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Megújul a Lussoniumhoz vezető utca
Elkezdődött a dunakömlődi Sánchegy utca
felújítása. A május végéig tartó munkálatok idejére lezárták az utcát a forgalom
elől. A beruházás 14,5 millió forintból, a
Kronológ Kft. kivitelezésében valósul meg.
A dunakömlődi halászcsárda parkolójától
a lussoniumi elágazóig újul meg a burkolat
a Sánchegy utcában. A beruházásról tavaly
döntött az önkormányzat Spiesz József, a
körzet képviselőjének kezdeményezésére.
– A Sánchegy utca a településrész egyik legrosszabb állapotú utcája, a töredezett, repedezett burkolatot folyamatosan alámosta a
csapadékvíz. Mivel a lussoniumi romkert
ezen az úton közelíthető meg, az odalátogató turisták hamis képet kaphattak Dunakömlődről. Októberben született döntés
a felújítás megvalósításáról a pénzmaradvány terhére – tájékoztatott Spiesz József. A
kivitelezést a három ajánlattevő közül a legkedvezőbbet adó Kronológ Kft. nyerte el, a
munkát a tavasz beköszöntével el is indította a paksi cég. – Azért, hogy a csapadékvíz
ne rongálhassa tovább a rossz minőségű, át2 n Paksi Hírnök, 2017. április 7.

ázott altalajt – amit szükség szerint cserélnek is –, mindig csak akkora szakaszt bontanak fel az építők, amit másnap le tudnak
betonozni. Az utcát a felújítás miatt le kellett zárni a forgalom elől – tudtuk meg Pupp
Gábortól, a műszaki osztály beruházási csoFotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

portvezetőjétől. Az útburkolat mellett a járda is korszerűsödik. A munka a szerződés
szerint május végére fejeződik be, költsége
14,5 millió forint, amit saját forrásból biztosít az önkormányzat.
Dallos Szilvia

Paks II:
újabb
mérföldkő
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Forrás: Paksi Polgármesteri Hivatal

Lefedik a piacteret
Régi problémát orvosol az önkormányzat azzal, hogy lefedeti a paksi piacteret.
Az építési engedély már megvan, rövidesen a kiviteli tervek is elkészülnek, és
amint megvan rá a szükséges forrás,
indulhat a munka.
Esős időben eláznak a vevők a Villany utcai
piacon, jelenleg ugyanis csak az árusok feje
fölött van tető. Az esernyő is csak félmegoldás ilyenkor: nehéz egyszerre tartani, és közben fizetni, majd az árut is eltenni. A problémát az árusok és a vevők is többször jelezték
az önkormányzatnak. Legutóbb 2002ben korszerűsödött a piactér, akkor került a
tető az árusítóhelyek fölé. A vásárlókat jelenleg az árusok által eszkábált megoldások védik az esőtől és a napsütéstől. Az önkormányzat több lehetséges megoldást megvizsgált a

helyzet rendezésére a ponyvafedéstől a vásárcsarnok építéséig. Végül a leggazdaságosabb,
praktikus, szerkezetében és anyagában is a
meglévőt követő polikarbonátlemez-fedés
mellett döntöttek. A koncepciótervek után az
engedélyezési tervek is elkészültek. – Az építési engedélyt már megkaptuk, amint ez jogerőre emelkedik, a tervező 30 napon belül elkészíti a kivitelezési terveket. Ezt követően,
amint a költségvetésben lesz fedezet a munka elvégzésére, indulhat a tetők átépítése – tájékoztatott Fillér Gergő, az önkormányzat beruházási csoportvezetője. A tervezet szerint
az új fedés egy irányba lejt, a másik irányban
felnyílik, nem épül össze a meglévő tetővel,
így a szellőzés is megoldott. Ereszcsatorna is
készül, a csapadékot a meglévő csatornákba
vezetik le. A beruházás becsült költsége nettó 15 millió forint.
-dal-
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Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
kiadta a Paks II. projekt telephelyengedélyét
– tájékoztatta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos az MTI-t. Aszódi Attila
rendkívül fontos mérföldkőnek nevezte az
engedély kiadását. A paksi telephely alkalmas arra, hogy ott az új blokkokat felépítsék. – Adott minden olyan paraméter, aminek alapján a blokkok műszaki terveit el lehet készíteni – közölte. A kormánybiztos
felidézte, hogy március elején az Európai
Bizottság jóváhagyta a projektet, megkapták a teljes szabad jelzést Brüsszelből. Most
egy hazai zöld jelzés is megérkezett – fogalmazott. Aszódi Attila bízik abban, hogy rövid időn belül a másodfokú környezetvédelmi engedély is megszületik, mert ez is fontos előfeltétel.
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Helyzetbe hoznák a paksi cégeket
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

– Jó és hasznos partnerek, akiknek számítunk
a munkájára és adóforintjaira – így jellemezte
Süli János polgármester azokat a vállalkozásokat, amelyek a város legjelentősebb összegű
adóját fizetik, és amelyek vezetőit immár hagyományos találkozóra hívta az önkormányzat. Az összejövetel célja továbbra is ugyanaz, mint korábban: azontúl, hogy jó alkalom
köszönetet mondani a munkáért és az adóforintokért, a városvezetés tájékoztatást adhat arról, hogy e bevételét mire költötte. – A
partnerségben, amit hirdetünk, fontos erről
is beszámolni – hangsúlyozta a polgármester.
Arról is beszélt, hogy törekszenek a város általános állapotának javítására, beleértve a látÚj mikrobiológiai laboratóriumot adtak át a Mezőföldvíz Kft.
paksi szennyvíztisztító-telepén,
a víz világnapján, március 22-én.
Korábban a Pakstól 70 kilométerre fekvő Kaposszekcsőn kellett elvégezni a vizsgálatok nagy
részét, amire az új mikrobiológiai laboratórium megnyitásával
már nincsen szükség.
Az ünnepségen jubileumi elismeréseket is átadtak, idén a
társaság közel kétszáz dolgozójából 8 paksi, 6 bonyhádi, 3
dunaföldvári és egy pécsváradi kollégát köszöntött Süli János
polgármester és Csapó Sándor,
a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője.
A jubilálók között volt Tarnai József a paksi főmérnökségről, aki
30 éve dolgozik az ágazatban.
4 n Paksi Hírnök, 2017. április 7.

ványt, mint például a Deák iskola régi épületénél, aminek a homlokzata újult meg. Egy
sor közterületet is átépítettek, és sokat áldoztak tervek készítésére, hogy felkészülten várják a pályázati lehetőségeket.
Süli János kitért arra, hogy személyesen is
jó kapcsolatot ápolnak a cégvezetőkkel, vállalkozókkal, hiszen sokukkal több évtizedes
az ismeretség és a munkakapcsolat. Egyikük Bőhm Péter, aki az Atomix Kft. képviseletében érkezett, és lapunknak arról beszélt,
hogy munkájából adódóan járja az országot,
s azt tapasztalja, sokan irigylik Paksot, az itteni fejlődést, a város tisztaságát.
– Az Atomix Kft. az atomerőmű szerves ré-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

sze, a nálunk dolgozó több mint ezer ember
közül a többség Pakson él. Nekik is fontos,
milyenek az életkörülmények, milyen iskolába járnak a gyerekeik – hangsúlyozta. Hozzátette: úgy tapasztalja, hogy a városvezetés
gondos gazda módjára jár el. – Az óvárosnak
azon része, ahol lakunk, komoly fejlődésen
ment keresztül, utcánk Paks egyik legszebbje
lett. Rá is fért a felújítás, de látom, hogy a többi utca is épül-szépül – foglalta össze.
Bana János, a testület gazdasági bizottságának elnöke, csatlakozva a polgármester által
elmondottakhoz, aláhúzta: fontos, hogy az
adófizetők lássák, az önkormányzat miként
gazdálkodik befizetett adójukkal, ugyanakkor visszacsatolást is várnak. Igaz ez a küszöbönálló erőmű-beruházásra is. – Óvatosan kell kezelni a kérdést, mert Brüsszeltől
ugyan zöldlámpát kapott a beruházás, ám a
politikai viták még nem csitultak el – fogalmazott, majd kitért arra, hogy elsőként nem
az új blokkokat kezdik építeni, hanem a kiszolgáló egységeket, és a városban is szükség lesz fejlesztésre. – Azt szeretnénk, ha
ebbe minél több helyi vállalkozás bekapcsolódhatna – mondta. Bana János arra is kitért, hogy idén beruházásra a megszokottnál jóval kevesebb, egyelőre mintegy 500
millió forint szerepel a költségvetésben,
így az áthúzódó munkákat tudják elvégezni, de számol azzal, hogy a város adóbevételei emelkednek. Mint mondta, fontos, hogy
pályázati támogatásokra is számít az önkormányzat, amihez az önrészt a költségvetésében biztosítja.
Vida Tünde

Egyre többen veszik igénybe
a szociális szakemberek segítségét
Ahogy elöregedik a társadalom, mind
többen szorulnak gondozásra, mivel a
családtagoknak dolgozniuk kell. Ezért
egyre többen kérik a szociális szakemberek segítségét, Nem csökken a gyermekvédelem látóterébe ügyfélként kerülő
gyermekek száma sem.
A kistérségi központ ma húsz településen
szolgáltat, nyolcvan munkatársuk feladata a gyermekvédelem mellett az idősellátás,
a fogyatékkal élők gondozása, illetve az utcán élők segítése – mondta el Borbás László,
a 2011-ben alakult, jelenleg Paks Kistérségi
Szociális Központ néven működő intézmény
igazgatója, aki Péri Máriával, a házi segítségnyújtás szakmai vezetőjével volt a TelePaks
közéleti magazinjának vendége.
A szakember szerint ezen a területen a hatékonyság nehezen mérhető. – Alapellátást
végzünk, így alapvetően mindenkinek az önrendelkezési jogához nyújtunk segítséget, illetve az önálló életvitel fenntartásához addig,
amíg ez az otthonában megoldható. A választóvonal az, amikor ez már nem lehetséges,
ekkor abban segítünk, hogy az érintett szakellátásba kerüljön: szépkorúak esetén idősek
otthonába, a gyermekvédelem esetében akár

Fotó: Pixabay

kiemelve az őt veszélyeztető családból – tette
hozzá. Tavaly óta felülvizsgálati pontrendszer
alapján állapítják meg az idősellátásban, hogy
az ügyfélnek szociális segítésre vagy személyi
gondozásra van-e szüksége. Szociális segítés
keretében a lakókörnyezet tisztán tartásában
és a higiénia megtartásában tudnak közreműködni, takarítással vagy akár bevásárlással, gyógyszerkiváltással segítik az időseket.
– A személyi gondozás keretében egyik legfontosabb tevékenységünk a mentális támogatás (a lelki egészség megőrzésére való tö-

A kötelező éves gyermekjóléti tanácskozás célja a jelzőrendszer hatékony működtetése. A
rendszer tagja minden olyan szakember – orvos, védőnő, pedagógus, rendőr –, aki munkája során kapcsolatban áll gyermekekkel. Ha problémát észlelnek, azt jelezniük kell a
család- és gyermekjóléti szolgálatnak. Ha gondatlanságból vagy szándékosan veszélyeztetnek gyermeket, akkor kötelezővé kell tenni a szakmai együttműködés elfogadását.
– Zárt adatkezeléssel dolgozunk, vagyis azt, hogy honnan érkezett a jelzés, nem árulhatjuk el. Sajnos az országos sajtóban olvasható legdurvább problémákhoz hasonló esetek illetékességi területünkön, a paksi járásban is előfordulnak – hangsúlyozta az igazgató.

rekvés), de a szakemberek segítenek kapcsolatot tartani a családdal, az ismerősökkel és
szükség esetén ügyeket is intéznek amellett,
hogy fürdetnek, ágyaznak, vérnyomást mérnek, ha kell – tájékoztatott Péri Mária.
A hajléktalanok nappali melegedője a közeljövőben elindul, ezzel együtt kilenc szakmai
egységet működtet majd a központ. Négy településen van idősek klubja, ahol napközbeni ellátást biztosítanak. A fogyatékkal élők
paksi Nyitnikék Klubja is intézményi környezetben nyújt segítséget. A többi szolgáltatás esetén házhoz mennek a központ munkatársai: ilyen a házi segítségnyújtás, a készenléti szolgáltatást is biztosító jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élők által
igénybe vehető támogató szolgálat, valamint
a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve
központ. Ez utóbbi Paks mellett öt településen működik. Igényelhető szociális étkeztetés
is, ezt közel 750-en veszik igénybe.
Ha mérhető igény mutatkozik rá, az önkormányzatoknak lehetőségük van önként felvállalni egy-egy szociális feladatot. Ez történt akkor, amikor a paksi képviselő-testület
döntött a Kereszt utcai ellátóház kialakításáról. – Azóta a korábbinál magasabb infrastrukturális színvonalon tudjuk megoldani
az idősek klubja működtetését, és lehetőség
nyílt a Nyitnikék klub elindítására is. Ez jelentős lépés volt, ehhez hasonló lesz az, amikor a közeljövőben átadják a hajléktalanok
számára készülő nappali melegedőt – fűzte hozzá Borbás László. Azt is hangsúlyozta,
hogy nagyon jó a kapcsolatuk a fenntartóikkal, a polgármesterek és az önkormányzatok képviselői kíváncsiak a szakemberek véleményére.
Dallos Sz.
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Atomerőmű

Közel egymilliárdos támogatás a térségnek
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Közel egymilliárd forintos keret sorsáról
döntött a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány kuratóriuma Dunapatajon tartott
ülésén. A beérkezett pályázatok zöme megfelelt az előírásoknak, befogadták, és egy e célból kidolgozott pontrendszer alapján elbírálták. A visszautasított igények kapcsán több
fellebbezés is érkezett, de ezeket egy-két kivételtől eltekintve nem tudta elfogadni a kuratórium, mert – mint dr. Kovács Antal elnök
is hangsúlyozta – komoly kormányzati forrás érkezett az alapítványhoz, annak sorsáról
nem dönthet a jóindulat, muszáj ragaszkodni
a pályázati kiíráshoz. Kováts Balázs szakértő
felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb probléma értelmezési hibából adódott, ami konzultációval elkerülhető lett volna. Az érintett

önkormányzatok figyelmébe ajánlotta az alapítvány munkaszervezetét, aminek munkatársai segítenek a pályázatok sikere érdekében. Összességében egyébként – tette hozzá
– egyre jobb a pályázatok minősége. A keret
a 136 benyújtott igény közül 101 támogatását tette lehetővé. A bírálatnál fontos szempont volt, hogy olyan fejlesztéseket segítsen
az alapítvány, amelyek előmozdítják a térség felkészítését a küszöbön álló nagyberuházásra, a két új erőművi blokk létesítésére.
Külön ablakot nyitottak az ehhez kapcsolódó fejlesztési koncepciók, tervek elkészítésére. Idén először közösségi rendezvények szervezéséhez, feltételeinek biztosításához is lehetett pályázati forrást igényelni. Ezek mellett a
már „szokásos” infrastrukturális fejlesztések,

intézményfelújítások, energetikai korszerűsítések vitték a prímet.
Paks két sikeres pályázatot tudhat magáénak, az egyik egy tematikus játszótér kialakítását segíti elő a Báthory utcában, a másik
a föld alatti közművek feltérképezésére alkalmas berendezés beszerzését. De nyertek
a környékbeli, járásbeli települések is. A teljesség igénye nélkül: Pálfa a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítésére, konyhafelújításra,
a Sió-Rock Fesztiválra, Sárszentlőrinc óvodaépület és orvosi rendelő korszerűsítésére.
Gerjen vendégház kialakítására, a művelődési ház korszerűsítésre, lovas napok szervezésére, Györköny háromlakásos bérlakás, Dunaföldvár szálláshely létesítésére, a helyi lakodalmas közösségi műsor elkészítésére,
Madocsa ifjúsági ház kialakítására.
A forrást dr. Kovács Antal tájékoztatása szerint a Miniszterelnökség biztosította, és ígéret
van rá, hogy a jövőben is fogja. A kuratórium
elnöke azt mondta, az alapítvány elődje négy
éven át, a Jövőnk Energiája hat éve végzi ezt
a tevékenységet, és ha folytatni tudja a térség
támogatását, „markáns nyomot hagy” az erőmű térségében.
Az alapítvány kuratóriumának döntése nyomán 980 millió forint jut ezúton a térség fejlesztésére. A 2017-es kommunikációs terv
elfogadásával a szervezet arról is gondoskodott, hogy erről a térségben élők is értesüljenek. A Duna mindkét oldalán, mivel itt
fekszenek az érintett települések is, saját kiadványok, valamint a helyi média útján adnak tájékoztatást az alapítvány térségfejlesztő
munkájáról.
Vida T.

Megszületett a bérmegállapodás
Hosszas tárgyalássorozat eredményeként
megszületett a bérmegállapodás az MVM
Csoportnál. Az Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum rendkívüli ülésén Fónagy János
államtitkár személyes közreműködésével a
munkáltató a korábbi, három évre szóló 17%os javaslatát 10%-kal megemelte. A szakszervezeti oldal a megállapodást parafálta és az
MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség szövetségi tanácsa lemondta a március
31-re tervezett demonstrációt, amit azért hirdettek meg, mert az MVM Csoportnál dolgozók számára nem biztosították a kormányzat által megígért, három évre szóló, 30%-os
emelést jelentő bérmegállapodást.
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Lőrincz László, a PADOSZ elnöke azt mondta, hogy helyi szinten folytatódnak az egyeztetések a megszabott főirányok alapján. A
PADOSZ-nak például öt társaságnál kell lefolytatnia egyeztetéseket, ráadásul idén jelentős bérszerkezet-átalakítás zajlott a cégcsoportnál. A szakszervezeti vezető kérdésünkre
elmondta, hogy a Parlamentben elhangzott
4-6-szorossal szemben 2,61-szerese az atomerőműves átlagbér az országosnak. – Idézve
az államtitkár urat: a termelőegységek, erőművek előnyben vannak e téren a más szektorban dolgozókkal szemben, mert szerepük
kiemelkedő a gazdaság szempontjából – húzta alá. Elmondta: az eredményt annak tudja

be, hogy a kormányzat újragondolta a vállalatcsoport helyzetét, és megengedte, hogy az
elmenjen a teljesítőképessége határáig. Hozzátette: a tárgyalások idején az érdekképviseletek a munkavállalók nagyfokú támogatását
élvezve komoly lépéseket helyeztek kilátásba.
Az egyezséget a paksi Fidesz is üdvözölte,
közleményükben azt írták: ekkora bérnövekedés még nem történt az ágazatban. Kovács
Sándor, a paksi Fidesz elnöke több tárgyalást
folytatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, illetve a Miniszterelnökséggel városi,
civil és gazdasági ügyekben, aminek eredményei már körvonalazódnak, például az ASE
támogatása kapcsán, írták.
-vt-kg-

Nem lesz
népszavazás

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Da Vinci-kiállítás nyílt
Hetvenezer látogató fordult meg az alapítástól eltelt öt év alatt az Atomenergetikai Múzeumban, több mint kétezer beleltározott műtárgy van, 1400 általános iskolás vett részt a
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a nyári
táborokban közel 20 ezer km-t tettek meg kerékpáron – ilyen adatok ismertetésével kezdte Enyedi Bernadett múzeumvezető az Atomenergetikai Múzeum alapításának ötödik évfordulójára rendezett programot. A jubileumi
rendezvény a továbbiakban is szolgált meglepő, érdekes adalékokkal. Élvezettel követték a
vendégek a magyar tudományos ismeretterjesztés kiemelkedő alakja, Härtlein Károly fizikatanár, a BME Fizikai Intézetének tanszéki
mérnöke kísérletekkel tarkított előadását, majd
Cserháti Andrásét, aki a múzeum új időszaki
tárlatát ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A kiállítás, ami július 25-ig látható, a kísérletezés és a kísérletekből származó nagy felfedezések, találmányok kapcsán Leonardo da Vin-

ci mérnöki munkásságát állítja középpontba.
A zseniális olasz művész-tudós harci szekere,
repülő szerkezetei, nyomdagépe, kerékpárja,
mechanikus elemei – összesen több mint húsz,
fából készített modell kapott helyet az Atomenergetikai Múzeumban. A modellek készítője a romániai Hegyközkovácsiból származó Antal Lajos, aki Michele Lombardi, a Leonardo da Vinci: Genius of The Machines című
könyv egyik szerzőjének felfedezettje, több
mint tíz esztendeje készít modelleket a professzor felkérésére. Számos olaszországi kiállításon – 2004-ben Firenzében, 2007-ben Rómában, 2009-ben pedig Szardínián – kerültek
az általa készített darabok közönség elé.
A múzeum – mint Enyedi Bernadett mondta – idén is folytatja múzeumpedagógiai programját, ebben az évben is csatlakozik országos
rendezvényekhez és várja azokat, akik érdeklődnek Európa-szerte egyedinek számító állandó tárlata iránt.
-tünde-

Paks a magyar villamosenergia-rendszer szíve
Horváth Kálmán kormánymegbízott meghívására a Tolna Megyei Védelmi Bizottságnak tartott tájékoztatót a Paks II. projekt állásáról dr. Aszódi Attila kormánybiztos. A
tervezett beruházás kapcsán azt mondta: érdemi különbség és a védelmi bizottság munkája szempontjából a legfontosabb, hogy az
új blokkok 3+ generációsak lesznek dupla falú, hermetikus védőépülettel. A nagyon
robusztus vasbeton épületszerkezet a benne
lévő aktív és passzív biztonsági rendszerekkel együtt garantálja, hogy nagy mennyiségű
radioaktív anyag ne tudjon kijutni a környezetbe még komplex üzemzavar esetén sem.
– Az erőmű 800 méteres körén kívül nem

lehet szükség sem sürgős, sem kései óvintézkedésekre, ez a katasztrófavédelem munkáját jelentősen leegyszerűsíti – mondta el
Aszódi Attila hozzátéve, hogy a potenciális
balesetek potenciális hatásai jóval kisebbek
ennél a blokktípusnál, mint a második generációs blokkok esetében. Hangsúlyozta: a
régió, amelynek be kell fogadni ezt a létesítményt, nagyon befogadó. Jó bázis arra, hogy
az új blokkok felépüljenek. – Tolna megye
és a magyar villamosenergia-rendszer szíve jelenleg Paks, és az marad egészen biztosan az évszázad végéig. Ezt a régióban élők
tudják és el is ismerik – fogalmazott a kormánybiztos.
-vida-

Megtagadta a Nemzeti Választási Bizottság
(NVB) az LMP szóvivőjének a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdései hitelesítését, írta
meg az MTI. Az öt kérdést Gál József magánszemélyként nyújtotta be. Szél Bernadett (LMP) ezután a Parlamentben arról
beszélt, hogy további hat kérdést adtak be
ebben a témában. Hangsúlyozta: hosszú
jogi csatára készülnek, mert tudják, hogy a
kormány mindent megtesz, hogy keresztbefeküdjön a népszavazásnak. Ahogy arról
a Magyar Távirati Iroda beszámolt, Takács
Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár Szél Bernadettnek adott válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar választópolgárok akaratát képviselő,
demokratikusan megválasztott Országgyűlés háromszor, 2009-ben, 2014 előtt
és után is hozzájárulását adta a tárgyalások megkezdéséhez, illetve folytatásához,
emellett az Európai Bizottság tesztjén is átment a beruházás.

A gazdagokat
adóztatnák
A gyermekszegénység ma nagyobb Magyarországon, mint a két világháború közötti
időszakban – hívták fel a figyelmet a Munkáspárt paksi aktivistái március 25-én, akik
a napot a kapitalizmus áldozatainak napjává
nyilvánították. Szarka Sándor szerint ma hazánkban a lakosság majd’ harmada szegénynek számít, a sokgyermekes családok fele
szegény. Szarka Istvánné hozzátette: a társadalmi különbségek egyre nagyobbak.
– Azért vagyunk szegények, mert egyesek nagyon gazdagok – fogalmazott. Kitért arra, hogy a Munkáspárt ezért egyszeri vagyonadót, progresszív adórendszert és
a bérplafon bevezetését követeli, emellett
bevezetné a 35 órás munkahetet és a nettó
200 ezer forintos minimálbért. A szervezet
beszüntetné a tőzsdét és eltörölné a jelzáloghiteleket.
Szarka Sándor arról is beszámolt, hogy Tolnanémediben elindul a polgármesteri székért az április 23-i időközi választáson. A
település korábbi polgármestere lemondott
posztjáról.
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Elhallgat a Fortuna Rádió?
Bizonytalanná vált a Fortuna Rádió jövője,
mert az üzemeltető Rádió 96.3 Kft. médiaszolgáltatási jogosultsága június 23-án lejár
és a frekvenciára kiírt pályázatot a Médiatanács érvénytelenítette. A frekvenciákra 12
évente kell újrapályázni. A Paks 96,3 MHzre 2016. november 17-én kellett benyújtani
az ajánlatokat. A cég, mint Strasszer Andrea
tulajdonos, ügyvezető elmondta, ezt megtette, mellettük egy tamási székhelyű cég pályázott a paksi frekvenciára. Február 28-án a
Médiatanács arról tájékoztatta a paksi kft.-t,
hogy pályázatukat formailag elfogadták.
– Ezután következett a szakmai elbírálás,
majd, számunkra váratlanul, a Médiatanács
március 24-én arról értesített minket hivatalos levélben, hogy pályázatunkat alakilag, a
tamási pályázó pályázatát pedig tartalmilag
elutasította, így a pályáztatást érvénytelennek minősítette és lezárta. Egy számadatnál
hibáztunk, elszámoltuk az összeget hatezer
forinttal. A gyakorlat ilyenkor az, hogy a pályáztató egyeztetést kezdeményez és lehetőséget ad a hiba javítására, hiszen ennek vajmi kevés köze van a szakmai programhoz.
Mindezek tükrében elméletileg június 23án éjfélkor le kell kapcsolnunk a rádió adását, mivel jelenlegi médiaszolgáltatási engedélyünk addig érvényes – mondta Strasszer
Andrea. Hozzátette, méltánytalannak érzik a döntést, ezért bírósághoz fordulnak.
Ha a Médiatanács újra kiírja a pályázatot és
Fotó: Fortuna Rádió/Facebook
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ezt még június előtt teszi meg, úgy ideiglenes továbbszórást igényelhetnek az újabb elbírálásig és újra beadhatják a pályázatot. Ha
a kiírás június 23. után történik, valóban el
kell hallgatnia a rádiónak, de újra beadják a
pályázatot.
– Azt hiszem, megtanultuk ezt a szakmát,
tudjuk csinálni, jól tudjuk csinálni, kár lenne érte – fogalmazott Strasszer Andrea, aki
1998 májusától főszerkesztőként, 2009től ügyvezető igazgatóként áll a rádió élén,
amelynek férjével, Strasszer Tamással együtt
tulajdonosa. – Voltak nehéz évek, volt, amikor sikeresebbek voltunk, és volt, hogy jöttek-mentek a vételkörzetben más rádiók,
más hangok, amire kíváncsiak voltak a hallgatók, de a Fortuna Rádiót ma is sokan szeretik, sokan hallgatják – fogalmazott. Kifejtette: vannak olyan információk, amiket
ilyen formában nem lehet máshogy eljuttatni az emberekhez. – Mi tudjuk bemondani naponta ötször a vételkörzet napi öthat programajánlatát vagy épp azt, hogy
mindjárt leszakad az ég – fogalmazott.
Egyelőre nem számol azzal, hogy 22 év után
megszűnik a Fortuna. Rámutatott, hogy a
balesetelhárítás, illetve a katasztrófavédelem
helyi rádió nélkül éles helyzetben nem sokat
ér. A 2004-es Indiai-óceáni cunami óta tudják és kimondták a szakemberek: katasztrófa esetén egyetlenegy kommunikációs eszköz marad: a helyi fm-rádió. Lehet, hogy ma

mindenki a Facebookon lóg, de ha nincs internet, ott nem lehet kommunikálni. A rádióhullámok viszont mindig ott vannak.
– Nem tudom, ki hogyan fogja helyettesíteni a tájékoztatási, illetve 24 órás készenléti,
ügyeleti munkánkat – vázolta.
A Fortuna Rádió története 1993 tavaszán
kéthetes próbaadással kezdődött. A máig
tartó munka 1995. március 1-jén indult a
PIR Kft. égisze alatt Balogh István, Bódis
Zoltán és Sajnovics László vezetésével. 1998ban állt át 12 óráról 24 órára. 2005 októberétől 2012-ig három frekvencián sugárzott.
1999 nyarán indult az első Fortuna Roadshow, tíz év alatt 56 ilyet szerveztek a vételkörzetben. 2003 augusztusában a rádió
munkatársa, Schukert József megdöntötte a
folyamatos élő rádiózás rekordját. A rádió finanszírozása érdekében – amellett, hogy ebben mindvégig partner volt az önkormányzat és az atomerőmű – pályázatok sorát nyújtották be és nyerték el, szám szerint 75-öt.
Strasszer Andrea elmondta, hogy a tulajdonosok nem azt tartják elsődleges szempontnak, hogy nekik, hanem azt, hogy a városnak maradjon rádiója, ezért felajánlották az
önkormányzatnak, hogy átadják, bízva abban, hogy az önkormányzat valamilyen módon el tudja érni, hogy kiírják a frekvenciapályázatot, hiszen egy helyi rádiónak stratégiai szerepe van, és még inkább az lesz az
erőműépítés alatt.
Vida T.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Tovább nőnek az ingatlanárak
Három évvel ezelőtt, 2014. áprilisi ingatlanpiaci körképünkben arról számoltunk
be, hogy a pénzügyi válság ellenére Pakson 10%-kal növekedtek az ingatlanárak.
Fonyó Lajos ingatlanszakértő azt jósolta,
hogy a piac további erősödése várható. Azóta számos társasház épült meg az óvárosban, 2015 nyarán megjelent a csok és zöldlámpát kapott a paksi bővítés Brüsszelben.
Ezért ismét megkérdeztük Fonyó Lajost,
hogy mindezek tükrében most mi a helyzet a paksi ingatlanpiacon.
Az új blokkok küszöbönálló építése egyértelműen hatással van az ingatlanárakra,
szögezte le a szakértő. A lakásoknál egy év
alatt 15-20%-kal mentek fel az árak, és bár
a családi házak esetében mérsékeltebb az
elmozdulás, ott is van növekedés. – Most
egy 60 négyzetméteres, második emeleti
lakás Pakson 16,5, Dunaújvárosban 8 millió forint, de például Dunaszentgyörgyön
8,5-10 millió forintért lehet megvásárolni ugyanekkora házat. Szekszárdon is érezhető a közelgő beruházás hatása, ott körülbelül 10%-kal emelkedtek az ingatlanárak.
Pécsen a paksi árak 70-80%-áért lehet lakást, családi házat vásárolni – sorolta a példákat a szakember kiemelve, hogy az árat
természetesen több tényező befolyásolja:
a komfortfokozat, a fűtés módja, az ingatlan energiabesorolása, építésének éve, elhelyezkedése.
Fonyó Lajos arra is kitért, hogy Pakson továbbra is nagyobb a kereslet a lakótelepi
lakások, illetve a lakótelep közelében lévő

családi házak iránt. Ennek oka, hogy a vevők nemcsak magát az ingatlant veszik górcső alá, hanem a környezetet is, például,
hogy van-e a közelben bölcsőde, óvoda, iskola, üzlet és művelődési lehetőség. Minél
távolabb van egy ingatlan a város frekventált területeitől, annál nehezebb az értékesítés. – Nem hatásos érv, hogy autóval pár
perc alatt elérhető a város bármely pontja,
mert egy négy-ötfős családban ez manapság legalább két autót feltételez, amit viszont nem engedhet meg magának mindenki – mondja Fonyó Lajos.
A lakások egyébként jellemzően a második emeletig a legkelendőbbek, éppen ezért
fél-egymillió forinttal is drágábbak lehetnek a felsőbb szinteken lévőknél. Az ingatlanszakértő tapasztalata szerint az árak
nem feltétlenül vannak kőbe vésve, nagyjából 5-10% erejéig van lehetőség alkudni. Jelenleg Pakson 46 lakást kínálnak, családi házat pedig közel 90-et. Utóbbiak közül a régebbi, 18-26 millió forintért eladók
gyorsabban elkelnek, a 30 millió forint felett hirdetettek esetében viszont akár egy
év is eltelhet a sikeres üzletig. Vannak 40
millió forint felett kínált házak is, amelyek
esetében nyilván az elvárás is nagyobb, itt a
potenciális vevő már jóval magasabb színvonalú belső kialakításra számít, elvárható
például a geotermikus fűtés, a kiváló minőségű építő- és burkolóanyagok, a beépített
konyhabútor.
Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy inkább rosszabb állapotú ingatlant vásárol-

nak olcsóbban, majd saját ízlésüknek megfelelően átalakítják. Ez manapság már a jó
állapotú családi házaknál is jellemző, nagyjából 80%-uknál megfigyelhető. Az igény
a nagyobb nappali és a kisebb hálószobák
felé mutat. Korábban arra is akadt bőven
példa, hogy a telken álló régi házat lebontották és teljesen újat építettek, ám ez egyre
ritkább, mivel már alig van a piacon igazán
öreg családi ház – tájékoztatott az ingatlanszakértő, aki azt is elmondta, hogy megnövekedett Pakson a társasház-építési kedv,
ami vélhetően szintén az erőmű-beruházás
hatása. Ezeket a lakásokat a régi paneleknél
15-20%-kal magasabb, 330-360 ezer forint
közötti négyzetméteráron kínálják. Kereslet egyértelműen van rájuk, ám kedveltebbek a vevők körében az erkélyes lakások.
– Ami a családi otthonteremtési kedvezményt illeti, tapasztalatom szerint Pakson
nem hozott áttörést, jelenleg 10-15 konkrét
igénylésről tudok, ebből például 5-6 esetben történt adásvétel, négy esetben átépítésről volt szó – mondja Fonyó Lajos hozzátéve, ennek okát egyrészt abban látja,
hogy Pakson van fizetőképes kereslet, másrészt abban, hogy az embereknek nem igazán van bizalmuk a lehetőségben.
A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a
vevőknek érdemes a környező településeken is körülnézniük. Példaként említette a
dunaföldvári volt laktanya épületeiben kialakított lakásokat, valamint Madocsát,
Bölcskét ahol mintegy 50%-kal olcsóbbak
a házak, mint Pakson.
Kohl Gyöngyi
Paksi Hírnök, 2017. április 7. n 9

Így látják a Dunát a gyermekek
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

– Egyre színvonalasabbak a Bencze Barnabás-emlékrajzversenyre beérkező alkotások – mondta Horváth Zoltán az idei pályázat eredményhirdetéssel egybekötött
kiállításmegnyitóján, hozzátéve, hogy idén
arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a gyere-

kek a Duna múltját, jelenét és jövőjét. A pályázathoz kapcsolódó kiállításnak idén új
helyszíne van, a tárlat a Paksi Városi Múzeumban tekinthető meg egy hónapon át. – A
Duna szerepel a Paksi Metszet állandó kiállításunkon, Bencze Barnabás tanár úr részt vett

a múzeum alapításában, gyűjteményét gazdagította, és amíg közöttünk volt, folyamatosan együtt dolgoztunk – ezt már dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, az intézmény igazgatója mondta a megnyitón. Ezután kihirdették a
harmadik alkalommal meghirdetett rajzpályázat eredményét, amire 205 alkotást küldtek
be általános és középiskolás diákok. Az alsó
tagozatosok közül az első díjat Manga Edina,
a Balogh Antal iskola diákja nyerte el, a másodikat Petrik Hanna, szintén a Balogh Antal
katolikus iskolából, a harmadikat pedig Németh Dorina, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákja kapta. A felső tagozatosok közül Farkas Panna lett az első, a második
Donkó Kata és a harmadik Kápolnás Zsófia,
mindhárman a Bezerédj iskolába járnak. A
gimnazisták közül Hernádi Réka lett az első,
a második Hanuszka Vivien, a harmadik pedig Oláh Dorisz, mindhárman a Balogh Antal
diákjai. Nikl Márton a Mesevár tagóvodából,
Bach Tímea a Bezerédj és Nyisztor Bíbor, a
Balogh Antal iskolából különdíjat vehetett át.
-gyöngy-

A legfényesebb korona a bácsbokodi Simó Dorottya Luca fejére került az Miss Alpok-Adria Nemzetközi Szépségverseny
Tolna megyei döntőjén, a rendezvényt a Csengey Dénes Kulturális Központban rendezték meg tánccal, énekkel, humorral fűszerezett műsorral körítve. A szervező Csillag Show-tánc Egyesület tagjai több koreográfiával álltak színpadra, felléptek a Cseke Klára vezette Broadway Stúdió növendékei, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium két diákja, Beliczai Balázs, a stand up comedy jeles képviselője, illetve Katona István. A lányok háromszor vonultak színpadra: először farmerben és pólóban, aztán bikiniben, majd alkalmi ruhában, utóbbi kettő divattervezője a budapesti Dudik Szonja volt. A győztes Simó Dorottya Luca képviselheti majd Tolna megyét az országos megmérettetésen. A
Paks szépe címet hagyományosan a második helyezett nyeri el, aki idén a hódmezővásárhelyi Nagy Viktória volt, második udvarhölgyből pedig kettőt választottak a paksi Ledneczky Virág és a zombai Osztopányi Kitti személyében. Egy különdíjat is átadtak az esten, amit a
dunaszentgyörgyi Szakály Bianka nyert el. Az est fényét emelte, hogy Czárné Nagy Ildikó átvehette az Európai Sajtószövetség és az Európai Fiatalok Szövetsége díját a 2016-os esztendő legjobbnak ítélt szépségversenyéért. A Tolna megyei döntő idén jótékony célt is szolgált: a
jogdíj befizetése után megmaradó teljes bevételt, 300 ezer forintot a mozgásfejlődési rendellenességgel küzdő Móna Letícia gyógykezelésére
ajánlják fel. A dunaújvárosi kislányt születésnapja alkalmából is köszöntötték az esten. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Folytatódik
a mentorprogram

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az időseket szólították meg
Nőtt a közlekedési balesetek száma az elmúlt év azonos időszakához képest, elszenvedői többségében idősek voltak. Igaz ez
országosan és megyei szinten is, ezért kifejezetten időseknek szóló előadásokon
igyekeznek bővíteni az érintett korosztály
közlekedési ismereteit. A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság ilyen
célú programjára – ahol zenés előadásba
ágyazva, személyre szabott közlekedési tanácsokat kapnak a szépkorúak – a paksi járásban lévő településeken működő nyugdíjasklubok tagsága kapott meghívást. Jóval
több mint százan gyűltek össze a Csengey
Dénes Kulturális Központban. A Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára,
Botáné Kiss Gabriella azt mondta, a kisgyerekeknek is tartanak korosztályra szabott,
hasonló előadásokat, ami azért fontos, mert

még nem tudnak biztonságosan közlekedni,
nem kellően körültekintőek, nem ismerik a
szabályokat. Az időseknél hasonló a helyzet,
külön figyelmet igényelnek, mert már lelassultak, a régen megtanult szabályok ismerete megkopott, rutinból közlekednek gyakran azt is figyelmen kívül hagyva, hogy közben megváltozott a világ. Az országos turné
célja, hogy egy kicsit felfrissítsék ezeket az
ismereteket. Illés István, a találkozó előadója, aki éppen nyugdíj előtt álló rendőr, azzal
kezdte: minden fejben dől el. Az a sportoló nyer a versenyen, aki higgadtan áll rajthoz, az kerekedik felül a családi vitában, akinek tiszta a feje. A közlekedésben – ami veszélyes üzem – szintén fontos a higgadtság,
érdemes úgy elindulni, hogy rögzítjük magunkban: oda fogok figyelni, segítőkész, udvarias leszek, nem hagyom kizökkenteni
magam.
-vt-

Kutyások, figyelem!
Közeledik az eboltás ideje, aminek alkalmával minden három hónaposnál idősebb házi
kedvencnek meg kell kapnia az éves veszettség elleni vakcinát. Veszettség ellen csak
csippel ellátott kutya oltható, az oltás elmulasztása és a csip hiánya 45-45 ezer forintos
bírsággal sújtható. A veszettség elleni oltás
ára 4000 forint, ami tartalmazza a szintén
kötelező féregtelenítés díját is.
Pakson április 10-én a Fehérvári úti sportpályánál 8 és 12 óra között, majd 14-től 17
óráig lesz lehetőség beoltatni az ebeket, áp-

rilis 12-én pedig a Hősök terén szintén 8 és
12, illetve 14 és 17 óra között. A pótnap április 22. ekkor 8 és 12 óra között vihetik a
gazdik oltatni a kutyusokat a sportpályához.
Csámpán április 11-én lehet oltatni az ebeket
16 és 17 óra között, Gyapán pedig ugyanezen
a napon 15 és 17 óra között. Mindkét településrészen a szokott helyen lesz az eboltás.
Dunakömlődön április 13-án lesz eboltás
14–17 óráig, a pótoltás napja április 21., ekkor 15–16 óra között oltják a kutyákat.
-kgy-

Ötven általános iskolás roma tanuló felzárkóztatására és tehetséggondozására indult a
tanév elején az a mentorprogram, amelyre
az atomerőmű adórendelkezési joga révén
biztosított forrást. A résztvevő 19 pedagógus és a gyermekek szülei is eredményesnek
értékelték a munkát, ami a diákok féléves jegyein is megmutatkozott, ezért az önkormányzat úgy döntött: saját költségvetéséből
folytatja a programot. Változás, hogy a második félévtől a roma tanulók mellett minden hátrányos helyzetű gyermek részt vehet
a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon valamennyi általános iskolában. A
lehetőséggel harminc tanuló él. A mentorprogram a tervek szerint a 2017/18-as tanévben is elindul majd – tájékoztatott Szabó
Péter, Paks alpolgármestere.
Dallos Szilvia

Kézdivásárhelyen nyílt
kiállítása
A Szatmár megyéből Paksra települt festőművész, Makó András képeiből nyílt kiállítás a nemzeti ünnep alkalmából Kézdivásárhelyen. – Megható és felemelő érzés volt a
megnyitó, ami az ünnepi programok részét
képezte – mondta Paks erdélyi testvértelepüléséről hazafelé tartva lapunknak a festő.
A Vigadóban egy hónapig látható az Összetartozunk mottójú összeállítás, amit erdélyi és paksi képekből erre az alkalomra válogatott Makó András. Mint mondta, Paksról többek között egy atomerőművet és egy
Dunát ábrázoló kompozíciót is magával vitt.
Makó Andrásnak legutóbb az MVM székházában volt tárlata, most pedig Dunaszentgyörgyről érkezett egy felkérés, mutatkozzon be ott is. A Kézdivásárhelyen megnyílt
kiállítás anyagát tervei szerint Sepsiszentgyörgyre viszi majd, ahol egy nagyszabású
kiállítást tervez.
Vida Tünde
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Távozik a
főszerkesztő
Új kihívásokat keres és távozik a Paksi Hírnök főszerkesztői székéből Kövi Gergő. A
megüresedett posztra várhatóan pályázatot
ír ki a Paks város önkormányzata.
Kövi Gergő 2005-ben csatlakozott főmunkatársként az újraindított városi lap stábjához, 2011 óta pedig az újság főszerkesztője. Vezetése alatt váltott színesre a nyomtatott Paksi Hírnök és lett a PaksiHirnok.hu
a város meghatározó online médiuma. Főszerkesztősége idején indult el a TelePaks
Kistérségi Televízió internetes adása és készült dokumentumfilm az újság születéséről. Több könyv és kiadvány is megjelent
ebben az időszakban a szerkesztőség gondozásában, legutóbb a Paksi templomok
és kápolnák című fényképalbum, melynek
Kövi Gergő tervezője és egyik fotósa is volt
egyben.
Kövi Gergő főszerkesztősége idején a város
képviselő-testülete Pro Urbe Emlékéremmel ismerte el a Paksi Hírnök kollektívájának munkáját.

Ki kapja
a díjat?
Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sándor kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának
fejlesztéséhez, és e területen kimagasló teljesítményt vagy eredményt nyújtottak.
A kitüntetésben évente egy fő részesülhet,
páros évben orvos, páratlan évben szakmai
munkát segítő dolgozó.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel
rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A
legalább egy oldal terjedelmű ajánlásnak
tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A
javaslatot zárt borítékban 2017. május 2-ig
lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az elismerés átadására a
Semmelweis-nap alkalmából kerül sor.
A kitüntetést először 1999-ben adták át,
akkor Vayer Ferencné egészségügyben végzett munkáját ismerte el a paksi képviselőtestület.
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Első alkalommal szervezett Tavasznyitogató családi napot a Csengey
Dénes Kulturális Központ és az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány. A szabadtéri húsvétváró kavalkádban volt többek között kézműves foglalkozás, lufihajtogatás és arcfestés, kutyaterápiás bemutató és állatsimogató is, ahol az odakészített finomságokból meg
is lehetett kínálni a kecskéket, birkákat, nyuszikat. A kézművesek standjaihoz folyamatosan érkeztek érdeklődők és a népi játszótér is sikeres volt. Az egész napot felölelő program során egészségügyi állapotfelmérésre is volt lehetőség, valamint fellépett Buci bohóc és koncertet adott az Ovi-rock zenekar. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Erzsi nénit köszöntötték
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötték Mármarosi Jánosnét. Az ünnepelt Nagydorogon töltötte gyermekkorát, majd házassága révén költözött Paksra. Elmondta, hogy hároméves volt, amikor édesapja meghalt, és huszonöt, amikor
édesanyját is elvesztette. A továbbtanulás
lehetősége nem adatott meg neki, tizenöt
esztendősen már napszámba járt a földekre. Később dolgozott a termelőszövetkezetben, aztán pedig több mint két évtizedet
az egykori konzervgyárban, onnan vonult
nyugállományba ötvenöt évesen.

– Három műszakba jártam dolgozni a konzervgyárba, és itthon is volt bőven munka: család, kert, szőlő, háziállatok – mondja Erzsi néni, aki bár tavaly átesett egy műtéten, valamint igen fájlalja a lábát, mégis
tevékenyen tölti mindennapjait. Szívesen
takarít, süt-főz és még mos is, ahogy fia
elmondta, a mai napig kizárólag kézzel, valamint megeteti a baromfit és a barátságos
családi ház udvarán, előkertjében díszlő virágokat is gondozza.
Nincsen egyedül, hiszen amikor megromlott az egészsége, akkor fia, János hazajött,
és aztán is vele maradt, azóta együtt laknak. Erzsi néninek egy lánya is született,
ám ő már nem lehet közöttük, és férje is elhunyt. Két unokája és egy dédunokája van,
a család talál alkalmat arra, hogy találkozzanak. Születésnapján, április 3-án, Szabó Péter alpolgármester és S. Szabó Gabriella kommunikációs referens köszöntötte
a város nevében Mármarosi Jánosnét, aki
még azt is elmondta, hogy hívő ember, egy
esztendővel ezelőtt még rendszeresen járt
templomba, ami hiányzik is neki, de sajnos
ez ma már nem megy.
-kgy-

Váljék egészségére!

Kiemelkedő hatással bír a paksi gyógyvíz
Magyarország rendkívül gazdag ásványvizekben és gyógyhatású termálvizekben.
Paksnak is jutott a jóból: az itt fellelt víz kiemelkedő gyógyhatású, rendkívül magas
ásványiaanyag-tartalommal bíró sós fürdő,
amelynek hatásáról többek között elmondható, hogy gyulladáscsökkentő, gátolja a
baktériumok szaporodását, görcsoldó, az
immunrendszert hosszú ideig aktivizálja és
hámoldó hatással is bír. Mindezek alapján
javasolt nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus mozgásszervi megbetegedések, lágyrész-reumatizmus, azaz az inak,
ínhüvelyek, szalagok, nyáktömlők, izmok
betegségeinek kezelésére, a gerinc kopásos
problémái esetén, valamint bőrgyógyászatban, főként pikkelysömör kezelésére.
Az igazoltan gyógyhatású paksi vízre épülő gyógyfürdő alapkövét még 2012-ben tették le. A létesítményben helyet kapott a reumatológiai és az ortopédiai szakrendelés, a
gyógytorna és a fizikoterápia is – mondta el
dr. Palotás Kinga szakmai vezető kiemelve,
hogy kifejezetten (fürdő)gyógyászattal foglalkoznak, wellnessrészleggel nem rendelke-

zik a paksi gyógyfürdő. Az intézmény azért
különleges, mert Magyarországon nincsen
még egy olyan gyógyfürdő, ahol a fizikoterápiát, a gyógytornát és a fürdőgyógyászatot
a járóbeteg-ellátásban ötvöznék, mondta.
Dr. Palotás Kinga arról is tájékoztatott,
hogy reumatológus, ortopédus, illetve bizonyos esetekben traumatológus szakorvos írhat fel kezelést, aminek helyszínéül
a betegek az ország teljes területéről megjelölhetik a paksi gyógyfürdőt, amire bőven van is példa. A szakorvos által felírt
fürdőgyógyászati kezeléseket az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) részben megtéríti, ebben az esetben a pácienseknek csak a kezelések árának töredékét
kell kifizetniük, illetve ha van a betegnek
közgyógyigazolványa, akkor a kezelések
teljesen ingyenesek. Más a helyzet az orvosi
javaslat nélkül is igénybe vehető szolgáltatásokkal, például a gyógyvizes medencefürdővel, a masszázzsal, az aromaterápiás fürdővel, a gyógyszeres és vitálpakolásokkal, a
különféle tornákkal – ilyenkor a teljes árat
fizeti a páciens, az OEP ezeket nem finan-

szírozza. Fontos, hogy a felírt kezeléseket
egy hónapon belül meg kell kezdeni, és az
első alkalomtól számolva 56 nap áll rendelkezésre a befejezésig. A gyógytorna és fizikoterápia 100%-ban OEP-finanszírozott.
Egy páciensnek legfeljebb négyféle kezelést
írhat fel a szakorvos, ellátásfajtánként maximum 15 alkalomra. A szakemberek heti 2-3
alkalmat szoktak javasolni egy-egy sorozatban, ha valaki táppénzen van, akkor mindennap megy kezelésre.
– Bár igen széles a lehetőségek tárháza, a
visszajelzések szerint nagy igény lenne szaunára is, ami egyébként a gyógyászatot is
szolgálná – emelte ki dr. Palotás Kinga, aki
arról is beszámolt, hogy kiváló szakemberekkel dolgoznak, vannak közöttük fizikoterápiás asszisztensek, gyógymasszőrök,
gyógytornászok és úszómesterek. Kollégáik sokoldalúak, többen több kezelési területen bevethetők.
További információt a gyógyfürdőről a
paksigyogyfurdo.hu honlapon találnak az
érdeklődők.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Régi sorozat éledt újra a Paksi Hírnök hasábjain. Tárgy/történet című rovatunkban a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum egy-egy különleges
kiállítási tárgyát mutatjuk be.

lás, ugyanis a hívó és a hívott fél is fizetett,
percenként akár 360 Ft-ot. Ez manapság is
drágának számít, így érthető, hogy tényleg
csak a legszükségesebb esetekben használtak mobiltelefont. Arra is emlékezhetünk

Az Atomenergetikai Múzeum műtárgyainak egyike az első blokkügyeletesi mobiltelefon, amely 1990-ben került az atomerőműbe. Akkoriban még elég ritkán használtak
hasonló készülékeket. A blokkügyeletesnek a
teljes műszak alatt magánál kellett tartania az
akkumulátorral együtt majd´ 4,5 kg-os telefont. Az ügyeletes mérnöknek mindig elérhetőnek kellett lenni, így a mobiltelefon megjelenése magától értetődő lehetőség volt a
kapcsolattartásra. A készülékek alkalmazása
teljesen eltérő volt a manapság megszokottól. A múzeumban látható eszközt és társait tényleg csak telefonálásra lehetett használni.
Természetesen akkoriban a mobiltelefonok
értéke is más volt, mint manapság, ugyanis az országban az átlagkereset alig volt
több tízezer forintnál, az új autók ára 100200 ezer forint között volt, a telefont pedig
217 ezer forinért vásárolták. A 30 év felettiek emlékezhetnek még azokra az időkre,
amikor mindenkinek drága volt a telefoná-

Tárgy/
történet

még, hogy a rendszer kiépítésének hiánya
miatt a hálózat elérhetősége is igen problémás volt, nem mindenhol volt térerő, vagy
ha volt, az is igen gyenge lehetett.
Az itt elhelyezett Ericsson Hotline készülék még az 1990-es évek elején is modernnek számított annak ellenére, hogy a mostani telefonokkal összehasonlítva nem tűnik annak. Az akkumulátorteljesítménytől
függően 3-6 órás működést lehetett elérni, amihez – szintén teljesítménytől függő-

Az első
blokkügyeletesi
telefon

14 n Paksi Hírnök, 2017. április 7.

en – 7 vagy 14 órás töltésre volt szükség.
A készüléknek nagy előnye volt, hogy autóban is lehetett tölteni, és akár vezetés közben is telefonálni rajta anélkül, hogy fogni
kellene a kagylót. Hazánkban a 90-es évek
elején az egyetlen mobilszolgáltató a Westel volt és még 450 MHz-es hálózat működött, a körzetszámnak pedig a 60-ast kapta
minden előfizető.
Krizsán Árpád

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Venczel László
– A fát hagyni kell beszélni. Ha figyelsz,
mesét mond neked. Feladatom nem lehet
hát más, mint hogy dolgát megkönnyítsem, útját egyengessem, és végtelen szépségét megmutassam. – Ezek a gondolatok
olvashatók Venczel László honlapján a
fáról, amihez több szálon kötődik: intarziázik, volt idő, amikor fabútorokat készített, és faesztergál is. Foglalkozik grafikával, nemrégiben pedig megnyert egy,
a halasi csipkét népszerűsítő pályázatot.
– A halasi csipke jellemző motívumai a
madarak, én pávát rajzoltam – mondja
László, aki nyereménye mellé rögtön felkérést is kapott. A Kiskunhalasi Csipkeház és
Csipkemúzeum a széles nagyközönséggel
is megismertetné hagyományait, populáris csipkékkel népszerűsítve a halasit, például nyakban viselhető csipke csillagjegyekkel. Most ezeken a terveken dolgozik
Venczel László, akinek egyébként vannak
kiskunhalasi gyökerei: nyolcesztendős volt,
amikor szeretett szülővárosából, Szegedről
a csipke városába költöztek, ott végezte el a
gimnáziumot, majd választása a ma Budapesti Gazdasági Főiskoláként ismert intézmény-

re esett. Tanulmányi szerződése egy időre a
fővároshoz kötötte, rendben volt a munka,
nem volt problémája a budapesti forgataggal, sőt a nagyvárosi zajjal sem, annál inkább a lakhatással. Paksi ismeretsége révén
lehetősége adódott elhelyezkedni az atomerőműben, ahol az oktatási osztályra kerestek angolul beszélő munkatársat. Ez 1991ben történt, azóta ott dolgozik, foglalkozik
grafikai tervezéssel is, illetve újabban részt
vesz digitális tananyagok készítésben, ami,
mint mondja, egy kicsit művészet is, hiszen
ahhoz, hogy élvezet lehessen a tanulás,
ezeknek az anyagoknak kellően esztétikusnak, lebilincselőnek is kell lenniük. Megszaporodott feladatai, de főleg annak okán,
hogy időközben megnősült és háromgyermekes családapa lett, a fa háttérbe szorult,
pedig volt idő, amikor ez töltötte ki ideje
jelentős részét. Az első bútorokat magának készítette még akkor, amikor hozzájutott első saját, ám bútorozatlan lakásához.
Idővel azon kapta magát, hogy megbízásra készít bútorokat nappaliba, konyhába.
Ma már ezzel egyáltalán nem foglalkozik,
viszont az intarziázás és a faesztergálás, ha
nem is túl nagy intenzitással, de megma-

radt. Előbbi egy véletlen folytán lett az élete
része. Történt, hogy akkori főnökénél látott
egy intarziás dohányzóasztalt, amit alaposan meg is kritizált, mire az volt a válasz,
hogy csináljon jobbat. Kutakodása Törőcsik Jolánhoz vezette, akitől elsajátíthatta
az intarziázás csínját-bínját.
– Kétféleképpen születhet meg egy intarziakép. Az egyik, ha van egy rajz, amit
meg akar valósítani az alkotó, a másik pedig az, amikor a fa szólítja meg, ad ihletet
– mondja László, aki arról is beszélt, hogy
pár éve vásárolt faesztergagépén elsősorban dísztárgyakat készít, például borospohárkészletekben fára cseréli a poharak
szárát. Az atomerőmű támogatását élvező
AlternArt Művészeti Egyesület elnökeként
arról is beszámolt, hogy azt tervezik, ismét
meghirdetik korábbi sikeres gyermekrajzpályázatukat és több közös alkotást is létre szeretnének hozni, melyek Pakson vagy
máshol is bemutathatók. Az egyesület néhány évig működtetett egy alkotóműhelyt,
amit a kecskeméti tűzzománcstúdióhoz
hasonlatosan nyitottá tettek volna. – Jó lenne ezt az álmunkat is megvalósítani – tette
hozzá.
Kohl Gy.
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Az alsóházban folytatja az ASE
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az alapszakaszban a 11. helyen végzett, így
az alsóházban folytatja a bajnokságot az
Atomerőmű SE NB I-es kosárlabdacsapata. Két fordulóval a vége előtt még megvolt
az esély a tizedik hely elérésére, amihez először a közvetlen rivális Kecskemét ellen kellett volna idegenben nyerni. Az előjelek jók
voltak: utolsó öt meccséből négyszer győztesen hagyta el a pályát a paksi csapat, viszont
vendégként idáig nagyon „harmatos” teljesítményt nyújtott ebben az idényben. Ahogy
Pécsre, úgy Kecskemétre is rengetegen kísérték el Teo Čizmićéket, a tavaszi szereplés
újra megmozgatta a szurkolókat. Az első negyedben kevés találat esett mind a két oldalon, sok kihagyott helyzet jellemezte az ASE
játékát. A palánk alatt inkább a hazaiak voltak jobbak, a paksi csapat pontjai nagy részét
távolról szerezte. A második felvonásban fokozatosan ellépett a Kecskemét, a paksi kísérletek sorra kimaradtak. Sajnos, a kíméletlen,
a sportszerűség határát feszegető kecskeméti játékstílus ellen sokszor nem volt ellenszer,
a sporik hagyták, nem torolták meg kellő szigorral. Kihasználta ezt a vendéglátó, és tetemes előnyt szerzett a huszadik perc végére. A nagyszünet után sokáig nem változott
a játék képe, gyűrték egymást a csapatok, felváltva estek a találatok. Feszültségoldóként
Samenas ugrott össze Djukanoviccsal, a paksi fiút sportszerűtlen faulttal, míg a kecskemétit technikaival büntették. Nem sokkal
később Ivosev Tamás, a hazaiak „barátságos
nagy mackója” kapott egy fault plusz technikai büntetést, számára véget ért a mérkőzés.
A KTE játékában beálló pillanatnyi zavart
rögtön sikerült büntetni egy 7-0-s rohammal,
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nyolc pontra csökkent a paksi hátrány a 30.
perc végére. Az utolsó negyedben többféle
szerkezetben és felállásban játszatta a csapatot Teo Čizmić, de a KTE szívósan őrizte előnyét. Egyszer sikerült 7 pontra megközelíteni a hazaiakat, de akár a második negyedben,
úgy most is hadilábon álltak az ASE játékosai a pontszerzéssel. Kecskemét–ASE 80-68.
A vereséggel a matematikai esélye is megszűnt annak, hogy a középházba jusson az
Atom. Az alapszakasz utolsó mérkőzésére a Gesztenyés úton került sor, a felsőházba jutásért harcoló ZTE volt az ellenfél. Január közepén Zalaegerszegen csak kétszeri
hosszabbítás után tudott nyerni a kék-fehér
csapat, adott volt a lehetőség a visszavágásra.
A vendégek kezdték jobban a meccset, Szabó Zsolt közelije után már 2-7-et mutatott
az eredményjelző. Paksi oldalon sok volt a
hiba, akadozott a támadójáték, amit egy idő
után megunt Teo Čizmić, és időt kért. Használtak az intelmek, kezdett belelendülni a
csapat, és megkezdte a felzárkózást. Másfél
perccel a vége előtt egyenlített az ASE, majd
Matt Tiby révén egy triplával a vezetést is átvette. Sokkal kiegyensúlyozottabb játékot
hozott a második negyed eleje, visszavette
ugyan a vezetést a Zalaegerszeg, de nem tudott ellépni. Kovács Ákos tripláival és Battle pontjaival tartották a lépést. Will Tamás
labdaszerzés után dobott egy hármast, amivel kezdett ellépni az ASE, az utolsó percben büntetőkkel és egy Samenas-távolival
hét pontra növelte előnyét a paksi csapat.
Jól indult a harmadik felvonás, tovább növelte előnyét a Paks, Samenas közelije után
52-41-et mutatott az eredményjelző. Sajnos

ezután egy hosszú hullámvölgy következett,
hiába kért időt Teo Čizmić, nem sikerült
megállítani a vendégek felzárkózását. Szabó
két triplája után két pontra olvadt az előny,
sőt hamarosan a vezetést is átvették a vendégek. Az utolsó másodpercben beeső Battle-triplának köszönhetően azonban mégis hazai előnyt mutatott az eredményjelző
30 perc után. Az utolsó negyed közepéig fej
fej mellett haladtak a csapatok, egyik félnek
sem sikerült ellépni. Gilbert triplája, valamint Watkins és Kovács Ákos közelije után
öt pontra nőtt a hazai előny, de még sok volt
hátra. Hajrát indított a ZTE, és Norfleet révén a vezetést is átvette. Ezután Battle és a
zalai „kis ember”, Ubilla vívott dobópárbajt,
és utóbbi révén egyenlítettek a vendégek. A
hátralévő 9,7 másodpercben megnyerhette volna a mérkőzést az ASE, de Battle betörését blokkolták a vendégek, következett a
hosszabbítás. A vendégek szereztek vezetést,
így mindig lépéskényszerben volt az ASE,
Ubilla kettesére nem tudtak válaszolni, és az
ellentámadásból újra a ZTE szerzett pontokat. Ezután már biztosan őrizték 2-3 pontos
előnyüket, amit az utolsó percben még tovább növeltek. ASE–ZTE: 90-97.
A csapat szerepléséről, a bajnokságról, a
hátralévő meccsekről, az alapszakasz felénél Gediminas Petrauskast váltó vezetőedzőt, Teo Čizmićet kérdeztük.
– Nem sikerült bejutni a középházba. Még hat
meccs, és az ASE számára vége a bajnokságnak. Csalódott?
– A csalódott szó túl erős. Azt mondanám,
lehetett volna jobb is. Azért szerettünk volna bejutni a középházba, hogy legyen lehetőségünk a rájátszásba kerülni. Azt azért lehetett látni, hogy elég nagy fejlődésen ment
keresztül a csapat. Nem akarok visszafelé
mutogatni, aki követte az eseményeket, tudja, milyen problémákon ment keresztül az
Atom. Ami volt, elmúlt. Ez a pár hónap, ami
mögöttünk van, úgy sikerült, ahogy, nem
maradt elég időnk a visszazárkózásra.
– Milyen volt a játékosok hozzáállása?
– Amilyen kosárlabdát lehetett látni tavaly
év végén, ahhoz képest nagyon sok minden
javult. A hozzáállással akkor sem volt gond,
de most megmutatták, hogy harcolni is tudnak. Ezzel együtt még mindig lehetnének
keményebbek mentálisan és fizikálisan egyaránt.
– Több olyan véleményt lehetett hallani, hogy
nem volt vezére a csapatnak. Ön is így látja? Ü

Ü – Szükség volt egy vezéregyéniségre, aki
meg is érkezett Battle személyében. Ő nem
az a típusú játékos, aki sokat kiabál, inkább
próbálja elmagyarázni a dolgokat. A többiek jól reagáltak erre, elfogadták. Tény, hogy
még hiányzik pár ilyen játékos a csapatból.
– Hova helyezné a játékoskeretet a bajnokságban?
– Nehéz kérdés. Ha nyár óta együtt tudtunk volna készülni, minden teljesen másképp alakult volna, sokkal harciasabb csapatot láthattak volna a nézők. Persze ez csak
hipotézis.
– Bő két hónap múlva a döntővel vége a bajnokságnak. Sok élvonalbeli magyar játékosnak
lejár a szerződése, kezdenek a csapatok is erősítés után nézni. Van már elképzelés a jövő szezonra nézve?
– Ez valóban aktuális, főként, hogy az ASE
imidzse ezután a szezon után egy kissé
megkopott. Először a keret magyar játékosaival kell foglalkoznunk. Most lehetőségük
lesz megmutatni, hogy számíthatunk rájuk.
Próbálom őket és a fiatalokat is többet játszatni a hátralévő meccseken. Eldönthetjük,
mi legyen a sorsuk, ki az, akivel szerződést
kell kötni. A következő szezonnal azért nem
foglalkozunk még olyan sokat, mert vár bennünket egy új kihívás: meg kell mutatnunk
hogy fejlődünk, elindultunk felfelé, folytatni kívánjuk ezt a trendet. Valószínű, hogy nehezebb lesz, mint az alapszakasz, mert nehéz
lesz a hozzáállást, a motivációt 100%-os szinten tartani. Úgy vélem, ez lehet a legnagyobb
probléma.
– Milyen eredménnyel lenne elégedett a hátralévő meccseken?
– Ha megnyernénk mind a hatot! A szezon
után lehet pihenni, most még egy másodpercre sem szabad. Ugyanakkor, mivel a magyar játékosaink megkapják a lehetőséget a
bizonyításra, lehet, hogy néha nem úgy fog
kinézni a játékunk, ahogy kellene.
– Megszokta már Paksot?
– A város egyaránt ideális a játékosoknak
és nekem, mert nem kell másra fókuszálni, csak a kosárlabdára. Három hónapja vagyok itt, idáig egyszer voltam Budapesten. Az
itt élő emberek nagyon barátságosak, nyitottak, segítőkészek, és jó a kapcsolatom a szurkolókkal is.
(joko)

Az év edzője és sportolója
Tisztújító közgyűlést tartott a Paksi Sportegyesület, amin újabb négy évre dr.
Blazsek Balázst választották elnökké. A vezetőségben továbbra is Etessy Gábor a helyettes, az ügyvezető igazgató Balog Judit
maradt, az elnökség munkájában a következő ciklusban is részt vesz Bognár Péter, Bordács József, Faller Dezső, Hermesz Lajosné,
Haraszti Zsolt, Mittler István és Süli János.
A közgyűlésen Feil Ádám megkapta az Év
edzője elismerést, Fehér Zsolt pedig az Év
sportolója címet.
Feil Ádám ökölvívóként számos nagy mecscsen állt a ringben, később pedig edzőként
legalább ennyi nagy meccsen támasztotta a
köteleket kívülről. Egy olyan klub épült fel a
kezei alatt, aminek csodájára jártak a ’80-as
években. Aranyérmek sora fémjelzi munkásságát, Erős Lajossal, Balzsay Károlylyal és Bognár Lászlóval is dolgozott, utóbbit profi világbajnoki címhez segítette. – Talán most már nem vagyok annyira szigorú,
de fiatal edzőként kemény voltam. Erős La-

jossal, Bognár Lászlóval, Kalocsai Zoltánnal
és a többiekkel is jó barátságot ápoltam, de
a munkát mindig megköveteltem. Versenyzőim a dobogó legmagasabb fokán mindig
elfelejtették ezt a szigorúságot, nekem pedig
kiváló visszajelzés volt. Vagy teljes odaadással, vagy sehogy sem csinálom, ezt a versenyzőim is megértették – mondta el Feil
Ádám.
Fehér Zsolt öt éve a karate szakosztály tagja és versenyzője. 2016-ban számos kiváló eredményt ért el, újabb érmekkel gazdagodott, a tavalyi bulgáriai világbajnokságon
pedig a hatodik helyen végzett. – A ’16-os
év elég jól sikerült, bár nem ez volt a legjobb
idényem. Büszke vagyok az eredményeimre
és nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés, ami további munkára inspirál. A jövőben is szeretnék kijutni a világbajnokságokra, nemzetközi versenyekre. Az Európabajnokság májusban lesz, ott az éremszerzés
lebeg a szemem előtt – összegzett Fehér
Zsolt, az Év sportolója.
Faller Gábor

Gól nélküli döntetlent játszott a Paks a listavezető Videoton ellen a bajnokság
24. fordulójában, ezzel a zöld-fehér csapat megőrizte hazai veretlenségét. – Az első félidőben rengeteg lehetőséget szalasztottunk el, a másodikban egyértelműen beszorítottak bennünket. Reális a döntetlen – értékelt Csertői Aurél, akinek ez volt a századik mérkőzése a
Paksi FC edzőjeként. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja 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
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ASEsakkozók
a Bálnában

Mostoha helyzetben
a paksi ökölvívás

A Bálnában rendezték meg a
Budapesti Tavaszi Fesztivál Szabó László sakk emlékversenyt.
Harmincegy ország sakkozója,
többek között 29 nemzetközi
nagymester és 40 mester csatázott a kilencfordulós, svájci rendszerű viadalon. A népes mezőny köszönhető volt a
díjazásnak is, az első helyezett
egymillió forintot kapott. A
versenyzők A, B és C csoportban küzdöttek egymással. Az A
csoportban 140 sakkozó, köztük három ASE-versenyző ült
asztalhoz, Berkes Ferenc legjobb magyarként 6 pontjával a
tizedik helyen végzett. Lizák
Péter a 24., Szente Varga Fruzsina a 73. helyet szerezte meg.
A paksi csapat harmadik számú női versenyzője ezzel az
eredménnyel 40 ponttal javította Élő-pontjainak számát. A
B csoportban is 140-en indultak, Németh Gergely nyolc forduló után fél pont előnnyel állt
az élen, de utolsó mérkőzésén
vereséget szenvedett, és végül
a negyedik helyet szerezte meg.
(joko)

Költözni kényszerült a télen a
Paksi Sportegyesület ökölvívó szakosztálya: a Fehérvári úti
bokszcsarnok a stadionépítési projekt áldozata lett. Az öklözők már a Kossuth Lajos utcában, az egykor a katolikus
legényegyletnek otthont adó,
később ifjúsági házként működő épületben végzik edzéseiket.
Kajtár Lászlóval, a szakosztály
vezetőedzőjével beszélgettünk.
– Jól látom, hogy korántsem
ideális a paksi ökölvívók helyzete?
– Ha visszatekintek arra az elmúlt mintegy három évtizedre, amit edzőként eltöltöttem a
Fehérvári úti ökölvívócsarnokban, akkor a válaszom egyértelműen igen. Csodálatos edzőterem volt a miénk, az országban
nem volt még egy ilyen komplexum. A magyar válogatott
korosztályos csoportja tavaly is
nálunk készült fel a nemzetközi megmérettetésére, és ámultak, hogy milyen kiváló adottságokkal rendelkezik a terem.
A helyzetet mindenki ismeri,
az épületet hamarosan lebont-

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu

ják. Leköltöztünk a Kossuth
Lajos utcába, ahol lehet dolgozni, de korántsem olyanok a
körülmények, mint amilyenek
korábban. Kisebb a terem, sok
holmink van, amiket ide kellene hozni, de nem tudjuk hova
tenni, kevés a hely az új bázisunkon. A gyerekekkel a szereléseket és egy-két bútort lecipeltük, ám ezeken kívül nincs
itt semmi, csak egy üres terem.
Képzeljék el, milyen lenne, ha
a futballistáknak mindig labda nélkül kellene edzeni. Várjuk, hátha valaki felkarolja az
ügyünket, és végre a szorító is
lekerül az új helyre, és felteszik
a bokszzsákokat, ami nehezebb
feladat, mint gondolnánk.
– Nincs szorító?
– Nincs. A ringet ugyan szétszedték a szakemberek, de a
mai napig nem érkezett meg az
új helyre. Tavaly a régi komplexumban úgy kezdtük meg a
felkészülést a magyar bajnokságokra, hogy nem volt fűtés. Most egy üres teremben
edzünk, ahol bemelegíteni, erősíteni, árnyékbokszolni lehet,

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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de igazi szakmai munkát nem
tudunk végezni. Ez az év eddig
így telt el, érdemi munkára még
nem volt lehetőségünk.
– A Hajrá PSE!-n kívül mivel
biztatják az ökölvívókat?
– Több verziót is hallottunk a
jövőt illetően. Süli János polgármester úr említette, hogy az
ASE-sportcsarnok mellett egy
vadonatúj komplexum épülhet, a terv szerint a régi ASEcsarnokot felosztanák a küzdősportok között, ott kapnánk mi
is helyet. Bízunk benne, hogy
ez megvalósul.
– Mekkora az érdeklődés Pakson az ökölvívás iránt?
– Ami a létszámot illeti, van
egy természetes keringés a
szakosztály életében, korábban
40-45 fő volt, ami mára megfeleződött. A hobbistáink nem
jönnek, a miértre nem tudjuk a
választ, csak sejtjük, hogy a jelenlegi edzéskörülmények miatt. Ha végre kialakítják a mostani helyen az edzőtermünket,
akkor talán ők is visszatalálnak.
Faller Gábor

Helyszín:

Erzsébet Nagy
,,
Szálloda elott

füstölt áru, sajtok
lekvárok, szörpök
kézműves foglalkozások
gyerekeknek
sültkolbász és falafel
különlegességek
az Erzsébet Szálló standján

spájz

,, és
termelok
•kreatívok•
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OLCSÓ ENERGIA
TISZTA LEVEGŐ

a

Magyar whisky bemutató
Kóstold meg te
is a gemenci vadászt!
Nyerj húsvéti nyulat
vagy sonkát az ünnepekre!

Megfejtésével megnyerheti
a szerkesztőségünk kiadásában megjelent Paksi templomok és kápolnák c. könyvet.

A sorok közt egy köztéri alkotás nevét rejtettük el. A megfejtéseket április 13-ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Hanol Józsefnének!
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TelePaks Televízió
az interneten is!
Online adás: www.paksihirnok.hu
ÉN JÓL HALLOK!

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

ÖNMAGÁRA ISMER?

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.
Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. május 12-ig
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,
hogy ismét jól halljon!
Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk,
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13., I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/234-2572

www.victofon.hu

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával.
Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. május 12-ig tartanak.

Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen, okostelefonon, táblagépen,
vagy akár SmartTV-n!

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

