
pro�t K�. és a Paks-Press Hír-
ügynökség számára.         -dallos-

Orosz, 
spanyol 
és angol 
nyelvi magánórák!

Külföldieknek 
magyartanítás 

valamely fenti nyelven.
20/251-3339
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A Baranya Megyei Kormányhivatal MEFF 
Bányászati Osztálya koordinálja a Paks északi 
határában történt löszfalomlással kapcsolatos 
feladatokat. Addig, amíg megoldást nem talál-
nak, félpályás útlezárás, sebességkorlátozás és 
jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a 
forgalom a 6-os úton. 
Az egykori vasúti múzeumnál 2016. decem-
ber 19-én reggel nem sokkal 8 óra után om-
lott le több tonna lösz a Sánc-hegyről. Az utat 
részben eltorlaszolta, de személyi sérülés, bal-
eset nem történt. Az úttestet letakarították, de 
nem nyitották meg teljesen a forgalom előtt. A 
Magyar Közút Nonpro� t Zrt. Kommuniká-
ciós osztálya úgy tájékoztatott, hogy a közle-
kedők biztonsága érdekében vélhetően fenn-
tartják a kiépített korlátozást a szükséges be-
avatkozás meghatározásáig. Az utat egyébként 
betonelemekkel védik, ami a közút kezelője 
szerint elegendő biztonságot nyújt. – A korlá-
tozással kialakított gyűjtőtér nagy biztonság-
gal képes felfogni az esetlegesen bekövetkező 
újabb omlásból származó anyagot – válaszol-
ták az erre vonatkozó kérdésre.

A löszomlás miatt kezdeményezett állam-
igazgatási eljárást koordináló Baranya Megyei 
Kormányhivatal MEFF Bányászati Osztá-
lyához intézett kérdéseinkre dr. Horváth Zol-
tán kormánymegbízott nevében Gyuricza Ág-
nes sajtófelelős válaszolt. Mint írta, a bánya-
felügyelet december 23-án tartott helyszíni 
bejárást a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Paksi Kirendeltsége és a Magyar 
Közút Nonpro� t Zrt. képviselőinek bevoná-
sával. Ennek során azt állapították meg, hogy 
vannak olyan függő – lazult, megcsúszott, re-
pedezett – állapotú kőzettömegek, amelyek a 
továbbiakban „mozgásuk esetén a 6-os út szel-
vényébe lejuthatnak”. 
Arról, hogy milyen módszerrel szüntetik meg 
a veszélyes állapotot, nem született döntés. 
Mint ahogyan egyelőre azt sem tudni, hogy en-
nek költségét ki fogja állni. A Bányászati Osz-
tály lapzártánk idejére újabb helyszíni szem-
lét tűzött ki, amire az érintett tulajdonosokat és 
kezelőket is meghívták. Tájékoztatásuk szerint 
a jövőbeni feladatokat, műszaki megoldásokat 
ezt követően határozhatják meg.                      -vt-

Karácsonyra átadták a forgalomnak a Kini-
zsi utcát, december 28-án pedig elkezdődött a 
műszaki átadás. Az időjárás még befolyásol-
hatja a beruházás végleges lezárását, ugyanis 
az új zöldfelület kialakítását, valamint a szük-
séges hiánypótlások elvégzését a fagy módo-
síthatja. A hiánypótlásokról tételesen egyez-
tetnek a lakókkal is. A 670 méter hosszú Ki-
nizsi utca teljes körű felújítása során hétezer 
négyzetméter új térköves burkolat készült, 
cserélték az ivóvízvezetéket, csapadékcsatorna 
épült a nyílt árok helyett, földkábelesre alakí-
tották át az elektromos és a közvilágítási háló-
zatot, valamint a távközlési és kábeltévé-háló-
zatot.  Fotó: Sza� enauer Ferenc/Paksi Hírnök

Leomlott a löszfal a vasúti múzeumnál

Jumbo Travel Utazási  iroda

Velencei  
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2017.02.24–26.
13.990 Ft / fő

SíeléS  
auSztriában
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Már foglalható!

Induljon a 2017-es 
ÉLMÉNYGYŰJTÉS!

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Szabó Péter

Ötre gyarapodott városunk határon 
túli partnertelepüléseinek száma, miu-
tán két éve aláírták Visk és Paks között a 
testvérvárosi szerződést, majd 2015 tava-
szán Novovoronyezzsel tették hivatalos-
sá a több évtizede létesült kapcsolatot. A 
testvérvárosokkal ápolt kapcsolatok koor-
dinálása Szabó Péter alpolgármester egyik 
feladata. – Nagyon fontos a kulturális in-
tézmények, civilszervezetek közötti kap-
csolatok ápolása és szélesítése, de szeret-
ném, ha gazdasági kapcsolatok is kialakul-
nának partnereinkkel. Kézdivásárhellyel és 
Novovoronyezzsel már elkezdődött e téren 
a tapasztalatcsere – mondta el a TelePaks 
Fogadóóra című műsorában a városvezető.  
Az iskolák fenntartása után a működtetés 
is a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponthoz került. Hosszú előkészítő munka 
előzte meg az átadás-átvételt. – Szinte min-
dent vitt az állam, az oktatási tevékenység-
hez kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon-
tárgyak átadása központi döntés volt, a 
konyhák, a Pongrácz-ház és egy szolgá-
lati lakás maradt önkormányzati kezelés-
ben – mondta el Szabó Péter, aki az oktatá-
sért, közművelődésért és a kulturális ügye-

kért felelős alpolgármesterként is dolgozik. 
Hozzátette: jó együttműködés alakult ki a 
Szekszárdi Tankerületi Központtal, amit a 
jövőben is ápolni fognak, hogy a paksi gye-
rekek és pedagógusok ne tapasztaljanak 
változást az oktatás körülményeiben.  
A helyi kulturális élet területén is változá-
sok várhatók: új feladatellátási szerződést 
írt alá az önkormányzat a Csengey Dénes 
Kulturális Központtal. Ebben többek kö-
zött az áll, hogy a nemzeti ünnepekhez és 
a város által alapított díjak átadásához kap-
csolódó nagyrendezvények ezentúl önkor-
mányzati szervezésben valósulnak meg.
Az önkormányzati bérlakások szá-
ma évek óta nem változik Pakson, pe-
dig az igény  egyre nő – folytatta a szoci-
ális ügyekért is felelős városvezető – ezért 
új bérlakásrendszer kidolgozását kezde-
ményezte az önkormányzat. – Változtat-
ni szeretnénk a bérlakáshoz jutás lehetősé-
gén, hiszen egyre több az egyedülálló anya 
és a bajba jutott család, számukra megol-
dást jelentene, ha átmenetileg önkormány-
zati bérlakásba költözhetnének. Vizsgál-
juk az országban működő jó gyakorlato-
kat, tárgyaltunk az ún. veszprémi modellt 
működtető Máltai Szeretetszolgálattal is, 
és elkészült egy szakmai tanulmány a pak-
si helyzetről – tájékoztatott Szabó Péter. 
Jelenleg a DC Dunakom Plusz K�. keze-
li a bérlakásállományt, de terveik szerint 
a bérlakás-gazdálkodás egy nonpro�t k�. 
feladata lesz a jövőben. Az épületek állag-
megóvása, a lakások karbantartása az ön-
kormányzati cég feladata marad, az új szer-
vezet a kiutalást és az ellenőrzést végzi 
majd várhatóan 2018-tól.
– Tartani kell a lépést a korral, a változá-
sokkal, ezért döntöttünk a város honlap-
jának megújításáról – folytatta a helyi mé-
diát is felügyelő alpolgármester. Ezt folya-
matos tájékozódás előzte meg, alakult egy 
munkacsoport, keresték ezen a területen is 
a jó gyakorlatokat. Kaposvár és Szombat-
hely honlapjának alkotóival tárgyaltak, és 
az utóbbi csapat mellett döntöttek. A terve-
zett új, modern, jól kezelhető városi honla-
pon a város dolgai, az önkormányzat, a hi-
vatal fontos, hasznos információi lesznek 
elérhetők, a nyilvános dokumentációkkal, 
ügyfélfogadási renddel. Külön fül lesz a tu-
rizmus számára, és a városi hírek is külön 
elérhetők lesznek. 
Sokan felkeresik Szabó Pétert a fogadónap-
jain problémáikkal, de ajtaja nemcsak ek-

kor áll nyitva a paksi polgárok és civilszer-
vezetek előtt – Sok a feladat, de ezért va-
gyok itt – fogalmazott  az alpolgármester, 
aki a hetes körzetért is felel a 2016. május 
8-i időközi helyhatósági választás óta. Eb-
ben a körzetben valósult meg az óév egyik 
városi nagyberuházása, az Ady Endre utca 
teljes körű rekonstrukciója. A munkát fo-
lyamatosan �gyelemmel kísérte, az ered-
ménnyel, az utca lakóival együtt, elégedett.
– Az elmúlt évek egyik legzökkenő-
mentesebb beruházásán vagyunk túl, XXI. 
századi utcát kaptunk a kivitelező DC 
Dunakom Plusz K�. munkájának eredmé-
nyeképpen. Novovoronyezs polgármestere 
is elismerően nyilatkozott az utcáról, ami-
kor ittjártakor megtekintette. A jövőben 
már a tervezési munkák előtt is fórumra 
várják a lakosságot, hogy az elképzeléseik-
re tekintettel készüljön el a végleges terv, és 
ez alapján az utcák rekonstrukciója – szólt 
a tapasztalatokról a képviselő, aki 2017-re 
a Vadász utca felújítását már ilyen módon 
szeretné megvalósítani a hetes körzetben. 
Szabó Péter kezdeményezésére idén új 
köntösbe öltöztették a Szentlélek-templom 
előtti teret is. A városrész kiemelt �gyelem-
nek örvend, hiszen a Makovecz Imre ter-
vezte templom Paks egyik legfőbb turisz-
tikai látványossága, emellett az új város-
központ kialakítására kiírt tervpályázat 
tapasztalatai is azt mutatják, hogy dél felé 
tolódik a jövőben a város centruma. Az el-
képzeléseket befogadó körzetnek méltó-
nak kell lennie erre a feladatra, ezért jövő-
re a templom mögötti teret is korszerűsí-
tik csakúgy, mint az Újtemplom utca még 
fel nem újított jobb oldali járdáját. A tervek 
készen állnak, és a költségvetés elfogadása 
után forrás is lesz rá – ígérte a képviselő. 
Több évtizedes probléma a Tolnai úti csa-
padékvíz-elvezetés. Itt is kész tervek van-
nak a rendszer további korszerűsítésére, 
hogy a lakosságnak ne kelljen térdig járnia 
a vízben egy-egy nagyobb esőzés után. A 
beruházás a 2017-es esztendő feladata lesz 
– tudtuk meg. 
Szabó Péter azt is elmondta, hogy bár nem 
tartozik az önkormányzat kötelezően ellá-
tandó feladatai közé, Paks is gondoskodik 
az utcán élőkről: nappali melegedő készül 
a hajléktalanok számára a Síp utcában. Az 
intézményt, ahol tisztálkodhatnak, megpi-
henhetnek, várhatóan néhány héten belül 
megnyitja kapuit. 

Dallos Szilvia

Forrás: Fidesz
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Fogadóóra

Süli János
Forrás: Néppárt

Kétszer voltunk már Novovoronyezsben 
tanulmányozni a térségfejlesztéssel kap-
csolatos teendőket. A város intézménye-
it végiglátogatva megtapasztaltuk, milyen 
fejlesztéseket indukált az új blokkok épí-
tése a városban. Orosz testvértelepülésünk 
vezetőinek viszontlátogatásán kíváncsi-
ak voltunk, milyennek látják a mi telepü-
lésünket, sportlétesítményeinket, óvodáin-
kat, iskoláinkat, és arra, ezek alkalmasak-e 
a pluszterhelésre. Elégedettek voltak – 
mondta el a TelePaks Fogadóóra című mű-
sorában Süli János. A polgármester hozzá-
tette: azokat a terveiket is elmondták part-
nerüknek, amit még a lakosság sem ismer, 
hiszen csupán részterületeket tártak fel ed-
dig. – Az összetett városfejlesztési prog-
rammal akkor szeretnénk előállni a paksi-
aknak, ha a erőműberuházás minden te-
kintetben zöldlámpát kap Brüsszeltől, és 
egyértelmű lesz, hogy kezdődhet a munka. 
A lakossági egyeztetések fontosak, hiszen 
több szem többet lát. A részletes tervek ki-
dolgozása előtt szeretnénk tudni az itt élők 
véleményét, elképzeléseit, mert százéves 
távlatra is kiható területfejlesztést indítunk 
majd. Mindezt úgy szeretnénk elvégezni, 
hogy utódainknak ne gondot okozzunk, 
hanem számukra is előnyös döntéseket 

hozzunk. Ehhez szükség van a közös böl-
csességre – hangsúlyozta Paks polgármes-
tere.
Elkészült az erőmű közvetlen környezeté-
re vonatkozó helyi építési szabályzat, ben-
ne a végleges elkerülőút terve, a kikötő, az 
ipari területek és az úthálózat bővítésé-
nek lehetőségeivel. Ezek nemcsak tervszin-
ten álltak össze, hanem a szükséges forráso-
kat tekintve is – tette hozzá a polgármester. 
– Ebben lesz állami, önkormányzati és vál-
lalkozói tőke egyaránt, utóbbi például a la-
kóházakat építi majd meg, melyek kétsze-
res hasznosítása várható, hiszen először az 
erőműberuházáson dolgozó építők lehetnek 
bérlők, később pedig értékesíthetők lesznek 
ezek az ingatlanok az üzemeltetők részére. 
Ennek feltételeit is ki kell dolgozni. Süli Já-
nos hangsúlyozta: pénzről akkor beszélnek, 
ha aktuális lesz, de az 1-4. blokk építésének 
időszakához képest jóval kevesebb önkor-
mányzati forrású beruházásra készülnek, 
mert a magántőke állami források bevoná-
sával sok mindent megépít majd.
– A helyi építési szabályzat felülvizsgálata so-
rán egyetértettünk a lakossággal abban, hogy 
nem szabad bezsúfolni az óvárosba kis telek-
re sok lakást zöldfelület, tároló, garázs és par-
koló nélkül. A beépítési százalék módosítá-
sával ezen változtattunk. A napokban is jó-
váhagytunk az új előírásoknak megfelelő 
sorházépítési engedélykérelmet. Nem lehet 
megtiltani, hogy társasházak épüljenek Pak-
son, csak annyiban tudjuk ezt szabályozni, 
hogy élhetőek legyenek és élhető környezet-
ben készüljenek. Az önkormányzat által erre 
a célra kijelölt, a Pollack Mihály utca mellett 
található építési terület kapcsán az év elején 
ötletpályázatot írnak ki, keresve a lehetősége-
ket, hol legyen sor- és hol családi ház, milyen 
technikai követelményeket használjanak a ki-
vitelezők (hőszivattyú vagy például napelem 
beépítésével), mert szeretnénk olyan modern 
követelményeket meghatározni, amelyek ré-
vén ezek a házak 30-40 év múlva is modern, 
komfortos épületek lesznek. Csak akkor 
kezdheti meg az építkezést a vállalkozói tőke, 
ha megvannak az irányok.
Zajlik az önkormányzati cégek felkészíté-
se is: az ipari parkot folyamatosan bővítik, 
két évvel ezelőtt a hatos út erőmű felőli ol-
dalán is vásárolt a város egy jelentős terület-
részt. – Később is fenntartható fejlődést biz-
tosító ipariterület-bővítést szeretnénk úgy, 
hogy ha az orosz vagy magyar beszállító he-
lyi előszerelő üzemként csarnokokat létesít, 

levonulása után – ha a telket apportként ad-
ják át – a csarnok az önkormányzaté lesz. 
Így kedvező áron kapjuk, olcsón lehet majd 
bérbeadni, ez pedig vonzó lehet az ipar szá-
mára, ami a lakosság munkához jutását is 
biztosítja. Az a cél, hogy az erőműépítkezés 
befejezése után is maradjon a térségben je-
lentős ipar.
A fenntartható jövő jegyében a mezőgaz-
dasági termelésre épülő feldolgozóipar 
alapjainak megteremtésén is dolgozik az ön-
kormányzat: két agrárkamarával együttmű-
ködve keresik a jó példákat. Az előkészítés 
elkezdődött, a térség termelőinek tetszik az 
elképzelés, tudtuk meg. Szerződéses együtt-
működéses konstrukciót kell kidolgoznunk, 
egyfajta értékesítési szövetkezeteket alapítani, 
melyekben az önkormányzat is résztulajdo-
nos. A termelők számára ez garanciát jelent-
het. Eleinte a megtermelt áru az építők ellá-
tását biztosítja majd, és a termelőktől közvet-
lenül a fogyasztóhoz kerülhet a termék. Így 
a haszon a gazdáknál marad a bővítés idején 
és utána is, aminek hatására a �atal gazdák is 
itthon maradnának, hiszen egy kisebb birtok 
is megélhetést biztosíthatna a család számára 
a garantált átvételi árral vagy akár a gépköl-
csönzés lehetőségével. – Ennek támogatásá-
ra két feldolgozóüzemet tervezünk Kalocsa 
és Paks térségében. A tízezer építőmunkás 
távozása után ezek az üzemek egy új tartósí-
tóipari létesítmény alapjai lehetnek.
– Az elmúlt években próbáltunk olyan mód-
szereket követni az önkormányzati beru-
házások megvalósítása során, hogy az erő-
műbővítés idejére a helyi építési vállalko-
zók helyzetbe hozhatók legyenek. Az ún. 
in-house szerződésekkel az önkormányzati 
tulajdonú DC Dunakom Plusz K�.-n keresz-
tül paksi cégek dolgoztak az utca- és tömb-
belső-felújításokon. A Mezőföldvíz K�. a 
csapadékvíz-elvezető rendszer és az ivóvíz-
hálózat újraépítésén munkálkodott. A meg-
emelt közbeszerzési értékhatárok miatt most 
még több lehetőségünk van a helyiek meghí-
vására. Szeretnénk saját cégeinkkel, így a hul-
ladékgazdálkodási k�.-vel is szolgáltatóként 
megjelenni az erőmű-építkezés területén: az 
ideiglenes vízhálózat és a tűzivízhálózat mű-
ködtetése, a szociális helyiségek fenntartása 
és takarítása, a hulladékok szelektív gyűjté-
se is bevételt és munkalehetőséget jelentene. 
Ezeken a területeken számtalan olyan lehető-
ség áll a város cégei előtt, ahol dolgozhatnak, 
hasznos tevékenységet folytathatnak és bevé-
telt szerezhetnek.          Ü
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Ü A jogszabályi háttér módosulása, a köz-
műadó és a rezsicsökkentés bevezeté-
se, immáron két éve jelentősen rontja a 
Mezőföldvíz K�. eredményességét, emel-
lett a lakossági és ipari céges kintlévőségei is 
összességében százmilliós tételt jelentenek. 
Ez utóbbiak egy része behajthatatlan, hiszen 
a vízellátást nem lehet korlátozni és köztar-
tozásba sem fordíthatók át a lakossági tarto-
zások. Ha a közműadó javasolt módosítását 
elfogadják és a kintlévőségek is csökkennek, 
mindemellett pedig elkezdődik a kapacitás-
bővítéshez kapcsolódó beruházás és ezek-
ből lesz bevétele a cégnek, akkor a pozíci-
ója erősödni fog. A cég helyzetének átte-
kintésére testületi ad hoc bizottság alakult. 
– Az előírt fogyasztási egységgel rendelke-
zik a cég, ezért nem kell csatlakoznunk más 
szolgáltatóhoz, de szeretnénk, ha hosszú tá-
von gazdaságosan fenntartható cégünk len-
ne, amelynek az alaptevékenysége is az – fo-
galmazott Süli János.
– A város gazdálkodását tekintve alkalmaz-
kodunk kell a körülményekhez. 1,1 milli-
árdot elvonnak Pakstól, hogy az ország 
minden oktatási intézményében megfelelő 
színvonalú működtetést tudjon biztosítani 
az állam. Paks eddig mintegy 650 milliót 
költött erre a célra, így a tényleges elvonás 

500 millió. Oda kell �gyelnünk adóbevéte-
leink bővítésére, az adóforintok beszedésé-
re. A stadionprojekt kapcsán sokan rosszul 
kommunikálták a támogatás célját. A pak-
si stadion a tervezőasztalon 1,7 milliárd fo-
rintban kerül, erre megvan a pénz, hiszen 
az állam kiváltotta az önkormányzat 600 
milliós önrészvállalását, 800 millió az álla-
mi támogatás, 300 milliót pedig társasági 
adóból gyűjthet be az egyesület. A felszaba-
duló 600 millió forintot az önkormányzat 
egyéb feladataira fordíthatjuk. A bővítés-
hez kapcsolódó feladatok jelentősen meg-
haladják az önkormányzat forráslehetősé-
geit, az első blokkok építésénél és az orosz 
építkezéseknél is központi �nanszírozásból 
zajlott a térségfejlesztés legjelentősebb ré-
sze. Erre ezúttal is meg fogjuk kapni a for-
rásokat, amint felszáll a fehér füst. 
2016-ban is zajlottak nagyberuházások 
a városban. Azzal, hogy elkészült az Ady 
Endre utca teljes körű rekonstrukciója és 
a Szentlélek-templom előtti tér korszerű-
sítése, régi sebeket gyógyítottunk be. A 
Kinizsi utca is elkészült karácsonyra. Ta-
pasztalt vállalkozót bíztunk meg a feladat-
tal, amely talán az induláskor nem fekte-
tett elég energiát az építésbe, és emellett 
jó néhány napos csúszást okozott a nagy 

esőzés is. A kötbér mértékét szerződésben 
rögzítettük, a beruházást véglegesen a hi-
ánypótlások elvégzése után zárjuk csak le. 
2017-ben a Hunyadi utca felújítását ter-
vezzük, de csak a jó idő beköszönte után 
kezdünk. 
A Váci utcai tömbbelső rekonstrukciója jó 
ütemben halad, és a múzeum előtti tér fel-
újítása is befejeződik, amikor megérkeznek 
az ide tervezett, az Erzsébet Nagy Szállo-
dánál beépített burkolattal harmonizáló 
kövek. – A parkoló építésénél először al-
kalmazták Pakson a Parlament parkolójá-
nál használt tömörítéses megoldást. Ha ná-
lunk is beválik, akkor több helyszínen épí-
tünk majd ezzel a technológiával. Amint a 
burkolat megszilárdul, átadjuk használatra 
a múzeum előtti parkolót.
 – A tájékoztatás és kommunikáció folyta-
tódik, az utcafelújítások esetén is fontos az 
egyeztetés, hiszen az áttervezés mindig költ-
ségkímélőbb, mint a bontás – fogalmazott a 
város polgármestere, aki azt szeretné, ha a 
tervezési fázisokba is aktívan bekapcsolód-
na a lakosság. Hozzátette: a városházát is 
meg akarják újítani. Ha később épül is egy 
új, a jelenlegi épület akkor sem maradhat 
ilyen állapotban.

Dallos Szilvia

Kézzel fogható segítség a felkészülésben

Milliárdos fejlesztési forrásra pályázhatnak a települések 
az atomerőmű térségében
Egymilliárd forintos keretre pályázhatnak a Paksi Atom-
erőmű térségében lévő települések a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványnál. A Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból elsősorban a Paksi Atomerőmű kapa-
citás-fenntartási programjához illeszkedő fejlesztési célok 
megvalósulását támogatják.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) egymilliárd 
forintos kerettel hirdette meg új, a térség fejlesztését szol-
gáló pályázatát. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-ben jött 
létre. Célja az atomerőmű körüli kedvezményezett területe-
ken a felzárkóztatás, az életminőség javításának elősegíté-
se. Az érintettségi kört a Paksi, a Kalocsai, a Tolnai járás egé-
szét, valamint a Szekszárdi járás egy részét magába foglaló 
41 település alkotja. Az alapító okiratban foglaltakkal össz-
hangban az atomerőmű 2011-től 2014-ig évente 500 mil-
lió forintot bocsátott az alapítvány rendelkezésére, míg ta-
valy a Miniszterelnökség lett a főtámogató 716 millió forint 
összeggel. 2016. utolsó negyedévében a JETA ismét pályá-
zatot nyújtott be térségfejlesztési támogatásra a Miniszter-

elnökséghez, egymilliárd forint összegre. A pályázat szak-
mai programjában bemutatták a fejlesztési célokat, amelyek 
a korábbiaknál szorosabban illeszkednek a Paksi Atomerő-
mű kapacitás-fenntartási programjához. Prioritást élveznek 
majd a térségi és települési szolgáltatási infrastruktúra fej-

lesztésre irányuló projektek. Az alapítvány pályázata pozitív 
elbírálásban részesült, a támogatási szerződést a Miniszter-
elnökség részéről Lázár János miniszter látta el kézjegyével.
Ezúttal hét pályázati ablak nyílt meg. A már megvalósítás 
alatt álló, nagyobb léptékű pályázataik önrészének részleges 
kiváltására, továbbá az életminőség és az életbiztonság eme-
lését szolgáló programokra; közösségi épületek energia-ra-
cionalizálására és a helyi építészeti értékek megóvására pá-
lyázhatnak az önkormányzatok. Új lehetőség a szolgáltatási 
infrastruktúraelemek megvalósíthatósági tanulmányainak 
elkészítési támogatása, illetve a közösségi rendezvények – fa-
lunap, fesztivál – rendezéséhez igényelhető támogatás, ami 
elsősorban a kistelepüléseket segítheti. Jelentős eltérés a ko-
rábbiakhoz képest, hogy egy önkormányzat akár négy pályá-
zatot is benyújthat egyidejűleg. Eközben jelentősen nőttek a 
támogatási intenzitási szintek, azaz kevesebb önrészt kell vál-
lalniuk az önkormányzatoknak. A pályázatok beadási határ-
ideje 2017. január 30.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsoló-
dó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu 
oldalon.                                                                                                              (X)Paks is kihasználja a pályázati lehetőségeket
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Atomerőmű

Maratoni volt a közmeghallgatás
Közel százötven érdeklődő vett részt azon a 
közmeghallgatáson, amelyet 2016. decem-
ber 13-án, Pakson, a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban tartott az Országos Atom-
energia Hivatal az új atomerőművi blokkok 
telephelyengedély-kérelmére indult hatósá-
gi eljárás részeként. A rendezvényen nem-
csak civilek jelentek meg, hanem társadalmi 
és politikai szervezetek képviselői is. A több 
mint háromórás közmeghallgatáson feltett 
kérdésekre az OAH, valamint az engedély-
kérelmet benyújtó MVM Paks II. Atomerő-
mű Fejlesztő Zrt. képviselői válaszoltak.
Kérdések hangzottak el többek között az el-
járás időtartamáról, az eljárásba bevont szak-
emberek számáról, a meglévő és új blokkok 
párhuzamos üzemének hatásairól, az atom-
erőművet érő esetleges külső hatások követ-
kezményeiről, illetve arról, hogy miért van 
szükség újabb engedélyezésre, hiszen az 5. és 

6. blokkok telephelyét már korábban is vizs-
gálták. Az OAH képviselője kifejtette, hogy a 
hazai jogszabályok szerint minden nukleáris 
létesítmény csak saját, önálló telephelyen lé-
tesülhet és minden létesítmény esetében kor-
szerű, a legfrissebb tudományos és technikai 
elvárásoknak megfelelő vizsgálatokkal kell 
meggyőződni a telephely alkalmasságáról. 
Egy érdeklődő azt �rtatta, hogy a Roszatom 
Pakson beépítheti-e azt a reaktortartályt, 
amely a belorusz atomerőmű építésekor sé-
rült meg. – A hatályos jogszabályok értel-
mében a biztonság szempontjából fontos be-
rendezésekhez, így a reaktortartályhoz is, a 
magyar nukleáris hatóság, azaz az Országos 
Atomenergia Hivatal által kiadott gyártási en-
gedély szükséges. A gyártás az engedély bir-
tokában kezdhető meg, tehát korábban le-
gyártott berendezés nem építhető be a hazai 
létesítményekbe – hangzott el az OAH vála-

szában a közmeghallgatáson. Az is kiderült 
belőle, hogy a hatóság minden kétséget kizá-
róan nyomon követi a főberendezés elkészül-
tét. Az OAH ugyanis a gyártási engedélyben 
határozza meg, hogy a gyártási folyamatok 
melyik lépésénél ellenőrzi a reaktortartályt és 
a követelmények teljesülését. A helyszíni át-
vételi ellenőrzés további garanciát nyújt arra, 
hogy csak megfelelő – azaz megfelelően ter-
vezett és gyártott, a szükséges engedélyekkel 
rendelkező – reaktortartály kerülhessen be-
építésre. 
A paksi közmeghallgatásról készített jegyző-
könyvet, később pedig az ügyben született ha-
tósági döntésről szóló hirdetményt a hatóság 
közzé teszi Paks Város Polgármesteri Hivata-
lában, az OAH honlapján és a közigazgatási 
hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.
magyarorszag.hu) is.

-vt-

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a 
Paksi Atomerőmű 3. blokkjának üzemidő-
hosszabbítási engedélyét, így az a tervezett 
30 év helyett összesen 50 éven át vehet részt a 
hazai áramtermelésben. Az 1. és 2. blokk már 
korábban megkapta az üzemidő-hosszabbí-
tási engedélyt.
A 3. blokk üzemeltetési engedélye és eredeti-
leg tervezett üzemideje 2016. december 31-
én járt volna le. Az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. – hasonlóan az első két blokkhoz – 
egy évvel a határidő előtt kérelmet nyújtott 
be az Országos Atomenergia Hivatalhoz a 
működési idő húszéves meghosszabbítására. 

– Több ezer oldalas dokumentációban ösz-
szefoglalt tudományos elemzéssel igazolták, 
hogy az „óriási tartalékkal rendelkező orosz 
dizájn” a biztonsági elvárásokat teljesíti, mű-
szakilag alkalmas a továbbüzemeltetésre – tá-
jékoztatott dr. Kovács Antal. Az atomerőmű 
kommunikációs igazgatója azt is hozzátet-
te, hogy ráadásul gazdaságilag is megalapo-
zott ez a lépés, hiszen az üzemidő-hosszabbí-
tás során kevesebb mint 20 ezer Ft/kWh áron 
biztosítanak áramtermelő kapacitást, ami a 
legolcsóbb megoldás.
Korábban ugyan már két blokk esetében kért 
a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítás-

hoz engedélyt, abban a tekintetben azonban 
úttörő a mostani eljárás, hogy ez az első olyan 
blokk, amelynél már a kérelem benyújtása 
idején bevezették a 15 hónapos üzemanyag-
ciklust. Ennek lényege, hogy a korábbi 12 hó-
nap helyett 15 hónaponta állítják le a reaktort 
karbantartásra, üzemanyag-átrakásra, ami a 
többlettermelésen túl biztonságnöveléssel és 
a környezeti terhelés csökkentésével jár. A 
következő karbantartás a 3. blokk esetében 
az év elején esedékes.
A Paksi Atomerőmű 4. blokkjánál is elkezdő-
dött az üzemidő-hosszabbítás engedélyezési 
eljárása. Az eredeti engedély 2017. december 
31-ig szól, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
által benyújtott kérelem alapján az Országos 
Atomenergia Hivatal november elején meg-
kezdte a hatósági munkát.
Dr. Kovács Antal arról is beszélt, hogy a vilá-
gon elsőként az Amerikai Egyesült Államok-
ban merült fel az üzemidő-hosszabbítás gon-
dolata, máig itt kapott a legtöbb blokk ehhez 
engedélyt. Magyarország az amerikai példát 
követi és a felkészülésben is számít az ottani 
tapasztalatokra. A független szakértők – köz-
tük jelentős gyakorlattal, referenciával rendel-
kező amerikai szakemberek – és az Országos 
Atomenergia Hivatal mellett a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség is �gyelemmel kíséri 
az üzemidő-hosszabbítási programot, mondta 
a kommunikációs igazgató.             Vida Tünde

Húsz évvel tovább működhet a 3. blokk
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az atomerőmű elmúlt évi eredményeiről, 
stratégiájáról is szó esett az TEIT évértéke-
lő-évnyitó értekezletén, Balatonfüreden. Ha-
gyomány, hogy az atomerőmű rekreációs 
központjában összegzi előző évi munkáját a 
Társadalmi Ellenőrző Információs és Telepü-
lésfejlesztési Társulás, miként az is, hogy leg-
jelentősebb partnerük, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. vezetői is bekapcsolódnak a ta-
nácskozásba. Hamvas István vezérigazgató 
arról számolt be, hogy amint azt tervezték is, 
a termelés terén rekordévet zártak. Ennek 
hátterében a korábban meghozott intézke-
dések, elsősorban a C15 projekt áll. Ham-
vas István a piaci helyzet változását és annak 
atomerőműre gyakorolt hatását is felvázol-
ta, kitérve arra, hogy ennek tükrében hogyan 
módosította az elmúlt év végén stratégiáját 
az atomerőmű annak érdekében, hogy meg-
őrizze piaci pozícióját, visszanyerje árelőnyét. 

Beszélt arról, hogy mások mellett fontos fel-
adatuk az üzemidő-hosszabbítás feltételeinek 
teljesítése, az új blokkok építésének támoga-
tása, felkészülés az új blokkok üzemeltetésé-
re, valamint az erőmű társadalmi megítélésé-
nek formálása, a lakosság bizalmának továb-
bi erősítése.
Ez utóbbi éppen az a terület, ahol a TEIT 
is partnere a paksi atomerőműnek. Dr. Bá-
lint József elnök azt mondta, hogy az atom-
erőművel 2018-ig szóló szerződésük van, az 
RHK K�.-vel pedig a tervek szerint február-
ban kötnek idénre megállapodást. A Paks II. 
projekttársasággal pedig ugyan nincs szerző-
désük, de lakossági tájékoztató munkájuk az 
új blokkok építésével kapcsolatos kommu-
nikációra is kiterjed. A tavalyi évet értékel-
ve azt mondta, a TEIT alapvető feladatát tar-
tották szem előtt, vagyis a paksi atomerőmű 
működésének ismertetését, elfogadottságá-

nak erősítését a lakosságuk körében és a szé-
lesebb nyilvánosság előtt. Az elnök szerint ezt 
a tevékenységet sikerrel végezték, tervezett 
programjaikat meg tudták valósítani, a nem-
zetközi szervezet munkájában részt vettek és 
újabb tapasztalatokat szereztek. 2016-ban ne-
hezítette a munkát, hogy az RHK K�.-vel és 
az azt felügyelő minisztériummal a szokásos 
éves helyett két féléves szerződést tudtak köt-
ni, ami megterhelő volt a szerződött felada-
tok végrehajtásában, a keret elszámolásában. 
Dr. Bálint József azt mondta, a tervek szerint 
idén hasonló mederben folyik majd a mun-
ka, szeretnék a nemzetközi szervek konferen-
ciáin, szakmai utakon gyarapítani tudásukat, 
az információkat a társult települések ren-
dezvényein, falunapjain továbbítani a lakos-
ság felé, és nem mulasztják el megünnepelni 
a szervezet huszonöt éves jubileumát.                                           

-tünde-

Jubileumra készül a TEIT

Folyamatosan biztosítja a szükséges kapacitást 
a hazánkban keletkezett radioaktív hulladé-
kok elhelyezésére a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Nonpro�t K�. Dr. Kereki Ferenc ügy-
vezető igazgató szokásos decemberi évértéke-
lő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy 
mind Bátaapátiban, mind pedig Pakson dol-
goznak az új kapacitások kialakításán. Mind-
két helyszínen új megoldásokat alkalmaznak a 
jövőben annak érdekében, hogy hatékonyabb 
térkihasználással, a biztonság megtartása mel-
lett csökkentsék a költségeket.
A Pakson elhasznált fűtőelemek tárolására 
szolgáló Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló-

jában húsz modult vettek eddig használatba. 
Most készült el egy újabb, négykamrás mo-
dul, amelyet már összenyitottak az üzemelő 
létesítményekkel. Ez a 2017-es üzembe helye-
zést követően 2018-tól lesz fogadóképes. Az új 
egységben kamránként 527 fűtőelem elhelye-
zésére nyílik lehetőség, de már folyik a tovább-
fejlesztése. A következő modulban 703 kazet-
tát befogadó kamrák lesznek. Ebbe kerülnek 
majd a régebben elhasznált fűtőelemek, míg a 
frissebbek a ritkább kiosztású modulokba. A 
fejlesztéstől 7-9 milliárd forintnyi megtakarí-
tást várnak, mert az eredetileg tervezett 36 he-
lyett 32 kamra be tudja fogadni a paksi atom-
erőműben elhasznált fűtőanyag-kazettákat.
Az erőmű kis és közepes aktivitású hulladéka-
inak végleges elhelyezésére szolgáló bátaapáti 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín 
alatti létesítményében lassan betelik a 2012-
ben átadott  egyes kamra. A továbbiakban már 
nem betonkonténerekbe, hanem a kamrában 
kialakított vasbeton medencébe kerülnek a 
hordók, így 16 helyett elegendő lesz 6 kamrát 
megépíteni. Az új megoldás 18 milliárd forint-
tal csökkentheti az elhelyezés költségeit.
A nem atomerőművi, azaz intézményi hul-
ladékokat fogadó püspökszilágyi Radioak-
tív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban is foly-
tatódtak a fejlesztések. Tervezik, hogy a ré-
gen betárolt hulladékokat „átrendezik”, amivel 

újabb kapacitások szabadulhatnak fel. Sőt 
– mint dr. Kereki Ferenc mondta – van egy 
olyan opció, hogy ezt a tárolót 15-20 év múlva 
felszámolják, és egy helyen, Bátaapátiban he-
lyezik el a kis és közepes aktivitású hulladékot. 
A püspökszilágyi létesítmény éves működé-
si költsége 500 millió forint, így jelentős meg-
takarítás lenne elérhető. Ezzel összefüggő terv, 
hogy a nemzetközi gyakorlatot követve be-
vezessenek egy újabb fogalmat, a nagyon kis 
aktivitású hulladékok kategóriáját. Ez is költ-
ségcsökkenéssel járna, hiszen most az ilyen 
anyagokat a kis és közepes aktivitású hulladé-
kokra vonatkozó, túlzottan szigorú elvek alap-
ján kezelik. Dr. Kereki Ferenc kitért arra, hogy 
amennyiben a besorolást a nemzetközi nor-
ma szerint állapítják meg, a majdani leszerelé-
si hulladékok 80%-a ebbe a körbe fog tartozni.
A létesítmények üzemeltetése, fejlesztése, a 
megfelelő tárolókapacitások garantálása mel-
lett a nagy aktivitású hulladékok majdani táro-
lójának befogadására alkalmas kőzet azonosí-
tását célzó kutatás is halad.
Dr. Kereki Ferenc tájékoztatása szerint 2017-es 
évi feladataik elvégzésére 11,5 milliárd forintot 
irányoztak elő. A forrást a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alap biztosítja, amelybe a legna-
gyobb tételt, közel 23 milliárd forintot a paksi 
atomerőmű �zeti be.

-vida-

Hosszú távon is megoldott a hazánkban 
keletkező radioaktív hulladékok tárolása
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az év első hazai, atomenergia-felhasználás-
sal kapcsolatos híre az volt – legalábbis a Ma-
gyar Távirati Iroda által kiadott hírek között 
– hogy a román atomenergia-ipar támogat-
ja a Paks II atomerőmű-projektet, amelynek 
keretében új atomerőmű-blokkok épülnek a 
leállítandó régiek helyettesítése érdekében. 
Ezt a 14 romániai vállalatot tömörítő Román 
Atom Fórumra hivatkozva közölte az MTI 
február közepén. A Paksi Hírnök természe-
tesen 2016-ban is nagy �gyelmet szentelt en-
nek a témakörnek.  Elsőként egy miniszter-
elnökségi közlemény kapcsán arról írtunk, 
hogy a magyar kormány szerint pontatlan-
ságok és félreértések vannak az Európai Bi-
zottság Paks II projekttel kapcsolatos állás-
pontjában. A magyar kormányzat határozott 
véleménye, hogy a Paks II beruházás a sza-
badpiaci körülmények között is versenyképes 
és megtérülő, ezért nincs szükség állami tá-
mogatás igénybe vételére – írta a közlemény. 
Az Országos Atomenergia Hivatal évértéke-
lő sajtótájékoztatójáról tudósítva arról szá-
moltunk be, hogy a telephely-vizsgálati és 
-értékelési program az utolsó fázisában tart, 
az OAH előtt álló következő aktuális feladat 
a telephelyengedély és a létesítési engedély 
iránti kérelmek elbírálására történő felké-
szülés. 
Január 18-án a WIN Magyarország, azaz a 
nukleáris iparban dolgozó nőket tömörí-
tő szervezet tisztújítást tartott. Két társelnök, 
Endrei Katalin és Szabó Ágota mellett Kiss G. 
Ludmilla, Radnóti Katalin és Gyarmathy Ka-
talin alkotja az elnökséget. Megbízatásuk két 
évre szól. 
Február elején, hagyományos évértékelő 
sajtótájékoztatóján termelési, teljesítmény-
kihasználási és biztonsági rekordról szá-
molt be az előző évre vonatkozóan Ham-
vas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója. Elmondta, hogy 15.834,4 
GWh villamos energiát termeltek 2015-
ben, ami 1,2%-kal több az előző évinél. A 
blokkok teljesítménykihasználását jellem-
ző mutató 90,4% volt, ami szintén az erő-
mű történetének legjobbja. 
A WANO négyévenként esedékes part-
neri vizsgálata vette kezdetét februárban az 
atomerőműben. Huszonkét szakértő érkezett 
Paksra, hogy a három hét alatt alaposan átte-
kintse az atomerőműben zajló folyamatokat, 
majd erről jelentést készítsen.
Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon 
Ács Rezső polgármesterrel közösen tar-

tott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 
hőszállító csővezeték épül a paksi atomerő-
műből Szekszárdra a távhőrendszer fenntar-
tására. A kormányfő a Vármegyeházán el-
mondta: a 10 milliárd forintos beruházással 
reményeik szerint csökkennek majd a me-
gyeszékhelyen élő lakosság és a vállalko-
zások költségei.
Áprilisban együttműködési megállapodást írt 
alá Szekszárddal az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. arról, hogy a paksi atomerőmű biztosít-
ja a távhőszolgáltatást a megyeszékhelynek, 
ahol a Modern Városok Program legjelen-
tősebb fejezeteként korszerűsítik a távfűtést. 
Harmincnyolcan vehettek át az atomerőmű 
dolgozói közül példaértékű munkájukért ní-
vódíjat az Atomerőmű SE Sporttelepén ren-
dezett majálison Hamvas István vezérigazga-
tótól és a szakterületek vezetőitől.
Telt ház előtt tartott előadást Budapesten 
Cserháti András, a Magyar Nukleáris Társa-
ság paksi atomerőműben dolgozó elnökhe-
lyettese a csernobili nukleáris balesetről an-
nak apropóján, hogy 30 éve történt a világ ed-
digi legnagyobb atomkatasztrófája. 
A Magyar Tudományos Akadémia prog-
ramsorozatának részeként az új atomerőművi 
blokkok telephelyvizsgálatának tudományos 
eredményeiről rendeztek konferenciát. Az 
MTA-n tudományos megközelítésből mutat-
ták be az eddig elvégzetteket.
Novovoronyezsben gyarapította ismereteit a 
Társadalmi Ellenőrző Információs és Telepü-
lésfejlesztési Társulás vezetősége, illetve Süli 
János, Paks polgármestere. Az ottani atom-
erőműben is új blokkok készülnek, a látoga-
tás a beruházásra való felkészülés terén szer-
zett tapasztalatok átadását szolgálta.
Keretszerződést kötött a Rusatom Service 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel a pak-
si atomerőmű modernizációjára és szervize-
lésére. A szerződést a 8. Nemzetközi Atom-
expón, Moszkvában írta alá a Rusatom Ser-
vice részéről Jevgenyij Szalkov vezérigazgató, 
a paksi atomerőmű részéről pedig Hamvas 
István vezérigazgató.
Augusztus elején befejeződtek a Földtani Ku-
tatási Program (FKP) terepmunkái. Az új 
atomerőművi blokkok telephely-vizsgá-
lati programjának keretében az MVM Paks 
II. Zrt. szerteágazó, a földtudományok vala-
mennyi szakterületét felölelő kutatást végzett 
2015 áprilisától 2016 augusztusáig.
Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a 
Paks II. projekt.  A környezetvédelmi enge-

délyezési folyamat illetékes hatósága, a Ba-
ranya Megyei Kormányhivatal 2016. szep-
tember 29-én kiadta a Paks II. projekt kör-
nyezetvédelmi engedélyét, amely igazolja, 
hogy a projekt egyaránt eleget tesz az Európai 
Unió és Magyarország környezetvédelmi és 
természetvédelmi követelményeinek. Az új 
atomerőművi blokkok létesítésével kapcsola-
tos környezetvédelmi engedélyezési eljárás a 
több mint kétezer oldalas környezeti hatásta-
nulmány benyújtásával kezdődött 2014. de-
cember 19-én. 
Pozitív eredménnyel zárult az OSART-
utóvizsgálat az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.-nél. – A cég hatékonyan kezelte a 2014. 
évi OSART-misszió során meghatározott 
ajánlásokat és javaslatokat, határozott előre-
haladás látható az üzemeltetés biztonságának 
tekintetében – közölte a vizsgálócsoport ve-
zetője, Fuming Jiang, a NAÜ vezető nukleáris 
biztonsági szakembere.
Az új atomerőművi blokkok létesítésének 
újabb fontos mérföldköveként, 2016. októ-
ber 27-én a projekttársaság benyújtotta a te-
lephelyengedély iránti kérelmét az Országos 
Atomenergia Hivatalhoz. 
A Pakson működő négy blokk közül utol-
sóként az engedélyezés fázisába érkezett a 4. 
blokk továbbüzemelésének előkészítése. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. november ele-
jén nyújtotta be erre vonatkozó kérelmét a 
nukleáris hatósághoz.
Mintegy százötven ember jelent meg az 
atomerőmű-beruházás telephely-engedé-
lyezése kapcsán meghirdetett közmeghall-
gatáson december 13-án Pakson, a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban. A fó-
rumot az Országos Atomenergia Hivatal 
tartotta. December 22-én az Országos 
Atomenergia Hivatal engedélyezte a Paksi 
Atomerőmű 3. blokkjának üzemidő hosz-
szabbítását, így az 1986-ban üzembe helye-
zett reaktor további 20 éven át vehet részt 
az áramtermelésben. 
2016 volt az első olyan év, amikor a Pak-
si Atomerőműben nem négy, hanem csak 
három főjavítást tartottak. A 3. blokk az 
év minden napján névleges teljesítmé-
nyen üzemelt, így a VVER 440-es blok-
kok történetében először a teljesítmény-
kihasználási mutatója százszázalékos volt, 
az erőmű pedig ismét termelési rekordot 
döntött, elsősorban a C15 projektnek kö-
szönhetően.

Vida Tünde

Mozgalmas év volt 2016 
az atomenergetikában
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A jégzajlás miatt a kompjárat ideiglenesen 
szünetel Paksnál, adtuk hírül a Paksi Hír-
nök honlapján, az atomerőmű működését 
azonban nem befolyásolja a rendkívüli hi-
deg miatt kialakult jegesedés. Egy jégtörő és 
két uszály gondoskodik arról, hogy jégtorlasz 
ne gátolja a paksi atomerőmű hűtővízellátá-
sát. Dr. Kovács Antal kommunikációs igaz-
gató arról számolt be, hogy hetekkel ezelőtt, 
amikor megérkeztek az előrejelzések a mos-
tani időjárásról, felvették a kapcsolatot a Ba-
jai Vízügyi Igazgatósággal, amely készenlétbe 
helyezte a szükséges hajókat.
– Ezek időben meg is érkeztek. A két uszály 

biztosítja, hogy a jégtáblák ne ússzanak be a 
melegvizes csatornába – részletezte a kommu-
nikációs igazgató. Azt mondta, egyéb intézke-
déseket is tettek, például a melegvizes csator-
nából visszakeverik a vizet és ezzel megold-
ják, hogy a hidegvizes csatorna is jégmentes 
legyen. Hangsúlyozta, minden technikai felté-
tel adott, hogy kezelni tudják a helyzetet. Azt 
is elmondta, hogy a hűtővíz alacsony hőmér-
séklete még javít is a blokkok hatásfokán, ezért 
azok névleges teljesítmény felett üzemelnek. 
Az alacsony vízhozam sem okoz gondot, van 
elegendő víz a Dunában. Az atomerőműben 
van egy háromfokozatú intézkedési csomag 

alacsony vízállás esetére, de dr. Kovács Antal 
szerint most nem prognosztizálnak olyan víz-
szintcsökkenést, ami különösebb problémát 
okozna.
Arra is emlékeztetett, hogy a fukusimai bal-
eset után külön hangsúlyt helyezett az Euró-
pai Unió arra, hogy megvizsgálják, felkészül-
tek-e, ellenállnak-e az atomerőművek a rit-
kán tapasztalható környezeti hatásoknak. Az 
ennek nyomán Pakson is elvégzett, sokat em-
legetett stresszteszt, azaz a célzott biztonsági 
felülvizsgálat a magas víz, az alacsony víz, a 
földrengés és az egyéb hatások mellett a folyó 
jegesedésére is kitért.                                      -vt-

Arra buzdítottuk olvasóinkat a Facebookon, hogy fényképen örökítsék meg a jégzajlást, és a legjobban sikerült fotókat küldjék be. Ezekből válo-
gattunk. A fényképek készítői: Czakó Balázs, Fejes Ágnes, Oldal Gyula, Sitkei Gábor. További fotók a paksihirnok.hu oldalon.

Nem okoz gondot a jégzajlás az erőműnél
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A helyi közélet és a beruházások területén 
is eseményekben bővelkedő esztendőtől bú-
csúzunk. Összeállításunkban a legfonto-
sabb önkormányzati eseményeket idézzük 
fel 2016-ból.

Január közepére fejeződött be a közvilágítás 
kiépítése az ürgemezei futópályánál, immár 
költségtakarékos, ledes világítótestek adják a 
fényt. Lakossági kezdeményezésre döntött az 
önkormányzat a 29 millió forint értékű beru-
házás mellett. A kivitelezésre a DC Dunakom 
Plusz K�. kapott megbízást, illetve alvállalko-
zóként a Pavill K�. szakemberei is dolgoztak a 
megvalósításban. A strand melletti terület fej-
lesztése nyár végén folytatódott: megújult az 
ürgemezei tó és környezete. A tó karbantar-
tásával megbízott DC Dunakom Plusz K�. 
augusztusban látott neki a munkának egy 
dunaföldvári szakcég közreműködésével. – A 
tó zárt rendszerű lett, mintegy félezer új nö-
vényt ültettek a mederben elhelyezett kosa-
rakba és a tó köré. A biológiai egyensúly fenn-
tartása és az oxigén-utánpótlás miatt fontos az 
állandó vízmozgás, ezt két szökőkút biztosít-
ja. Mindemellett újrafestették a hidat és a tó 
körüli utcabútorokat. Ahol szükséges volt, ott 
cserélték a padokat és a hulladékgyűjtőket. Az 
ürgemezei tó rekonstrukciója 24 millió forint-
ból valósult meg.
Januárban Tell Editet kinevezték a Csengey 
Dénes Kulturális Központ vezetőjének, az 
intézmény korábbi igazgatója, Hefner Erika 
nyugdíjba vonult. Mivel a poszt összeférhe-
tetlen volt alpolgármesteri pozíciójával, Tell 
Editnek erről és a képviselőségről is le kel-
lett mondania. Paks új alpolgármesterét, Sza-
bó Pétert február 17-én nevezte ki a képvise-

lő-testület.  A helyi választási bizottság má-
jus 8-ra írta ki az időközi választást, melyet a 
szavazatok 48%-át megszerezve Szabó Péter 
nyert meg. 
Még februárban tudósítottunk arról, hogy 
Kozmann György helyettes államtitkári fel-
adatai miatt lemondott a paksi Fidesz alelnöki 
tisztségéről. A csoport egy fővel kibővítette az 
elnökséget, és Szabó Pétert, a város alpolgár-
mesterét és Kovács Sándort alelnökké válasz-
totta. Március közepén együttműködési meg-
állapodást írt alá a helyi szervezet a várost ve-
zető frakcióval és a KDNP helyi csoportjával. 
Az önkormányzati beruházásokat lezáró mű-
szaki átadások sora is márciusban indult a 
Vörösmarty utcában. Az út- és közműfelújí-
tás keretében kiváltották a vízvezetékeket, 
föld alá kerültek a kábeltévé, a távközlés és a 
villany vezetékei. A munkálatokat az önkor-
mányzat �nanszírozta, a nettó 133,5 milli-
ós beruházást a DC Dunakom Plusz K�. vé-
gezte. A forgalomnak április elsejével adták 
át az utcát, a járművek sebességét 30 km/órá-
ban korlátozták, és már csak a főutca felől le-
het behajtani a Vörösmarty utcába.
Április végén számoltunk be arról, hogy elin-
dult a stadionrekonstrukciós program: meg-
kezdődött a centerpálya gyepszőnyegének fel-
újítása. A pálya átépítésére kiírt pályázatot az 
Eurogreen–Tiszafa K�. vezette konzorcium 
nyerte el. A cég korábban többek közt a deb-
receni, az újpesti, a győri, a dunaújvárosi és a 
siófoki játékteret újította fel. Pakson komplex 
munkát vállalt, csapadékvíz-elvezetéssel és fű-
téssel ellátott futballpálya építését, amely 100 
millió forintba került.
Az óvárosban sorra induló új társasházépí-
tések kapcsán április végén lakossági fórum-

ra várták a kettes körzetben élőket. A nagy 
érdeklődés mellett megtartott rendezvényen 
elhangzott észrevételeknek is köszönhető-
en augusztusban a társasházépítés szabályai-
nak szigorításáról döntött rendkívüli ülésén a 
képviselő-testület. 
Immár a Deák Ferenc utcai rendelőintézet 
földszintjén találják a páciensek dr. Fodor Ág-
nes háziorvos rendelőjét az emelet helyett – 
erről májusban tájékoztattuk a Paksi Hírnök 
olvasóit. A szükséges belső felújítási munkák 
eredményeként világos, tágas, komfortos kör-
nyezetet alakítottak ki. Az új helyen a betegek 
már nem a folyosón, hanem külön helyiség-
ben várakozhatnak, az ellátás pedig két helyi-
ségben zajlik: az egyikben a doktornő fogad-
ja a betegeket, a másikban pedig a receptre, 
beutalóra várókkal foglalkoznak, így ez már 
nem vesz el időt a vizsgálatoktól, gyorsabb, 
rugalmasabb lett a betegellátás. A felújítá-
si munka az épület más részeire is kiterjedt: a 
bejáratnál felvizesedett falakat helyreállították 
és lélegző vakolattal látták el, valamint meg-
újult a földszinti folyosó. A beruházás a Paksi 
Gyógyászati Központ �nanszírozásában való-
sult meg, 2015-ös pénzmaradványuk terhére.
Július elején fejeződött be a csámpai közösségi 
házig vezető kerékpárút kivitelezése. A mun-
kálatokat a Microcenter Paks K�. végezte el. 
Az összköltség 10,5 millió forint volt, amit az 
önkormányzat biztosított. A beruházás kere-
tében a buszmegállókhoz vezető térköves jár-
dák is készültek. 
A gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a hul-
ladékfeldolgozás, valamint a kultúra, a sport 
és a turisztika területére is kiterjed a Kapos-
vár és Paks között még februárban szüle-
tett megállapodás, amelyet a két város pol-
gármestere Pakson írt alá. A partnerség az 
erőműberuházásra való hatékonyabb felké-
szülés érdekében született. Az új atomerőművi 
blokkok építésére vonatkozó kormányza-
ti döntés bejelentése erősítette meg a Paks és 
Kalocsa közötti kapcsolatot is: a két város kö-
zötti együttműködési szerződést a Kalocsai 
Paprikafesztiválon dr. Bálint József és Süli Já-
nos írta alá szeptemberben. 
Egész Paksot várták a Paksi Városi Múzeum 
új állandó kiállításának, a Paksi Metszet név-
re keresztelt tárlatnak a megnyitójára szep-
tember 24-én. A felújított Deák-házban és 
az újonnan elkészült épületben négy kiállítá-
si egység ad átfogó képet Paks történetéről. 
Előbbiben kapott helyet a Régiségtár, ahol a 
római kortól a Rákóczi-szabadságharcig so-
rakoztatják fel azokat a leleteket, amelyek az 
elmúlt húsz esztendő során a paksi múzeum 
birtokába kerültek.                                             Ü

Bővelkedett beruházásokban az óév

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ü A kúriaépület egy másik része az Emléktér-
nek ad otthont, itt Paks különböző társadal-
mi rétegeit jelenítik meg, és részben azoknak 
a közbirtokos nemeseknek az életmódjáról 
adnak képet, akik a helyi kúriákat felépíttet-
ték. A padlástérben a Dunatárban találja ma-
gát a látogató, ami a folyó és az ember kapcso-
latát jeleníti meg; a negyedik, a Paksi löszfal 
elnevezésű geológiai, zoológiai anyagot szem-
lélve pedig a földtörténet kétmillió évét lehet 
megismerni. A városi múzeum korszerűsíté-
se 900 millió forintból, pályázati támogatással 
valósult meg.
Az év végéig megújult a múzeum előtti tér is: 
a beruházásra ötvenmillió forintot biztosított 
az önkormányzat. A korszerűsítés keretében 
új járda épült a Szentháromság tér felőli olda-
lon, a múzeum sarkától a Deák utcai keresz-
teződésig, valamint megújult a Deák-ház és a 
Mádl-Kovács kúria előtti terület a Bajcsy-Zsi-
linszky utcáig. A parkoló stabil útburkolatot 
kapott az addigi zúzottköves helyett, a bur-
kolatokat andezit- és térkőre cserélik, előbbi-
re várni kell 2017 tavaszáig, míg a bányák ki-
nyitnak. 
Szeptember végén dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök avatta fel a Balogh Antal Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium meg-
újult Kossuth Lajos utcai épületét. A rekonst-
rukció önkormányzati támogatással, egyház-
megyei beruházásként készült el.
Októberben tartották a paksi energiaház ün-
nepélyes avatását, a létesítményt a Kozmann 
György által alapított Aktív Energia Egyesü-
let hozta létre uniós forrásból. A Forráspont 
Energiaház egy tudásközpont, amelynek célja, 
hogy mindenki számára elérhetővé és megis-
merhetővé tegye az energiahatékony életmó-
dot, és hirdesse a fenntarthatóság eszméjét 
pozitív gyakorlati példákkal és praktikus öt-
letekkel. Az épület első részében állandó ki-
állítás, iroda- és kiszolgálóhelyiségek kaptak 
helyet, a második, fém-üveg konstrukcióban 
készült épületrész időszakos kiállítások befo-
gadására szolgál és rendezvénytérként funk-
cionál. Ugyancsak rendezvények lebonyolí-
tására alkalmas a mozgatható burkolattal fe-
dett tornác.
Az Ady Endre utca felújítása májusban kez-
dődött el, a műszaki átadásra október végén 
várták a szakhatóságok és az önkormányzat 
szakembereit. A 290 milliós beruházás során 
háromezer négyzetméteren készült új térkö-
ves burkolat az úttesten és a déli oldali járdán. 
Ötven ingatlan előtt építették át a kapubejárót 
és korszerűsítették a házi ivóvíz-bekötéseket. 
Föld alá kerültek a légvezetékek és megújult 
a közvilágítási rendszer is. Zárt csapadékvíz-
elvezető rendszer is készült az utcában, ahol 
a növényzetet is cserélték. A beruházás része-
ként megújult az utca előtti tér is, megfele-

lő helyet biztosítva a Szentlélek-templomhoz 
érkező buszos csoportok számára. A terület 
korszerűsítése a templom előtti tér újraépíté-
sével folytatódott. A régi burkolat helyére vö-
rös térkő került, két új padot is kihelyeztek, és 
új növényzetet telepítettek. A beruházás ön-
kormányzati forrásból, 8,6 millió forintból va-
lósult meg a Partner K�. kivitelezésében. 
Új közösségi tér létesül a Báthory utcában, 
ahol a fejlesztés első ütemeként októberben 
elkészült egy szabadtéri �tneszpark. A terüle-
ten 2017-ben játszótér is épül, a megvalósítás-
ra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sport-
parkok létesítésére kiírt pályázatán remél for-
rást a város. 
Az elmúlt esztendőben megújult a kápolna 
és környezete is a Fehérvári úti temetőben. 
A felújítás során megerősítették a toronyszer-
kezetet, a falakat a festés előtt kívül-belül pá-
raáteresztő vakolattal szigetelték a vizese-
dés ellen. Az épület körül térkő került a bal-
esetveszélyessé vált betonburkolat helyére és 
restaurálták a kápolna előtti keresztet, illetve 
szobrokat is. A 14 millió forintos költséget az 
önkormányzat állta, az avatóünnepséget Min-
denszentekkor tartották.
November elején írtunk arról, hogy nappa-
li melegedőt alakítanak ki a hajléktalanoknak 
a Síp utcában. Bár az önkormányzatnak erre 
nincsen törvényi kötelezettsége, társadalmi és 
szakmai igényeknek tesz eleget az intézmény 
létrehozásával. A mintegy 23 millió forintos 
beruházás során a szigetelt házban egy szobát, 
egy melegítőkonyhát, fér�, női és mozgáskor-
látozott vizesblokkot alakítottak ki, valamint 
új nyílászárókat építettek be. Az udvaron la-
kókonténert helyeznek el, hogy minden utcán 
élőt fogadhassanak. 
A város előtt álló településfejlesztési felada-
tokra való felkészülés jegyében augusztus-
ban városrendezési ötletpályázat jelent meg. 
A kiíró önkormányzat célja az volt, hogy fel-

tárja a Táncsics park, a volt konzervgyár, va-
lamint a 6-os főút túloldalán a Duna-parton 
fekvő területekben rejlő fejlesztési lehetősé-
geket. A felhívásra tíz érvényes pályázat ér-
kezett, a beadott anyagokat kilenctagú bírá-
lóbizottság zsűrizte szakértők bevonásával. 
Második és harmadik helyezést osztottak ki, 
valamint rangsorolás nélkül két másik pálya-
művet is megvételre érdemesnek értékeltek. A 
beérkezett pályázatokat novemberben nyilvá-
nosan is bemutatták a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban.
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök ál-
dotta meg az emlékművet, amit a magyaror-
szági németek kitelepítésének 70. évforduló-
ja alkalmából novemberben avattak fel Duna-
kömlődön a Kereszt-völgyben. Az emlékmű 
a paksi önkormányzat, a helyi német nemze-
tiségi önkormányzat, vállalkozók, magánsze-
mélyek összefogásával valósult meg, de érkez-
tek adományok Reichertshofenből és más né-
metországi településről is. 
November elején tudósítottunk arról is, hogy 
akác rönkfából készült, az egykori puszta vi-
lágát idéző, kilencven méter hosszú kerítés 
épült a Cseresznyéskert Erdei Iskolánál. A kö-
zel hárommillió forintos beruházásra az ön-
kormányzat adott megbízást. 
A munkaterület-átadással október elején kez-
dődött el a Váci Mihály utcai tömbbelső-fel-
újítási program újabb üteme. A terület kor-
szerűsítése évekkel korábban indult: első 
szakaszként a Váci utcai társasházsor előtti 
parkoló újult meg, majd a mögötte fekvő te-
rület. 2016-17-ben a Rákóczi, a Hajnal és Váci 
Mihály utca által határolt tömbbelső öltözik új 
köntösbe. A kivitelezéssel ún. in-house szer-
ződés keretében a DC Dunakom Plusz K�.-t 
bízta meg az önkormányzat. A beruházás ke-
retében felújítják az útburkolatot, csapadék-
csatornákat alakítanak ki, a légkábelek föld 
alá kerülnek, korszerűbb elosztószekrények-
kel látják el a gázvezeték-csatlakozásokat, elő-
tető kerül a bejárati ajtók fölé, a tér közepére 
pedig tér�gyelő kamerát helyeznek ki. Meg-
újul a zöldfelület is, aminek karbantartását lo-
csolórendszer segíti majd. A terület korszerű-
sítése 127 millió forintból, az önkormányzat 
költségvetéséből valósul meg, három ütemre 
bontva.
A Kinizsi utcában az év utolsó napjaiban in-
dult el a műszaki átadás. A 670 méter hosszú 
utca teljes körű felújítása során hétezer négy-
zetméter új térköves burkolat épült, megtör-
tént az ivóvízvezetékek cseréje, csapadékcsa-
torna épült a nyílt árok helyett, földkábeles-
re építették át az elektromos és a közvilágítási 
hálózatot, valamint a távközlési és kábeltévé-
hálózatot. A Kinizsi utca felújítására állami tá-
mogatást is kapott a város, a kivitelezés össz-
költsége bruttó 315 millió forint volt.        -dsz-
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2016-ban is több alkalommal tudósítot-
tunk helyi intézmények, civilszervezetek 
jubileumáról a Paksi Hírnökben. Ezekből 
szemezgettünk a lap archívumának segít-
ségével.

– Mindenki, aki valaha tagja volt ennek 
a családnak, biztosan magában hordozza 
mindazt, amit tűzvirágosként kapott: em-
berséget, tartást, akaraterőt, és hiszem, hogy 
azok is, akik esetleg daccal távoztak, előbb-
utóbb rájönnek, hogy értékekben gazdag 
volt számukra az itt töltött idő – mondta 
Mádi Magdolna művészeti igazgató, akivel 
a táncegyüttes alapításának 35. évforduló-
ja alkalmából beszélgettünk. Hagyományos 
gálájukat (jobb oldali képünkön) a jubileum 
jegyében tartották, esszenciáját adva eddi-
gi munkájuknak. Az első felvonásban ma-
gyar és nemzetközi néptáncműveket mu-
tattak be. A Tűzvirág társulata mellett fel-
lépett a szenior együttes, az utánpótlás- és 
gyermekegyüttesek, valamint az aprók. A 
második felvonás első felében az együttes 
táncszínházi előadásaiból adott jó néhány 
koreográ�ával válogatást, majd Balogh Kál-
mán cimbalomművész játéka következett. 
Mellette közreműködött Ónodi Béla, a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola tagozatvezető-
je, Vári Bertalan, a Varidance művészeti igaz-
gatója és koreográfusa, Kadír Sonuk, a HET 
Amsterdam Nemzetközi Táncszínház vezető 
koreográfusa, Bozár László, a Tűzvirág Tánc-
együttes művészeti munkatársa, Ujvári Dá-
vid a Tűzvirág Táncegyüttes tánckarvezetője 
és koreográfusa és Mádi Magdolna koreográ-
fus, a műsor rendezője, aki beszélgetésünk-
ben kiemelte, hogy ez a munka nem csupán a 

tánctanulásról szól, hanem kőkemény peda-
gógia és pszichológia is egyben. Munkájuk-
ban az alkotás a legcsodálatosabb: az, aho-
gyan egy gondolatból színpadkész produk-
ció születik.
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen 
most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben. De 
ha olyannak látod, amilyen lehetne, ezzel elő-
re segíted őt életútján” – ez a Goethétől való 
idézet a mottója az immáron 30 esztendős, 
ma is sokszor csak nevelési tanácsadóként 
emlegetett paksi pedagógiai szakszolgá-
lat kollektívájának, amely meghívott vendé-
gekkel, szakmai nappal ünnepelte az évfor-
dulót. Egyetlen kollégával és egy feladattal 
kezdődött az intézmény munkája, ma pedig 
a paksi járás 15 településén, 22-en 10 szak-
szolgálati feladatot látnak el, amelyek a kö-
vetkezők: gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő neve-
lés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési 
tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pe-
dagógiai ellátás, gyógytestnevelés, óvoda- és 
iskolapszichológiai ellátás, kiemelten tehet-
séges gyermekek, tanulók gondozása, pálya-
választási tanácsadás – derült ki Varga Szil-
via, a szakszolgálat jelenlegi vezetőjének in-
tézménytörténeti előadásából. A születésnapi 
rendezvény további előadásain megismerhe-
tett a hallgatóság egy új mozgásvizsgáló eljá-
rást, valamint Béres Mária Montessori nyo-
mán kidolgozott képességfejlesztő pedagó-
giai módszerét, amit ő maga mutatott be. A 
harmincéves születésnapi programra fotóki-
állítással is készültek, valamint eszközbemu-
tatót tartottak, ahol a kölcsönözhetők mellett 
a munkájuk során használt saját készítésű fej-
lesztőeszközöket is felvonultatták. 

– Az eltelt évek alatt beigazolódott, hogy jó 
döntés volt annak idején az iskola megala-
pítása – mondta Hamvas István, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója azon 
az ünnepi délelőttön, amit az ESZI fennállá-
sának 30. évfordulója alkalmából tartottak. 
(Alsó képünk.) Emlékeztetett, hogy a követ-
kező tíz évben több ezer ember képzésére lesz 
szükség az 5-6. blokk megépítéséhez és üze-
meltetéséhez, a nyugállományba vonuló kol-
légák pótlására, ami nemcsak az ESZI-re, ha-
nem minden képző intézményre nagy fel-
adatot ró. Mittler István, az immáron 15 éves 
ESZI Intézményfenntartó és Működtető Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, 
hogy egy közel hétszáz diákkal és százfős kol-
lektívával működő intézményben mindig 
vannak feladatok, folyamatos a karbantartás 
és a fejlesztés. Kiemelte, hogy az alapító pak-
si atomerőmű által biztosított forrásnak kö-
szönhetően, ami az állami normatívával és 
az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanok 
bérbeadásából származó bevétellel egészül 
ki, igen magas színvonalú működést tudnak 
biztosítani. – Az intézmény ismertsége évről 
évre növekszik – ezt már Szabó Béla igazga-
tó mondta hozzátéve, széles körben ismert, 
hogy az ESZI-ben végzettek szakmai bizo-
nyítványa mögött valódi tudás van, márpedig 
a különböző cégek elsősorban azokat a szak-
embereket alkalmazzák, akik azonnal had-
ra foghatók a munkahelyen. Az ünnepségen 
Lacza Csaba, Muck Pálné, Pupp Ferenc, Tor-
máné Győr�y Éva, Szabó Béla és Szabó Sán-
dor törzsgárdaoklevelet vehetett át, ők a kez-
detektől fogva az intézmény dolgozói. 
Minden bizonnyal emlékezetes lesz a tavalyi 
esztendő a Roger Schilling Fúvószenekarnak 
is, hiszen 25 éves fennállásukat ünnepelték. A 
zenekar állandó szereplője a paksi nagyren-
dezvényeknek, de az ország számos más tele-
pülésén, sőt határainkon túl is megismerhette 
már muzsikájukat a közönség, többek között 
Paks testvérvárosában, Reichertshofenben, 
amelynek zenekarával, a Reichertshofener 
Musikantennel régóta jó kapcsolatot ápolnak. 
Elsősorban magyarországi sváb népzenét szó-
laltatnak meg, de a teljes zenei anyagukban 
megtalálhatók németországi népzenék és mű-
dalok is, valamint magyar indulók és �lmze-
nék. A zenekart Paks 2008-ban Pro Urbe Em-
lékéremmel tüntette ki, 2014-ben megkapták 
a Pro Cultura Minoritatum Hungariae, azaz 
a magyarországi kisebbségek kultúrájáért dí-
jat, 2016-ban pedig a Paksi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Arany Rozmaring Díját. 
– Ez a 25 év nagyon tartalmas volt, folyamatos 
fejlődésen ment keresztül a zenekar.                 Ü

2016-ban ünnepeltek jubileumot

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

14 n Paksi Hírnök, 2017. január 13.



Ü Most már azon kell gondolkodnunk, ho-
gyan szerettessük meg a �atalokkal ezt a ze-
nét, hogy legyen utánpótlás és még sokáig 
fennmaradjon a zenekar – mondta az évfor-
duló kapcsán Fricz József alapító zenekarve-
zető, hozzátéve, a társaság tagjainak egyönte-
tű véleménye, hogy a zenekar összetartó ere-
je egymás elfogadásában, a sok együtt töltött 
időben és a barátságban rejlik.
Náluk tíz esztendővel „i�abb” ugyan, de nem 
kevésbé pezsgő tevékenységet folytató tár-
saság a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete. Az ő munkájuk – amit az 
atomerőmű és az önkormányzat is támogatott 
– eredményeképpen 2006-ban megújult teret 
avathattak. További célokat is kitűzött maga 
elé az egyesület: a jó minőségű borok készíté-
se, a paksi bor régi jó hírnevének visszaszer-
zése, a kulturált borfogyasztás terjesztése, a 
Sárgödör tér népszerűsítése, amit különböző 
rendezvényeikkel igyekeznek valóra váltani. 
Ezek mellett előadás-sorozatokat szerveznek, 
évente egyszer szakmai kirándulást valame-
lyik borvidékre, amivel nemcsak színesítik az 
egyesületi életet, hanem teret adnak az isme-
retterjesztésnek, tanulásnak. Közös piknikek is 
szerepelnek programjaik sorában, egy ilyenen 
ünnepelték a 15. születésnapot is. Leber Fe-
renc, az egyesület elnöke úgy összegezte a 15 
év eredményeit, hogy a présháztulajdonosok 
borai minőségileg lényegesen magasabb ka-
tegóriába kerültek, emellett a tér közössége és 
tevékenysége Pakson és Magyarország borvi-
dékein elért egy bizonyos ismertséget. A meg-

termelt borok piacra juttatásában is jelentős 
előrelépés történt, a kiemelt szintű borterme-
lők, mint például a Fabro vagy a Szedmák pin-
ce mellett több, kereskedelmi engedéllyel ren-
delkező bortermelő is megkezdte működését. 
Eredmény az is, hogy a Sárgödör tér elfoglal-
ta méltó helyét Paks kulturális életében, és im-
már nemcsak rétegigényeket elégít ki. 
A Csámpai Country Road Club is ünne-
pelt 2016-ban. Tízéves jubileumukra elhív-
ták az ország különböző szegleteiben élő, a 
linedance műfaját űző barátaikat, de a közön-
séget is, ugyanis másfél órás előadással is ké-
szültek. Dobai-Győr�y Orsolya, a táncos tár-

saság vezetője a vadnyugati kocsmatáncból 
színpadra illő összeállításokat varázsolt úgy, 
hogy az együttes jelenlegi tagjai mellett a ko-
rábban velük táncolók és �atalok is lehetősé-
get kaptak a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont stílushoz illő köntösbe öltöztetett szín-
padán. Megelevenedett az együttes története, 
a nézők láthatták a tíz év kedvenc koreográ-
�áit, és hogy a linedance hogyan dönti le a 
határokat. Az előadást a Balogh Antal kato-
likus iskola diákjai, a Destiny’s Dancers és a 
dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes 
táncosai lendületes, akrobatikus elemekkel 
tarkított produkciókkal gazdagították.    -kgy-

A Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járá-
si Hivatalának munkatársaitól kaptak kará-
csonyi ajándékot a Gazdag Erzsi Általános 
Iskola és Kollégium diákjai. Az adományo-
kat a hivatal munkatársai vitték el a gyere-
keknek, akik műsorral kedveskedtek nekik. 
A fa alá könyvek, játékok, ruhaneműk, min-
denféle használati eszközök és gyümölcs is 
került. Szántóné dr. Novák Eszter hivatalve-
zető azt mondta, az egész kollektíva, sőt még 
a betérő ügyfelek is gyűjtöttek. – Valameny-
nyi dolgozónk hozzájárult az adományok-
hoz, sőt nemcsak a kollégák, hanem gyerme-
kek is, akik féltve őrzött játékaikat ajánlották 
fel, hogy ezzel örömet szerezzenek más gye-
rekeknek – mondta. Korábban a kormány-
hivatal minden dolgozója egy szervezetnek 
gyűjtött, most járásonként maguk választot-
tak szervezetet, intézményt. A hivatalvezető 
azt mondta, azért választották a Gazdag Erzsi 
iskolát, mert nemcsak Paksról, hanem a járás 
többi településéről is vannak diákjaik. 

Szarvasné Lukács Viktória tagintézmény-ve-
zető azt mondta, két éve a Tolna Megyei Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

ményhez tartozik az iskola, ahol nyolc év-
folyamos képzés van, s minden gyermek 
sajátos nevelési igényű.                                 -vt-

A Gazdag Erzsi diákjait ajándékozták meg

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök
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A mindenkori paksi képviselő-testület ál-
tal alapított díjak adományozásáról éven-
te vagy kétévente döntenek a beérkezett 
javaslatok alapján. 2016-ban kilenc elis-
merést adtak át tizenhárom díjazottnak. 
A hivatásukról, az életről megfogalmazott 
gondolataik felidézésével tekintünk vissza 
ezekre az ünnepi pillanatokra.

Paks Kultúrájáért Díjjal ismerte el az önkor-
mányzat Balog Pálné, a Paksi Közművelődési 
Nonpro�t K�. nyugalmazott gazdasági ügy-
vezetőjének több évtizedes munkáját. A ki-
tüntetést a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett városi ünnepségen vette át a díja-
zott, aki negyvenöt munkával töltött évét az 
első kettő kivételével, amikor egy bankban 
dolgozott, ugyanazon a munkahelyen töltöt-
te. Elmondta: egyetlen reggele sem telt úgy, 
hogy azon sopánkodott volna, hogy dolgoz-
nia kell menni, hanem napra nap a rá váró 
feladatokra kíváncsian lépett be irodája ajta-
ján. Ha az ember testileg és lelkileg is rend-
ben van, a többi már csak rajta múlik, mond-
ta el hozzátéve, hogy szakmai pályafutásának 
szép lezárása ez az elismerés. 

Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes, a paksi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, és 
Joó Endre rendőr alezredes, a Paksi Rend-
őrkapitányság közrendvédelmi osztályának 
vezetője vehette át tavaly a Paks Közbizton-
ságáért kitüntetést. – Mindig változik a vi-
lág, az új körülményekhez pedig alkalmaz-
kodni kell, ami folyamatos kihívást jelent 
a katasztrófavédelemnek. Ha sikerül meg-
előzni egy komolyabb balesetet vagy tűz-
eseményt, elégedettséggel, megnyugvással 
tölt el, ez a hivatásom szépsége – mondta 
a díjazott, aki 1992 őszén a szekszárdi hi-
vatásos tűzoltóságnál kezdte szakmai pá-
lyafutását. 2013 őszétől a paksi katasztrófa-
védelmi kirendeltség vezetője. Sarkadi Fe-
renc kiemelte, hogy a kitüntetés az egész 
állománynak szól, hiszen a katasztrófavé-
delem eredményei mögött komoly csapat-
munka áll. 
Joó Endre rendőr alezredes a miskolci szak-
középiskola elvégzése után a solti rendőr-
őrsön kezdte szakmai pályafutását 1996-
ban, dolgozott Kecskeméten, aztán a követ-
kező állomás 2004-ben a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztá-

lya volt, ahol a körzeti megbízotti alosztályt 
vezette. A Paksi Rendőrkapitányságon 2010 
tavaszától dolgozik, a közrendvédelmi osz-
tály vezetője. – Sokszor mondják, hogy Paks 
nyugodt, élhető kisváros. Eddigi tapasztala-
taim alapján bizton állíthatom, hogy való-
ban így van – mondta a kitüntetés átvéte-
lekor, hozzátéve, hogy ehhez a rendőrségen 
túl a polgárőrség és minden itt élő hozzájá-
rul, aki �gyel a másikra. 
Vett már át elismerést minisztériumtól, ál-
lamtitkárságtól, a megyei közgyűlés elnöké-
től, de ha az ember munkáját azon a telepü-
lésen ismerik el, ahol munkálkodik, az a leg-
csodálatosabb érzés, mondta Jantnerné Oláh 
Ilona, a Környezetünkért kitüntetés 2016-os 
díjazottja. Pályáját Dunakömlődön kezdte, 
1988-ban került a mai Hétszínvirág tagóvo-
dába, aminek 2008 óta vezetője, 2010-től kör-
nyezeti nevelési és természetpedagógiai szak-
tanácsadóként is tevékenykedik megyeszer-
te. Vezetése alatt a Hétszínvirág tagóvodát a 
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóköz-
pontok Országos Szövetsége oktatóközpont-
tá nyilvánította. Az ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke.                           Ü

Két család karácsonyát gazdagította, terhe-
it csökkentette a Csengey Dénes Kulturális 
Központ adventi süteményvásárának bevé-
tele. A családok képviselői az akcióban sze-
repet vállalók részvételével rendezett ösz-
szejövetelen vették át a 65-65 ezer forint-
nyi összeget. Tell Edit, a központ igazgatója 
idézte fel, hogy az adventi udvar keretében 
rendhagyó módon két ízben is jótékonysá-
gi süteményvásárt tartottak. Megkeresésük-

re minden nyugdíjasklub és a Segítők háza 
vezetője, Molnár Imréné is segítséget aján-
lott. Az Őszikék társaság, az atomerőműves, 
a konzervgyári és a dunakömlődi nyugdí-
jasklub csakúgy, mint a városi több tálcányi 
süteménnyel járult hozzá a sikerhez. Ahogy 
a klubok vezetői, képviselői el is mondták, 
örömmel mondtak igent, s teszik ezt majd a 
jövőben is a hasonló felkérésre.
Tell Edit azt mondta, elképesztő mennyiségű 

sütemény gyűlt össze, aminek nagy volt a ke-
letje, így komoly összeggel tudták segíteni azt 
a két családot, amelyet a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának vezetője segítségével 
választottak ki. Hozzátette, ismerik a meg-
ajándékozottakat, hiszen Nyesev Józsefné 
Kitti annak a csámpai családnak a tagja, ahol 
egy jégverés komoly károkat okozott egy-két 
éve, Novák Judit pedig a DC Dunakom Plusz 
K�. munkatársaként a városi rendezvények 
lebonyolításában segít. A két gyermeket neve-
lő Judit helyzetét betegség nehezíti, rövidesen 
műtéti beavatkozáson kell átesnie. Kittiék há-
rom gyermeket nevelnek. A �atalasszony el-
árulta, hogy örömmel vették az adomány hí-
rét. – Lesz helye – mondta hálásan.
A művelődési központ – ahogy vezetője 
mondta – továbbra is számít a nyugdíjasokra, 
akik egyébként az adventi programok során is 
a segítségükre voltak: pogácsát sütöttek, dalo-
kat tanítottak, mesét mondtak a gyerekeknek. 
– Nagyon megtaláltuk velük a hangot – jelle-
mezte a kapcsolatot Tell Edit, aki azt is elárul-
ta, hogy több lehetőségét is megkeresik majd 
az együttműködésnek, például az egyik nyug-
díjasklub ötlete alapján nyugdíjas sportnap 
szervezését tervezik.                                         -vt-

Őket díjazta a város tavaly

Jó helyre került a süteményvásár bevétele
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ü  – Tíz esztendő múlva is az NB I-ben sze-
repeljen a Paksi FC és sok kiváló sporto-
lót nevelhessen ki még az egyesület, illetve 
épüljön meg a stadion – ezt fogalmazta meg 
hosszú és rövid távú vágyaként Karszt Jó-
zsef, a klub technikai vezetője, a Paks Város 
Sportjáért kitüntetés díjazottja, aki ezer szál-
lal kötődik a paksi labdarúgáshoz.1999-ben 
szerződött a Paksi SE labdarúgó szakosztá-
lyához a technikai vezetői feladatok ellátá-
sára, 2007-től főállású sportvezető. Ahogy 
fogalmazott, létkérdés, hogy kiváló játéko-
sokat neveljenek, és büszke arra, hogy erre 
bőven volt példa. 2010-től a Tolna Megyei 
Labdarúgó Szövetség munkájában is részt 
vesz. – Paks a sport városa, itt nőttem fel, itt 
dolgozom, ez az én hazám – mondta a ki-
tüntetett.
A Gyermekeinkért Díjat Bosnyák Zoltánné 
és Damjanovitsné Eke Violetta vehette át, a 
pedagógusnap alkalmából rendezett városi 
ünnepségen. – A gyermekeket látva mindig 
az jut eszembe, hogy a gyorsan elillanó óvo-
dás évek alatt kell olyan alapokat adnunk ne-
kik, amelyekre lehet aztán építeni, s hogy ez 
milyen csodálatos feladat. Éppen ezért pe-
dagógusi hitvallása az, hogy a gyökerek nem 
látszanak, de tudjuk, hogy azok tartják a fát, 
mondta Bosnyák Zoltánné, a Paksi Benedek 
Elek Óvoda intézményvezetője. Az ő irányí-
tásával valósult meg 2004-ben az intézmény 
nevelési programjának közös egységgé for-
málása. 2015-től közoktatási szakértői fel-
adatokat is ellát, részt vett az Óvodai nevelés 
játékkal, mesével című országos, akkreditált 
nevelési program előkészítésében, gyakorlati 
megvalósításában, továbbfejlesztésében. 
 – Próbáljuk boldogan leélni az életünket, eh-
hez találjuk meg a mindennapi örömöt, és ne 
siettessünk semmit, mert apró léptekkel is el 
lehet érni a céljainkat – vallja Damjanovitsné 
Eke Violetta, a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium matematika–�zika szakos tanára. 1995 
óta tanít a paksi gimnáziumban, osztályfőnök, 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 
2001-től az iskola minőségfejlesztő csoportjá-
nak tagja. – A pedagóguspálya nagyon kreatív, 
mindennap új kihívásokkal találkozunk. Segí-
teni kell a gyerekeket abban, hogy megtalálják 
azt a területet, ami érdekli őket, ami örömet 
szerez számukra, mert akkor motiváltak lesz-
nek és szívesen munkálkodnak – fogalmazott. 
Bármely egyszerű probléma megoldhatat-
lanná fejleszthető, ha eleget töprengünk raj-
ta – ezt a Woody Allen-idézetet tette ki iro-
dája falára Badics Istvánné, mert azt tartja, 
hogy a problémákat a lehető leggyorsabban 
és leghatékonyabban kell megoldani. A szo-
ciális osztály vezetője vehette át a polgár-
mesteri hivatalban dolgozók elismerésére 
alapított Deák Ferenc-díjat. A díjazott a szo-

ciális szférában három évtizede, a közigaz-
gatásban huszonöt éve dolgozik. Ha vala-
ki vezetőként kap elismerést, az a kollektíva 
munkáját is minősíti, amelynek az élén áll, 
mondta. Meglepetés volt számára, amikor 
bejelentették a testületi ülésen, hogy ő kap-
ja a díjat. Később megtudta, hogy a fél hiva-
tal aláírta a felterjesztést. 
Úgy törődni a betegekkel, ahogy azt a he-
lyükben ő is várná: empátiával és hozzá-
értéssel. Ezt tartja munkájában minden-
kor szem előtt Treszl Edina, akit az egész-
ségügyben dolgozók elismerésére alapított 
Pongrácz Sándor-díjjal tüntetett ki a vá-
ros. Amikor lehetősége adódott arra, hogy 
az egészségügyi ellátórendszerben új elem-
ként megjelent házi szakápolási szolgálatot 
vezesse, nem habozott, ma pedig már vállal-
kozásban végzi a feladatot 19 munkatársá-
val 19 településen, néhány éve a tevékenysé-
gi kört kibővítették az otthoni hospice-ellá-
tással. A díj visszajelzés arról, hogy szükség 
van az otthonápolásra, ami nagy felelősség-
gel járó munka, ezért naprakész, igen magas 
szintű szakmai tudást, elhivatottságot köve-
tel, emelte ki. 
A Pro Urbe Emlékérem azoknak adomá-
nyozható, akiknek tevékenysége a város gaz-
dasági, kulturális és társadalmi fejlődésében 
kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. 2016-
ban Herczeg Józsefnek, Iker Lászlónénak és 
a Paksi Hírnök szerkesztőségének ítélte oda 
a képviselő-testület a rangos elismerést. 
Herczeg József évtizedeken keresztül ered-
ményes szakmai és kulturális munkát vég-
zett Pakson: választott városvezetőként, 
képviselőként Paks fejlesztésének több évti-
zedig aktív, segítőkész szervezője, irányító-
ja volt, a Paks Városért Mozgalom civilszer-
vezet elnöki posztját is betöltötte. Meghatá-
rozó szerepe volt a testvérvárosi kapcsolatok 
kialakításában, amelyeket szakmai, kulturá-
lis és sportterületen is kimagaslóan aktívan 
működtetett, később alpolgármesterként és 
külkapcsolatokért felelős tanácsnokként bő-
vítette a testvérvárosok együttműködését. 
– Örömmel dolgoztam a városért – mond-
ta hozzátéve, hogy megosztott díj ez, hiszen 
pedagógusok és civilszervezetek is segítették 
a kapcsolat kialakítását, elmélyítését Paks 
határon túli testvérvárosaival, ahol szintén 
voltak ezen munkálkodó kollégák. – Sokat 
tanultunk a testvértelepülésektől, és igye-
keztünk megmutatni nekik a mi értékeinket 
– tette még hozzá. 
Iker Lászlóné Csöpike néni mindig is pe-
dagógus akart lenni. A Deák Ferenc Álta-
lános Iskola igazgatóhelyetteseként gyak-
ran megfordult a sóstói táborban. Bár több 
mint két évtizede élvezhetné a nyugdíjasok-
nak kijáró pihenést, nem tudott meglenni a 

gyerekek és a kollégák társasága nélkül, így 
a táborban vállalt feladatot gondnokként. A 
gyémántdiplomás tanító példája mutatja, 
hogy egy igazi pedagógus munkássága nem 
ér véget a nyugdíjba vonulással. A sóstói tá-
bor lelke minden évben szeretettel fogadta 
a táborozókat. Szinte nincs olyan paksi gye-
rek, aki ne találkozott volna vele, de nem-
csak a táborozók, hanem a Sóstón nyaraló 
családok és közösségek is ismerik, elisme-
rik a munkáját, hangzott el a méltatásban. 
Csöpike néni elmondta: most már végleg le-
teszi a lantot, a díjra kitérve pedig kiemelte: 
nagy megtiszteltetés és öröm számára a Pro 
Urbe Emlékérem. 
– Nemcsak arra vagyok büszke, hogy elnyer-
tük ezt a rangos kitüntetést, hanem arra is, 
hogy ilyen jó csapatom van – mondta Kövi 
Gergő, a Paksi Hírnök főszerkesztője a Pro 
Urbe Emlékérem átvételekor. A 26. évfolya-
mánál tartó újság nemcsak tájékoztató funk-
cióval bír, de közéleti és kulturális szerepet is 
betölt. Néhány éve a nyomtatott Paksi Hír-
nök mellett a weben és több közösségi olda-
lon is megjelenik híreivel. Száznál is többen 
dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig vagy al-
kalmanként a lapnak, amelyet Kövi Ger-
gő előtt vezetett Beregnyei Miklós, László-
Kovács Gyula, Gutai István, Kiss G. Péter, 
Czinege Mária, Miklós Imre, Vida Tünde és 
Dávid Ildikó. A jelenlegi stáb a 2005-ös új-
raindulás óta lapszámról lapszámra dolgo-
zik az újságnak, ők Dallos Szilvia, Faller Gá-
bor, Fonyó Lajos, Kohl Gyöngyi, Kovács Jó-
zsef, Molnár Gyula, Schell-Horváth Katalin, 
Sza�enauer Ferenc és Vida Tünde.
– Ezt a gyűrűt kicsit úgy tekintem, mint egy 
ötvenéves házassági évfordulós aranygyű-
rűt, amely házasság egy ember és egy szí-
véhez közel álló város között – fogalmazott 
Szabó Benjamin, aki Paks város legmaga-
sabb rangú kitüntetését, a díszpolgári címet 
kapta meg 2016-ban. A díjazott mérnökként 
ott volt a paksi atomerőmű létrehozásának 
első lépéseinél, később a „nagy mű” meg-
valósulását miniszteri biztosként, az erőmű 
igazgatójaként, majd kormánybiztosaként 
is irányította. Személyes élményeiről az erő-
mű építéséről, az akkori gazdasági-társadal-
mi életről hiteles képet alkot ATOMkorkép 
című könyvében. – 1979. január 3-án avat-
tuk fel ezt a házat, ami ugyan nem volt még 
egészen készen, de alkalom volt rá, amikor 
Lázár György miniszterelnök átadta Paks 
vezetőinek a városi rangot adó dokumentu-
mot – idézte fel a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. – Paks nevét ma a világ sok or-
szágában úgy ismerik, hogy itt üzemel egy 
igen biztonságos erőmű. Ez a város elisme-
rése is – fogalmazott.                  

Kohl Gyöngyi
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Kiemelkedően jó hely – ez áll azon az okle-
vélen, amelyet decemberben vehetett át az 
IttJartam.hu portáltól az Erzsébet Nagy Szál-
loda, a minősítést a vendégvélemények alap-
ján kapták meg. Az egyedi eleganciával ren-
delkező konferencia- és wellnesshotel szá-
mára ez a dicséret az elmúlt esztendőben 
elért eredmények megkoronázása volt. – A 
személyzet udvariasságát, segítőkészsé-
gét, előzékenységét, a hely miliőjét és a pa-
tyolattisztaságot emelték ki jellemzően véle-
ményükben a vendégek – mondta el Ignits 
Márta, a szálloda vezetője, hozzátéve, hogy 
természetesen építő kritikát is kaptak, pél-
dául egyre nagyobb az igény a laktózmentes 
vagy egyéb speciális étkezésre. – Ezeket is ter-

mészetesen megpróbáljuk legjobb tudásunk 
és lehetőségeink alapján kielégíteni. Fontos, 
hogy a szállodai és vendéglátás ágazatban fo-
lyamatosan fejlődni kell, új irányzatokat kell 
megismerni és ezeket felhasználni – tette 
hozzá. A szálloda 2010 decemberi megnyitá-
sa óta eszközölt fejlesztések nem voltak hiá-
bavalók, amit jól mutat, hogy a vendégforga-
lom folyamatosan növekszik. Üzleti vendé-
gek már nemcsak a helyi cégek révén, hanem 
más településekről is érkeznek a szállodába, 
és a hétvégi turistaforgalom is növekvő ten-
denciát mutat. A tapasztalat szerint azonban 
számukra már nem elegendő, hogy úszhat-
nak, szaunázhatnak, hanem egyre magasabb 
szintű és egyre tartalmasabb szolgáltatást 

várnak a pénzükért, ezért a szálloda újabb 
és újabb aktív kikapcsolódást ajánl, elsősor-
ban a hétvégi és kiemelt ünnepi időszakok-
ra.  Az alternatív programajánlatok minden 
alkalommal elérhetőek nemcsak a szálló ven-
dégei számára, hanem a paksi lakosság részé-
re. Ennek keretében az új esztendőt új akci-
ókkal nyitották: folytatódik a tű nélküli aku-
punktúra, amit egy kínai orvos végez havi 
egy alkalommal. Január 21-én és 28-án egy-
napos workshopokra várják az érdeklődő-
ket, ez alkalommal a szépség jegyében. Feb-
ruár 3-án Tari Annamária klinikai pszicho-
lógus tart majd előadást Online és o�ine 
világ: érzelmek az információs korban cím-
mel, Valentin-napra pedig egy egész hetes 
programsorozattal készül a szálloda csapa-
ta.  A programokról a szálloda honlapján 
találnak bővebb információt. – Az említet-
tek mellett is számos olyan további rendez-
vényünk van, amire a helyieket is várjuk. 
Fontosnak tartom, hogy olyan érdekes és 
különleges programok legyenek nálunk, 
ami találkozik a szálloda értékrendjével. 
A produkciókat, előadókat mindig meg-
nézem, és csak olyat hozok el Paksra, ami 
ennek megfelel – tette hozzá Ignits Márta. 
A hagyományos alkalmak a gyermeknapi, 
a Télapó-ünnep, az Erzsébet-bál, a vacso-
raestek, wellness-szolgáltatások. A szállo-
da éttermének kihasználtságára sem lehet 
panasz, jellemzően családi, baráti társasá-
gok költenek itt el egy-egy ebédet, vacsorát. 
A cukrászda népszerűsége töretlen, és mi-
vel a meleg évszakokban a terasz kicsinek 
bizonyul, annak kibővítése is tervben van.

Kohl Gyöngyi

Szegi Mihály az új esztendő első kisbabá-
ja Pakson, kaptuk a hírt a védőnői szolgálat-
tól. A kiírás szerint szilveszteri baba lett vol-
na Misu, ám egy csöppet még váratott magá-
ra, édesanyja, Szegi-Bach Csilla január 1-jén, 
8:35-kor adott életet neki a szekszárdi kór-
házban. – A szülés nem volt könnyű, sokáig 
tartott, de rengeteget segített és jelentett szá-
momra, hogy a párom végig ott volt mellet-
tem – mondta el az anyuka. Az apás szülés az 
édesapa szerint leírhatatlan élmény volt, amit 
nem lehet szavakba önteni. Hozzátette, hogy 
egy-egy kívánságuk már teljesült, ugyanis ő 
azt szerette volna, ha januári lesz a pici, pár-
ja pedig azt, ha hajjal születik. Mivel Misu az 
első gyermekük, még nem tudták, milyen ér-

zés szülőnek lenni. Most azt mondják, hogy 
csodálatos, határtalan boldogság járja át őket, 
bár kicsit ijesztő is, ha arra gondolnak, hogy 
ezentúl egy életért felelősek. A babagondo-
zással az első napokban sem volt problémá-
ja a szülőknek, most pedig már mindkette-

jüknek rutinosan megy a pelenkázás, a fürde-
tés, utóbbi inkább az apuka, Mihály feladata. 
A pici a sok ölelést és puszit is jól tűri, amiből 
sem szülei, sem nagyszülei részéről nincs hi-
ány. A 3530 grammal és 56 centiméterrel szü-
letett Misu egyébként is nyugodt kisbaba, so-
kat alszik és nagyon szereti a pocakját. Ami 
a jövőt illeti, Csilla azt mondta, szeretnék, ha 
kis�uk kiegyensúlyozott felnőtté válna, aki-
nek bizalma van a világ felé. Rengeteg szerete-
tet fognak neki adni, mert ezt tartják a legfon-
tosabbnak, a többi pedig majd alakul. Mihály 
még hozzátette, hogy szeretnék, ha a sport je-
len lenne majd Misu életében, de érdeklődjön 
majd bármi iránt, a legfontosabb, hogy bol-
dog legyen.                                                                  -kgy-

Vendéglátásból jeles

Az új esztendő első paksi kisbabája

Fotó: Erzsébet Nagy Szálloda

Fotó: családi archívum
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Jó napot, mi újság?

Bíró Ilona
Nem pedagógus, sőt soha nem is tanult pe-
dagógiát, mégis könnyen megtalálja a han-
got a legapróbb gyerekekkel és az érettségi 
előtt álló kamaszokkal is Bíró Ilona Mária. 
Babi, a gyerekeknek Babi néni iskolarend-
őr, mégpedig a minap kapott elismerés sze-
rint a legjobb Tolna megyében. A hivatalos 
elismerésnél korábban érkezett a gyerekeké: 
órái után szóban, sőt néha írásban is jelzik, 
hogy élvezték az előadást. Általában hatásos, 
ahogyan hozzájuk fordul, képes az óvodában 
bakancsát levetve a gyerekek közé ülni a sző-
nyegre vagy akár egy-egy történettel meg-
hökkenteni is őket. Ezeket saját élményei ih-
letik, amitől persze hiteles lesz. – A munkám 
során sok mindent látok, tapasztalok és ezt 
el szoktam mondani a gyerekeknek – ava-
tott be. 
Babi – az Ilonáktól hemzsegő családban ez a 
becenév jutott neki – otthonát illetően erede-
tileg dunaújvárosi, szakmáját tekintve pedig 
szőlész-borász. Tizenöt éve öltött egyenru-
hát, igaz először nem rendőrit. Az érettségi 
bizonyítvánnyal és vámtisztviselői oklevél-
lel a zsebében Budapesten, a reptéren he-
lyezkedett el határőrként. Nyolc éve dolgo-
zik a Paksi Rendőrkapitányságon, járőrve-
zető, négy éve balesetmegelőzést is oktat a 
járás iskoláiban, háromban ezek közül isko-

larendőrként tevékenykedik. A két feladatot 
azonban egyáltalán nem lehet szétválaszta-
ni, mert a jó ügy érdekében soha nem fog-
lalkozik a határokkal sem a témát, sem az 
időt tekintve. Bármivel fordulhatnak hozzá, 
és ezt meg is teszik. Örömmel tölti el, hogy 
a tanárok bizalmát is élvezi. Gyakran kérik, 
hogy legyen segítségükre a baleset-megelő-
zésen jóval túlmutató problémák kezelésé-
ben. Hol az internet veszélyeiről kell szót ej-
teni, hol kisebb csínytevésen kapott gyerkő-
cöt kell jó útra téríteni. Elszomorítja, hogy a 
gyerekek körében sokszor tapasztalja, hogy 
egymást alázzák, gyalázzák, a többiek pedig 
lehet, hogy a félelemtől sarkallva, de az ilyen 
társaikat bálványozzák.
Ha már a rossz tapasztalatoknál járunk, azt 
is elárulja, gyakran szembesül azzal, hogy a 
szülők rendőrrel riogatják gyermekeiket. A 
„ha rossz leszel, jön a rendőr és elvisz” tar-
talmú mondatokat nem szokta szó nélkül 
hagyni, mert az a gyerek, aki így nő fel, félő, 
hogy nem fog bizalommal fordulni hozzá-
juk, ha bajba kerül. Nem jó élmény az ut-
cai munka során ittas vezetővel, drogossal 
találkozni, különösképpen azért nem, mert 
az ilyen emberek a rendőrben ellenséget lát-
nak és rázúdítják összes haragjukat. Az évek 
során sikerült majd’ minden helyzetre kifej-

lesztenie valamilyen jó taktikát, ami azt jelzi, 
hogy nemcsak a pedagógiai, hanem a pszi-
chológiai érzéke is jó. – Ha nyugdíjas leszek, 
pszichológus leszek – jegyzi meg nevetve. 
Azt is hozzáteszi, hogy gyakran szükség van 
a női empátiára, de tény, hogy a járőrözés 
nem kifejezetten nőknek való munka. En-
nek ellenére nagyon szereti. És a kollégáit is. 
Igen szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen 
kollektíva tagja lehet. És azért is, mert ilyen 
családja van. Férjével, Schiefer Róberttel és 
11 éves �ukkal Németkéren élnek. Máté a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
ötödik osztályos, édesanyja elmondása és az 
erre irányuló vizsgálatok szerint igen intelli-
gens, de hiperaktív és �gyelemzavaros. 
– Muszáj, hogy otthon is empatikusak le-
gyünk – kommentálja Babi. Mint mond-
ja, a tanulásban, napi rutinban noszogatás-
ra szorul, de rendkívül érdeklődő. Imád-
nak moziba, színházba, planetáriumba, vagy 
csak egyszerűen Budapestre járni. Nemcsak 
hármasban, hanem férjével kettesben is. 
Kedvenc helyük a RaM Colosseum. Ja, és a 
németkéri otthonuk. – Imádok hazamenni, 
becsukni a kaput magunk mögött – mond-
ja cseppet sem titkolva, hogy igazán szeren-
csésnek érzi magát.

Vida T.

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Sport

Évet értékelt a PSE
ÖKÖLVÍVÁS

Szakosztályunk versenyzői összetétele szin-
te teljesen kicserélődött. Öt rutinos sporto-
ló mellett sok tehetséges kezdő versenyzővel 
vágtunk neki feladatainknak. Részt vettünk a 
régiós központ által szervezett edzőtáborok-
ban, valamint az újraindított régiós csapatbaj-
nokságban is. Vezetőedzőnk a Magyar Ököl-
vívó Szövetség kérésére részt vett Kaposváron 
a junior Európa-bajnokságon és az azt meg-
előző felkészítő táborban. Jól sikerült a Nem-
zetközi Paks Kupa megrendezése, ahol csa-
patban második helyezést értünk el. 2016-ban 
összesen 19 hazai versenyen indultunk, ahol 
23 arany-, 23 ezüst- és 12 bronzérmet nyertek, 
valamint a csapatbajnokságokon öt győzel-
met értek el és négy vereséget szenvedtek ver-
senyzőink. Bán Tamás a serdülő ob-n ezüst-
érmes lett. Rafael Vanessza történelmet írt, ő 
az első női ökölvívó városunkban, aki ezüst-
éremmel tért haza a női serdülő országos baj-
nokságról – értékelte a 2016-os évet Kajtár 
László, az ökölvívó szakosztály vezetője. 

LABDARÚGÁS
Az őszi-tavaszi rendszerben zajló korosztá-
lyos labdarúgó-sorozatokra januárban terem-
edzésekkel és labdarúgótornákkal kezdték a 
felkészülést a Paksi SE utánpótláscsapatai, a 
tornákon megemlékeztek a klub korábbi játé-
kosairól, Kiss Jánosról, Kovács Zoltánról, Bá-
nyai Lajosról, Blatt Pálról és Bencsik Miklós-
ról. Az U7-es és U9-es csapataink márciustól 
4-4 alkalommal vettek részt a Bozsik Egyesü-
leti Program keretein belül zajló hétvégi fesz-
tiválokon. Az U10 és U12-es csapatunk a Bo-
zsik alközponti tornákon, az U11-es és U13-
as csapataink a Bozsik regionális tornákon 
vettek részt 6-6 alkalommal. 
– A tavaszi edzések a PSE-pályán zajlottak, 
ahol az edzéseket jó körülmények között tud-
tuk megtartani. A gyakorlások, előkészüle-
ti mérkőzések haszna a lejátszott mérkőzések 
nagy részében tükröződött: sok mérkőzésen 
már folyamatos volt a csapatjáték, jól műkö-
dött a játék felépítése, és néha még szemre is 
tetszetősen játszottak a gyerekek. A létszám 
növekedéséhez hozzátartozik, hogy több Paks 
környéki településről hozzák rendszeresen 
edzésre gyermeküket, sőt vannak futballpa-
lánták, akik több mint 80 kilométerről válasz-
tották klubunkat. A csapatlétszámokat tekint-
ve soha nem volt ennyi gyerekünk az előkészí-
tő korosztályokban – mondta el Osztermajer 
Gábor szakosztályvezető. Az edzők: Péter 

Norbert, Jenei Pál, Haraszti Zoltán, Wolf At-
tila, Kolarics Zsolt, Lacza József.
A Paksi FC nagypályás utánpótláscsapatai 
az U14, U15, U17,  U19-es együttesek. Mind 
a négy csapat az NB II-es bajnokságban sze-
repel. A csapatok a márciusban folytatódó 
bajnokságokban jól szerepeltek, hiszen a jú-
liusban befejeződött bajnokságokat az U19, 
az U17 és az U15 megnyerte, az U14-es csa-
pat pedig a Kaposvár mögött a második he-
lyet szerezte meg. Nyáron az MLSZ átalakí-
totta a versenyeztetést az utánpótlás-bajnok-
ságokban. Egy elit nyolccsapatos NB I-es, 16 
csapatos országos NB II-es és területi elv alap-
ján rendezett NB III-as bajnokságokat hozott 
létre. Az utolsó öt év utánpótlás-eredményei 
alapján a Paksi FC-t az NB II-es bajnokság-
ba rangsorolták, ahol a nevezés feltétele volt, 
hogy az U19-es és U17-es csapat mellett ne-
vezni kellett még egy U16-ost. Az U15-ös és 
U14-es csapatunk továbbra is a területi elv 
alapján működő NB II-es Dél-Nyugati cso-
portba kapott besorolást. Emellett kötelező 
volt női U18-as csapatot indítani. Itt kézen-
fekvő lett volna, ha az ASE-pályán játszó lány-
csapatok megoldják ezt a problémát. Nem így 
történt, így a semmiből kellett lányokat ver-
buválni és csapatot alakítani. További nehéz-
séget jelentett, hogy edzőink végzettsége sem 
volt megfelelő erre az osztályra, így az U17-
es edzőnk a dunaújvárosi Szellák Sándor lett. 
A 2016/17-es bajnokságban próbálunk meg-
felelni az elvárásoknak, de a csapatok egyelő-
re a táblázat alsó harmadában vannak  – tette 
hozzá a szakosztály vezetője.

KARATE
A 2016-os év is mozgalmas volt, szép ered-
ményeket hozott a Paksi Sportegyesület ka-
rate szakosztályának. Versenyzői részt vettek 
hazai regionális versenyeken, illetve az Ippon 
Shobu magyar bajnokság rendezését is felvál-
lalta a PSE. Bírói minősítéseket szereztek ha-
zai és nemzetközi szinten egyaránt. Tavaly a 
PSE karatékái részt vettek a Bulgáriában meg-
rendezett világbajnokságon. Ez az év kiemelt 
nemzetközi versenye volt, ahol egyéni helye-
zéseket szereztek. A szakosztály létszáma 30-
40 fő, megtalálhatóak közöttük mind után-
pótlás, mind pedig felnőtt versenyzők. A 
legeredményesebb versenyzők 2016-ban: Fe-
hér Zsolt, Gulyás Félix, Varga Márton, Furka 
Csongor, Szabó Dorottya, Ambrus Franciska, 
Kolman Zsolt, Szabó Klára. A szakosztály ve-
zetője és edzője Záborszki Zoltán, ő beszélt a 

célkitűzéseikről, ami a hazai minősítő verse-
nyeken a legjobb eredmények elérése, minél 
több dobogós helyezés a tavaszi Európa-baj-
nokságon és az év végi világbajnokságon, il-
letve részvétel a hazai Ippon Shobu minősítő 
magyar bajnokságon és a diákolimpián.

SZABADIDŐ
A PSE 2016-ban is számos nagy sikerű ren-
dezvényt szervezett. – Az évet az immár ha-
gyományos városi teremlabdarúgó-bajnok-
sággal kezdtük. Tizenhat csapat részvételé-
vel hirdettünk bajnokot, az első helyezettnek 
járó díjat szoros küzdelemben a Diófa vitte el. 
A szintén nagy tömeget megmozgató Fuss, 
ússz, kerékpározz a gyermekedért! prog-
ramon a város összes oktatási és nevelé-
si intézménye aktívan részt vett. A nyarat 
az Atomerőmű SE-vel közösen megrende-
zett női sportnappal kezdtük, a hölgyek, �a-
tal lányok és asszonyok egy kellemes vasár-
nap délelőttöt töltöttek el az ASE telephelyén, 
ahol az egyéni díjakon felül csoportgyőz-
test is hirdettünk. A Lolka&Bolka szabad-
idős táborunkban 18 gyermek vett részt. Ke-
rékpároztunk a városban, megismerve neve-
zetességeit, de a gyerekek ellátogattak a PSE 
különböző szakosztályaihoz is. Szeptember-
ben ismét két busszal érkeztünk a budapesti 
Coca-Cola testébresztő családi mozgásfeszti-
válra, ahol második díjat szereztünk csapat-
ban és számos egyéni elismerést is elhoztunk 
– tájékoztatott Rostané Katona Katalin szak-
osztályvezető.

RG
Sikeresen zárta a 2016-os évet a ritmikus gim-
nasztika szakosztály, versenyzői minden ed-
diginél több versenyen vettek részt. Hagyo-
mányosan márciusban a siófoki Széchenyi 
Kupával kezdték a versenysorozatot, itt hat 
versenyző több ezüst- és bronzminősítést 
szerzett és ketten képviselték a sportegyesü-
letet az országos döntőben, ahol mindketten 
bronz minősítésben részesültek. A Berczik 
Sára Emlékverseny tavaszi országos döntőjé-
ben is sikeresen vették az akadályokat, és há-
rom páros gyakorlattal készülve két arany- és 
egy bronzminősítést szereztek a versenyzők. 
A 2015/2016-os tanévben a diákolimpia or-
szágos döntőjében csoportos gimnasztikában 
két csapattal is dobogóra állhattak (a gimná-
zium csapata 6. kcs.-ban 1. hely, a II. Rákóczi 
2. korcsoportos csapata 3. hely, illetve és 7-8. 
osztályos csapata 5. hely).                                          Ü
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A rejtvényben egy régi paksi üzlet ne-
vét rejtettünk el. A megfejtéseket ja-
nuár 18-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.

Helyes válaszával két főre 
szóló belépőjegyet nyerhet 
a Szabó Balázs Bandája 
január 19-i paksi koncertjére.

Ü Májusban a Csengey Dénes Kulturális 
Központban rendezték meg tanév végi gála-
műsorukat, mellyel egyben harmincéves ju-
bileumukat is ünnepelték. Az októberi Ve-
csés Kupa után, novemberben a Berczik Sára 
Emlékverseny őszi országos döntőjének duó-, 
trió- és csapatversenyén számos arany-, ezüst- 
és bronzminősítést szereztek a tanítványok. 
Többször érdemeltek versenyzők és edzők 
különdíjat legjobb koreográ� a és legjobb elő-
adásmód kategóriában. Az év utolsó hónapjá-
ban meghívást kaptak az I. Nemzetközi Sza-
badidős RG Fesztiválra, ahol a szakosztály 
ismét több arany- és ezüstminősítést gyűj-
tött be. A szakosztályban közel 90 fő leigazolt 
gyermek sportol, sokan vidékiek. A szakmai 
stáb: Hermesz Anita edző, Hermesz Lajosné 
szakosztályvezető és Falusi Lívia vezetőedző.

TENISZ
A PSE tenisz szakosztálya 2016-ban is a már 
megszokottnak nevezhető, hetven fő körü-
li sportolói létszámmal működött és továb-
bi, körülbelül harminc felnőtt amatőr spor-
toló vette igénybe a tenisztelep létesítményeit. 
A szakosztály igazolt versenyzői állományá-
ban az óvodás korúaktól, az OB III-as csapat 
felnőtt versenyzőivel bezárólag minden kor-
osztály képviseli magát. A legkisebbek között 
Klopcsik Diána edző vezetésével Lisztmajer 

Panna, Siklósi Márk, Bálint Csenge és Komlósi 
Csenge ért el sikereket helyenként maguknál 
idősebb mezőnyben is. – Legsikeresebb ver-
senyzőnk a Barta Attila irányításával készü-
lő Kertész Milán, aki a 16 éves � úk között a 
164 fős ranglistán decemberben a 42. helyen 
szerepelt. Feljövőben vannak Rompf Nándor 
edző lány tanítványai, Kékesi Norma és B. Ko-
vács Lídia, akik 2016-ban először kaphattak 
komolyabb versenyzési lehetőséget és a szege-
di vidékbajnokságon elért 3. és 4. hellyel mu-
tatták meg, hogy komolyan veszik a teniszt. 
A női szakágban az új versenyzők megjelené-
se felvillantja annak lehetőségét, hogy koráb-
bi sikeres női versenyzőinkkel összefogva a 
szakosztály 2017-ben női csapatot indítson az 
OB II-ben – összegzett Szucsán Sándor szak-
osztályvezető. A 2016-os szezonban a fér�  fel-
nőtt csapat az OB III-ban az 5. helyen végzett 
csakúgy, mint 2015-ben, pedig a tavaszi for-
dulót a csapat még a második helyen zárta. 

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
Tartalmas volt a tájékozódási futó szakosztály 
éve, amely márciusban Bátaapátiban – a Ka-
locsa SE-vel közösen – rendezte a hosszútávú 
országos bajnokságot, ahol Hahn Máriusz ka-
tegóriája harmadik helyén végzett. Az orszá-
gos diákolimpián (Eger) Makovinyi Doroty-
tya a sprint számban a dobogó 3. fokára állha-

tott. Az alföldi éjszakai ob-n (Zsana) szintén 
az ő 4. helyezése volt kiemelkedő az i� úsá-
gi nőknél. Kiss Gábor F35-ben 8. lett. A kö-
zéptávú ob-n, (Besztercebánya) volt egy 2. he-
lyünk Hahn Máriusznak köszönhetően. Itt 
Kiss Gábor szenior versenyző 10. helyet ért el 
az F35-ös kategóriában. Az országos váltó baj-
nokságon (Besztercebánya) a Kovács Karina–
Aradi Bence–Hahn Máriusz hármas ért el 7. 
helyezést F14-es kategóriában. A soron kö-
vetkező rövidtávú bajnokságon (Gyöngyös) 
Makovinyi (N18) és Kiss Gábor (F35) 5. he-
lyét érdemes kiemelni. Az őszi normáltávú 
ob-n (Csákberény) Hahn Máriusz 1., Kovács 
Karina 13., Makovinyi Dorottya 12. helyezést 
ért el. Végül a Cserháton megrendezett Csapat 
OB-n és a Pontbegyűjtő Csapat OB-n (Buják) 
sikerült két pontszerző 7. helyet elérni az N20-
as női váltónknak a Makovinyi Dorottya– 
Árki Viktória–Tinnyei Petra összeállítással. A 
kuparendszerű versenyeken 8-10 fővel indult 
a szakosztály, több dobogós eredménnyel. Az 
idényzáró olaszországi háromfutamos nem-
zetközi tájfutóbajnokságon három bronzér-
met szereztünk összetettben Hahn Máriusz-
nak (F12), Kovács Karinának (N14) és Tiny-
nyei Petrának (N20) köszönhetően. A bajnoki 
pontok alapján a 24. helyen végeztek, ami há-
rom helyezéssel jobb, mint az előző évben – 
összegzett Kiss Gábor vezetőedző.      Faller G.
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Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

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

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Napi hírek 
és információk

a városról,
az atomerőműről:

www.paksihirnok.hu

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Remélem, lesz még alkalom a bizonyítás-
ra, nincs vége a sikersorozatnak – mondta 
Hangyási László cselgáncs mesteredző, miu-
tán decemberben átvette a Lussonium Díjat, a 
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör elismerését. A 
díjazott az iparoskör mellett köszönetet mon-
dott feleségének, klubjának, az Atomerőmű 
SE-nek és a városnak, hogy folyamatosan biz-
tosították a feltételeket, valamint a szülőknek 
a partnerségért. Hangyási László Magyar-
ország legeredményesebb dzsúdótrénere, 
a magyar cselgáncs sportág eddigi egyet-
len olimpiai bajnokának (Kovács Antal) és 
mindkét eddigi felnőtt világbajnokának (Ko-
vács Antal, Braun Ákos), valamint kilence-
dik felnőtt Európa-bajnokának (Braun Ákos) 
az edzője. Tanítványai minden korosztályban 

felállhattak már a világversenyek dobogójá-
ra, 2016 nyaráig 18 érmet nyertek olimpián, 
felnőtt Európa- és világbajnokságokon. 2016-
ban már a hetedik olimpián vett részt, mégpe-
dig három versenyzőjével, ami már önmagá-
ban is hatalmas eredmény. 
Hangyási László mindössze tizenkét esz-
tendős volt, amikor megismerte a cselgáncs 
sportágat szülővárosában, Baján. Mindjárt 
az első évben országos serdülő bajnokságot 
nyert, később bronzérmes lett a łódźi kor-
osztályos Európa-bajnokságon. A sorkato-
nai szolgálat ideje alatt a Budapest Honvéd-
ban sportolt, majd az Újpesti Dózsában ver-
senyezett 1981-ig. Az egyik térde versenyen, 
a másik egy autóbalesetben sérült, így felha-
gyott a versenyzéssel, de nem akasztotta szög-

re a judogit, hanem trénerként folytatta, ami-
hez az edzői és szakedzői képesítést is megsze-
rezte. Először Szekszárdon dolgozott, majd a 
fővárosba vitte az útja, a Honvédnál szőnyeg-
edző volt a juniorok és felnőttek mellett, majd 
amikor a paksi lehetőség kínálkozott, élt vele. 
A díjátadó gálát követően a helyi televízió-
nak nyilatkozva a kitüntetett elmondta, örül, 
hogy annak idején elfogadta a paksi ajánlatot, 
a munka ígéretesen indult, és meg tudta való-
sítani szakmai elképzeléseit. 
2017-ben ismét nagy kihívások várják őket, 
Magyarországon rendezik a világbajnokságot, 
ahol reményei szerint Bor Barna, Csoknyai 
László és Cirjenics Miklós is tatamira lép, va-
lamint Pupp Réka bekerül a csapatba. Elkez-
dik az újabb olimpiai ciklust, amelynek végén 
reményei szerint, lesz versenyzőjük Tokióban. 
Közben pedig igyekszik minél több időt tölte-
ni családjával, párjával, Eszterrel, fogorvos � -
úkkal, Dáviddal, aki edzősködik is, menyükkel 
és három szép unokájukkal, akik közül a két 
idősebb már indult régiós cselgáncsversenyen. 
Hangyási László munkásságát korábban Paks 
Pro Urbe Emlékéremmel, illetve díszpolgá-
ri címmel ismerte el. Ahogy az a díjazottról a 
Lussonium Díj átadójára készített � lm végén 
is elhangzott, a mesteredző azt tartja: a felké-
szülésben a kitartó, rendszeres edzés a legne-
hezebb, ha ezen túljutsz, a verseny már hab a 
tortán. Hangyási László az elismerés mellett 
még egy jeles napot ünnepelt, december 8-án 
töltötte be hatvanadik életévét.

Kohl Gyöngyi

Lussonium Díjat kapott Hangyási edző
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.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

A 2016/2017-es bajnokság alapszakaszában 
eddig tizenkét mérkőzést játszott az Atom-
erőmű kosárlabdacsapata, hatot idegenben és 
hatot hazai pályán. Mindössze háromszor, a 
MAFC, a Vasas és a Szeged elleni, Gesztenyés 
úti találkozók után pacsizhattak a szurkolók-
kal győztesként a piros-kékek. A Jászberény, 
a Pécs és a Kecskemét elleni hazai vereség so-
kat fog nyomni a latban a végelszámolásnál. 
Az alapszakasz odavágó részéből egy mérkő-
zés van még hátra, Zalaegerszegen kellene ja-
vítani az eddigi mérlegen. 
A 2016-os év utolsó bajnokiján a jó passz-
ban lévő pécsieket fogadták Medvéék. A le-
lombozó körmendi vereség után hazai pá-
lyán mindenképpen kellett volna egy óévbú-
csúztató győzelem. Az első percekben az ASE 
diktálta a tempót és irányította a mérkőzést. 
A negyed közepe tájékán Supola triplájával 
átvette a vezetést a pécsi csapat, és folyamato-
san növelte előnyét. Rengeteg volt a hiba ha-
zai oldalon, pontatlan passzok, eladott labdák 
jellemezték ezt az időszakot, nem csoda hogy 
elhúzott a fekete-fehér társaság.
A második negyedben tovább folytatódott a 
vesszőfutás, 7-0-s rohammal kezdett a Csir-
ke-csapat. Tiby törte meg a rossz szériát, de a 
vendégek ezután is biztosan őrizték előnyü-
ket. Az utolsó percekben  az amerikai center, 
és Kovács Ákos pontjaival csökkentette hát-
rányát a Paks.
A harmadik negyed elején is Tiby vitte a há-

tán a csapatot, és triplájával hosszú idő után 
került 10 ponton belülre az ASE. Komoly 
küzdelem alakult ki, minden pontért meg 
kellett harcolni, perceken keresztül tíz pont 
körül mozgott a pécsi előny. A hajrában is-
mét megléptek a baranyaiak, de Medve öt 
pontja életben tartotta a hazai reményeket.
Hosszú hajrát indított az ASE, rengeteg moz-
gással állandóan nyomás alatt tartották a ven-
dégjátékosokat, és fokozatosan dolgozták le a 
hátrányukat. A 35. percben Medve három-
pontosa után 66-68-at mutatott az ered-
ményjelző, de a következő percekben nem si-
került az egyenlítés, mindig érkezett válasz 
a hazai találatokra. A végjátékban Halász és 
Budimir hárompontosai eldöntötték a mér-
kőzést. ASE – PVSK: 77-86 (15-25, 18-20, 18-
17, 26-24).
Az újév első meccsét a Gesztenyés úton, a 
Kecskemét ellen játszották Kovács Ákosék. 
Hosszú kihagyás után visszatért Watkins, de 
Medve térdműtétje miatt továbbra sem tu-
dott komplett kerettel meccselni Gediminas 
Petrauskas vezetőedző.
Az első percekben sok volt az adok-kapok, 
szaporodtak a személyi hibák mindkét ol-
dalon, négy perc alatt mindössze Ivosev és 
Gilbert talált be. Kovács Ákos triplájával át-
vette a vezetést az ASE, a hetedik perc vé-
gén, Watkins távolija után 15-8-at mutatott 
az eredményjelző. A hátralévő időben a ven-
dégek gyors indításai rendre megoldhatatlan 

feladat elé állították Hilléket, Pongó utolsó 
másodpercben beeső kosarával a Kecskemét 
fordított, és megnyerte az első etapot.
A második negyed sem úgy alakult, ahogy a 
hazai szurkolók szerették volna, a vendégek 
irányították a játékot, és biztosan őrizték elő-
nyüket. A paksi csapat Tiby pontjaival egy 
darabig tartotta a lépést, de Hegedűs büntetői 
után 8 pontra nőtt a lila-fehér előny. A rend-
kívül energikusan játszó Tibynek köszönhe-
tően elkezdte faragni a hátrányát az ASE, és 
Gilbert dudaszóra beeső hárompontosával, 
előnnyel mehetett az öltözőbe.
A harmadik negyed elején gyorsan ledolgoz-
ta hátrányát a hírös város csapata, majd fo-
kozatosan növelte előnyét. Rengeteg hibá-
val játszott a paksi legénység, a negyed során 
hét hárompontos kísérletük volt, egy sem ta-
lált utat a vendéggyűrűbe. Az utolsó percek-
ben hét-nullás rohammal 10 pont fölé növel-
te előnyét a Kecskemét.
Az utolsó felvonás első perceiben keményí-
tett védekezésén és mindent egy lapra felté-
ve támadott az ASE, és Hill, valamint Tiby ré-
vén a negyed közepére felzárkózott 61-62-re. 
Rendezték soraikat a vendégek, és újra át-
vették a játék irányítását. Az utolsó percben 
Hill büntetőivel egyenlített a paksi csapat, de 
a végjátékban Pongó betalált egyszer a bün-
tetővonalról. Egy utolsó támadásra még volt 
ideje a hazaiaknak, háromszor is rádobhatták 
a labdát a kecskeméti gyűrűre, de mindegyik 
kísérlet kifelé perdült. Küzdelmes, kemény 
mérkőzésen, de ismét hazai pályán maradt 
alul a piros-kék társaság. ASE–KTE: 71-72 
(17-18, 23-20, 9-22, 22-12).
A kilencedik vereség után az alábbi közle-
ményt tette közzé az klub: A Kecskemét elle-
ni vereséget követően összeült a szakmai ve-
zetés, és a vezetőedzővel közösen arra a dön-
tésre jutottak, hogy változásra van szükség. Az 
elmúlt időszak eredményeinek fényében min-
denki úgy érezte, szükség van a megújulásra, 
így Gediminas Petrauskas számára véget ért 
a paksi szerepvállalás.
Az utódlást hamar megoldotta a szakvezetés, 
január 10-től az egykori körmendi sikeredző, a 
45 éves Teo Čizmić (képünkön) veszi át a csa-
patot. A horvát szakember 2018 nyaráig köte-
lezte el magát az ASE csapatához.             (joko)

Edzőcsere a kosárlabdacsapatnál
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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