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13. oldal

Paksi Hírnök
XXVI. évf. 16. szám 2017. augusztus 25.ALAPÍTVA 1989-BEN



Közélet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyű-
lése a paksi atomerőmű két új blokkjának 
megépítésére irányuló, továbbá a közve-
tett módon megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztéseket kiemelt megyei fejlesztések-
nek minősítette, Süli Jánost pedig megyei 
fejlesztéspolitikai tanácsosnak választot-
ta meg.
Dr. Perlaki László váltja Süli Jánost a Tolnai 
Megyei Közgyűlésben. Az új képviselő a gré-
mium legutóbbi ülésén tette le esküjét. A vál-
tásra Süli János miniszteri kinevezése és az eb-
ből adódó összeférhetetlenség okán került sor.

Süli János tárca nélküli miniszterként felel 
a két új paksi blokk létesítésére vonatkozó 
kormányközi megállapodás végrehajtásá-
nak szakmai irányításáért és koordináció-
jáért, valamint a paksi két új blokkhoz kap-
csolódó térségfejlesztés összehangolásáért 
és az atomenergia-ipar innovációs felada-
tainak összehangolásáért.
Fehérvári Tamás elnök elmondta, hogy a 
paksi két új blokkhoz kapcsolódó beruhá-
zás a megye egész területére kihatással van, 
hosszú távon alakítja Tolna megye gazda-
sági szerkezetét, és befolyásolja társadal-

mát, így indokolt a beruházást kiemelt me-
gyei fejlesztésnek minősíteni.
Szakmai életútja, helyismerete, valamint 
paksi polgármesterként és a megyei köz-
gyűlés tagjaként szerzett tapasztalata alap-
ján Fehérvári Tamás Süli Jánost javasol-
ta megyei fejlesztéspolitikai tanácsosnak 
megválasztani, amit a képviselők többsége 
el is fogadott.
A megyei közgyűlés tanácskozásán szó 
esett a Sió Projektről, és döntöttek a me-
gyenapon átadásra kerülő kitüntető díjak-
ról is.                                                           -vt-

Nagy érdeklődés kísérte az önkormányzat 
Paks II. projekthez kapcsolódó első tema-
tikus fórumát. A Csengey Dénes Kulturális 
Központ nagyklubja megtelt az egészségügyi 
és a szociális szféra dolgozóival, érdeklődők-
kel, akik Kávási Brigitta intézményvezetőtől 
az Életfa Idősek Otthona, dr. Bodnár Imre fő-
igazgatótól pedig a Paksi Gyógyászati Köz-
pont jövőjéről hallhattak. Mint elhangzott, az 
önkormányzat mindkét intézmény bővítését 
napirendre tűzte, egyrészt a már felmerült igé-
nyek kiszolgálása és a szolgáltatás magas szín-
vonalának megőrzése érdekében, másrészt az 
erőmű-beruházás generálta lakosságszám-nö-
vekedésre készülve. Közös jellemzője a két ter-
vezett bővítésnek az, hogy a legaktuálisabb 
szakmai kihívásokat kielégítő, sőt úttörő jel-

legű fejlesztésekről van szó. Kávási Brigitta azt 
mondta, hogy a jelenleg nyolcvanhat férőhe-
lyes idősek otthona egy új negyvenfős szárny-
nyal bővül. Terveznek átalakítást a meglé-
vő épületben is a zsúfoltság csökkentése ér-
dekében, a jelenlegi épületstruktúra ugyanis 
nem teszi lehetővé a személyre szabott ellá-
tást. – Fel kell készülni arra, hogy egyre súlyo-
sabb állapotú idősek kerülnek hozzánk, a szo-
ciális ellátórendszer terhei növekednek – fo-
galmazott az intézményvezető. Azt mondta, 
hogy a paksi önkormányzat tervei nagyon in-
novatívak és egyedülállóak, hiszen kifejezet-
ten a demenciában szenvedők, súlyos állapot-
ban lévő idősek ellátási igényeit veszi alapul. 
Hasonlóan előremutatónak nevezte dr. Bod-
nár Imre főigazgató a Paksi Gyógyászati Köz-

pont harmadik szárnyára vonatkozó terve-
ket. Bevezetésképpen elmondta, hogy Paks az 
egészségügyi ellátás terén mindig élen járt, le-
gyen szó orvosi vagy éppen védőnői ellátásról, 
mentőszolgálatról. A mostani tervek szintén 
korát megelőző intézményt, ellátást vetítenek 
előre. A Paksi Gyógyászati Központ alap- és 
szakellátást biztosít, illetve gyógyfürdő szolgál-
tatást nyújt. Négy telephelyen huszonöt szak-
rendelésen és öt gondozóban, százötven szak-
dolgozó látja el a betegeket. Az új épületszárny 
közel ötezer négyzetméteres lesz, a jelenlegi 
épületekkel összekötve, funkcionális egység-
ben működik majd, beköltöznek a külső telep-
helyeken lévő ellátások, és a már bent lévőket 
is átrendezik. Bővül az egynapos sebészet, és a 
tervek szerint itt kap helyet a háziorvosi köz-
ponti ügyelet, amely egy „mini” sürgősségi el-
látóként fog működni. Dr. Bodnár Imre szavai 
szerint nem kórház lesz, de nagyon sok több-
letet ad majd a központ a hagyományos funk-
ciókhoz képest. – Egy teljesen új intézményi 
struktúra, új típusú ellátóhely jön létre, amely-
re még nem igazán van példa – fogalmazott 
a főigazgató, aki Kávási Brigittával, valamint 
Szabó Péterrel fogadta a résztvevők kérdéseit a 
fórum végén. A város ügyvivő alpolgármeste-
re elmondta, hogy a tervezett intézménybőví-
téseket az önkormányzat saját forrásból �nan-
szírozza, de a későbbi fejlesztések során számít 
kormányzati és pályázati forrásokra. Szabó Pé-
ter hansúlyozta: nem kell aggódniuk a paksiak- 
nak amiatt, hogy a megnövekedett lakosság-
szám az ellátás színvonalát csökkenti, sőt, a 
mostani beruházások komoly előrelépést je-
lentenek. A tervezési munka ősszel, a kivitele-
zés jövő nyáron kezdődhet el.                  Vida T.

Fejlesztéspolitikai tanácsos lett Süli János

Innovatív egészségügyi fejlesztések 
várhatók Pakson
Fotó: Babai István

2 n Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25.



KözéletKözélet

Teljes körűen felújítják a duna-
kömlődi köztemető ravatalozó-
ját. A hat meghívott pályázó-
val zajlott versenyeztetési eljá-
rásban a Partner K�. nyerte el 
a munkát. A megvalósításra a 
kivitelezési szerződés aláírásá-
tól számítva hetvenöt napja van 
a cégnek, ami azt jelenti, hogy 
október 25-ig kell elkészülniük 
az építéssel – tájékoztatott Fillér 
Gergő beruházási ügyintéző. A 
beruházásnak része a ravatalo-
zó teljes körű építészeti, épü-
letvillamossági, épületgépésze-

ti felújítása és burkolatfelújítás, 
egy 23 négyzetméteres nyitott 
búcsúztatótér kialakítása, vala-
mint kihelyeznek öt padot, két 
6-6 férőhelyes műkő urnafal is 
készül, illetve helyreállítják a 
közel ötven méter hosszú utca-
fronti kerítést. Amennyiben a 
munkálatok ideje alatt szükség 
lenne a ravatalozóra, erre meg-
teremtik a lehetőséget. A beru-
házás értéke közel nettó 22 mil-
lió forint, amit az önkormány-
zat biztosít.
                                              -kgy-

Az önkormányzat kifejezett ké-
rése volt, hogy az egykori dunai 
halászbárkákra hasonlítson az új 
paksi rendezvényhajó. Az úszó-
mű elkészült, műszaki átadása 
után a szükséges hatósági enge-
délyek, közöttük a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság használatbavéte-
li engedélyének birtokában kezd-
heti meg működését. 
Szabó Péter alpolgármester azt 
mondta, hogy a tervek szerint 
szeptember közepe, vége felé 
avathatják fel az új rendezvényha-
jót, amit önkormányzati cég üze-
meltet majd. Hozzátette, szeret-
nék, ha tavasztól őszig különböző 
programok helyszínéül szolgálna 
az úszómű.

Az új rendezvényhajó a MA-
HART Tiszayacht K�. szegedi 
gyárában készült Hajtó Dénes 
és Lantos Gyula tervei alapján. 
A Tiszán 187 kilométert, majd a 
Dunán 254 kilométert megtéve 
érkezett a paksi gesztenyesor elé, 
augusztus 3-án. Kikötése után 
további munkálatokat végeztek 
rajta, többek között elkészült a 
közel 140 négyzetméteres szín-
pad padozata. A rendezvény-
hajó 26 méter hosszú, 8 méter 
széles, öltözőket, vizesblokko-
kat alakítottak ki rajta. Az úszó-
mű nemcsak víziszínpadként, 
hanem kikötőként is funkcio-
nál. Tervezése, kivitelezése nettó 
114 millió forintba került, amit 

saját forrásból biztosított a vá-
ros. A hajó érkezése előtt az ön-
kormányzat tereprendezést vég-
zett a Duna-parton, új kikötő-
bakok is készültek, és kiépítették 
az elektromos és vizes betáplá-
lást. Az uszályt, amelyik eddig 
víziszínpadként szolgált, az ön-
kormányzat értékesítette, az új 
érkezéséig el is vontatták. 
A Duna-menti Fiatalok Talál-
kozójával kezdődött a Duna-
part „története” – mondta Kiszl 
Károly, hozzátéve, hogy a prog-
ramhoz 1972-ben hozott először 
uszályt, akkoriban a lépcsősor-
nak még híre sem volt. A találko-
zó a rendszerváltás idején meg-
szűnt, viszont lelkes paksi lokál-

patrióták – köztük Kródi József, 
Frast Antal, Fonyó Lajos, Lazók 
Albert, Kiszl Károly – létrehoz-
ták a Paksi Duna-partért Köz-
alapítványt, amely egyebek kö-
zött azt tűzte a zászlajára, hogy 
legyen szórakozási lehetőség a 
Duna-parton, és történjen meg 
a terület fejlesztése. A nézőtér-
ként funkcionáló lépcsősor Kiszl 
Károly emlékei szerint az 1990-
es évek elején készült el. 1992-ig 
az uszódi tsz, utána pedig a saját 
tulajdonában lévő uszállyal segí-
tette Kiszl Károly a programok 
megvalósulását. Itt rendezték az 
augusztus 20-i Családi napokat, 
de egyes esztendőkben tavasztól 
tartottak rendezvényeket. Elein-
te ideiglenesen építettek színpa-
dot az úszóműre, később, amikor 
kivonták a termelésből, állan-
dó jelleggel ott vesztegelt a gesz-
tenyesornál. Az önkormányzat 
az elmúlt ciklusban megvette az 
uszályt, és teljes mértékben ma-
gához vonta a szervezést, a Pak-
si Duna-partért Közalapítvány 
pedig ilyen értelemben feladat 
nélkül maradt. Kiszl Károly azt 
mondta, lát esélyt arra, hogy az 
új, modern külsejű, korszerű és 
kulturált hajónak köszönhető-
en újra fellendül az élet a Duna-
parton, az pedig további pozití-
vum, hogy a kiránduló- és szál-
lodahajók is ki tudnak itt kötni.

Vida Tünde

Az önkormányzat korábban dön-
tött arról, hogy aszfaltozással ja-
vítja számos nagy forgalmú, rossz 
állapotú utca burkolatát. Az első 
ütemben a lakótelepen dolgoz-
nak az aszfaltterítőgépek, az If-
júság útja Gagarin és Gesztenyés 
utca közötti területein, a Barátság 
út körforgó és Kishegyi út közé 
eső részén, a Kishegyi út Tolnai út 
és Barátság út közötti szakaszán, 
valamint az Építők útján. 
A kivitelezésről szóló szerződést 
augusztus 9-én írta alá Szabó Pé-
ter alpolgármester és a négy pá-

lyázó közül kiválasztott Kétutas 
K�. ügyvezetője, Németh Szilárd. 
A szerződés megkötésétől számít-
va ötvenöt nap alatt kell a kivitele-
zőnek elvégeznie a munkát, amit 
már meg is kezdtek az I�úság út-
ján, valamint a Barátság úton. A 
rekonstrukció minden érintett te-
rületen a korábbi burkolat bontá-
sát, az új aszfalt terítését és szegé-
lyek építését, valamint a víznye-
lő rácsok szintre emelését foglalja 
magában. A 207 milliós beruhá-
zás önkormányzati forrásból va-
lósul meg.                                           -kgy-

Felújítják a ravatalozót

Hamarosan felavatják a rendezvényhajót

Aszfaltoznak a lakótelepen

Fotó: Babai István
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Szent István ünnepén

Városi megemlékezéssel és ennek részeként 
kenyérszenteléssel kezdődött az augusztus 
20-i rendezvénysorozat Pakson. Ezt köve-
tően az ASE sportcsarnok melletti területre 
várták a lakosságot színpadi és egyéb prog-
ramokkal.

– Szent István valódi példakép, akitől tanulha-
tunk, aki nem a mai modernnek mondott vi-
lág értékrendje szerinti pillanatember, akit fe-
lejtésre ítél a legkönnyebb fuvallat is –  mondta 
Szabó Péter alpolgármester a Jézus Szíve temp-
lomban tartott augusztus 20-i városi ünnepsé-
gen. Kiemelte, hogy Szent István királyunk az 
alázat tiszta lelkületével építette fel országun-
kat, felismerte, hogy szervezettség, tudás és 
hit nélkül gyengék és bukásra ítéltek vagyunk. 
Emlékeztetett, hogy Szent István trónra lépé-
se előtt 50 évvel a magyarokat Európa nyuga-
ti fele még fenyegető ellenségnek tekintette, 
István pedig néhány évtized alatt elérte, hogy 
partnerként, Európa védelmező kapujaként, 
tisztelettel tekintsenek ránk. – A káoszból koz-
moszt, egy széteső, önmaga útjait kereső feje-
delemségből szervezett, az akkori kor elvárása-
inak megfelelő modern államot épített – fogal-
mazott a városvezető. Minden ember, család 
vagy ország életében elérkeznek azok a pilla-
natok, amikor egy korszak határához érkezik, 
mindez igaz egy város életére is –  tért át Szabó 
Péter a jelenre, a város előtt álló feladatokra. –  
A kormány néhány évvel ezelőtti döntése által 
hatalmas, a mindennapi életünket befolyáso-
ló események és a következő évtizedeket meg-
határozó fejlődés előtt állunk – mondta, hoz-
zátéve, hogy külföldi és hazai szakemberek ér-
keznek hamarosan ezres létszámban, modern, 
új tudást hozva Paksra. Új középületek, utak 
készülnek, lakónegyedek épülnek, azaz gyö-

keresen megváltozik városunk arculata, inf-
rastruktúrája, a hétköznapi életünk. –  Mind-
ez hozhat káoszt és kozmoszt is számunkra –  
emelte ki, hozzátéve, hiszi, hogy Szent István 
példájához hasonlóan ezt a lehetőséget csak 
bölcs alázattal, az önérdekektől mentes, tiszta 
szándékú, őszintén beszélő városvezetéssel le-
het megvalósítani. –  Ha tudunk tanulni Szent 
István államszervező lelkületéből is, néhány év 
múlva egy jól működő, modern városban él-
hetünk, ahol az idősek és a �atalok egyaránt 
biztonságban, jó városi körülmények között 
élhetnek – tette hozzá. Záró gondolataiban 
Paulo Coelhot idézte: Az embernek kétféle at-
titűdje lehet az életben, az Építés vagy az Ülte-
tés. Az építők munkája évekig is eltarthat, de 
egy napon véget ér. Akkor megállnak, és az ál-
taluk emelt falak szabják meg a határaikat. Az 
élet elveszíti értelmét, amint véget ért az épí-
tés. Ezzel szemben vannak az ültetők. Ők foly-
ton küzdenek a viharokkal, az évszakokkal, és 
csak ritkán pihennek. Az épülettel ellentétben 

a kert fejlődése soha nem ér véget. És miköz-
ben állandó �gyelmet követel a kertésztől, azt 
is lehetővé teszi, hogy az élet egy nagy kaland 
legyen számára. –  Kívánom, hogy a város ösz-
szes polgára ültető ember legyen, akik Szent 
István lelkületével, bölcsen, alázattal, hittel és 
optimistán képesek összefogni családjaikért, 
városunkért, fejlődésünkért, jövőnkért – zár-
ta beszédét Szabó Péter. A városi ünnepségnek 
– amelyen a Városi Vegyeskar és a Viski Refor-
mátus Egyházközség kórusa lépett fel – idén is 
része volt az új kenyér megszentelése és szét-
osztása. A 20-i rendezvénysorozathoz hosszú 
évek óta hozzátartozó Duna-átúszás a kedve-
zőtlen időjárás miatt elmaradt, nem tudták 
volna biztonsággal megtartani a nagy csobba-
nást. A közönség a délutáni kínálatban keres-
hetett vigasztalást, a programok összeállításá-
nál a legfőbb szempont az volt, hogy minden 
korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot. 
A szervezők azt is szem előtt tartották, hogy a 
népszerű programelemek, mint például az ál-
latsimogató, a hagyományőrző magyarok ut-
cája, a könyvtár-tér, illetve az ugrálóvár szere-
peljen a palettán. Tell Edit azt mondta, magas 
színvonalú az együttműködés a rendőrséggel, 
a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, 
számíthatnak a helyi civilszervezetekre, szol-
gáltatókra, önkéntesekre. –  Ez a rendezvény 
is példa volt arra, hogy együtt gondolkodva 
és együtt dolgozva lehet megfelelő színvona-
lú programot létrehozni – emelte ki a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ igazgatója. Fel-
léptek helyi csoportok, volt zenei összeállítás 
rockoperákból és musicalekből, pirotechni-
kai show és színpadra lépett a Tűzvirág Tánc-
együttes. Napközben kellemesebb lett az idő-
járás, így nem volt akadálya annak, hogy tűzi-
játékkal zárják az ünnepet. 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Fitt Tamás (fent) és Szaffenauer Ferenc (lent)
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Megkezdett beruházásokhoz, intézmény 
felújításokhoz rendelt pluszforrást rend-
kívüli ülésén az önkormányzat gazdasági 
bizottsága. Ezzel az 54 millió forintos gaz-
dasági céltartalék kevesebb, mint felét, kö-
rülbelül 23 millió forintot használnak fel.
Bordács József a grémium elnöke arról 
számolt be, hogy az egyik legjelentősebb 
tétel az  Eötvös utcai óvoda konyhájának 
felújítása, ami régóta várat magára. – Volt 
egy hatósági ellenőrzés, ami erőteljeseb-
ben rávilágított a hiányosságokra, amelye-
ket most szeretnénk orvosolni – indokol-
ta a döntést az elnök.
Azt is elmondta, hogy a Paksi Sportegye-
sületnél elkezdődtek a stadionépítéssel 
kapcsolatos előkészítő munkák. A bontás-
ra ítélt ökölvívócsarnokból ki kell költöz-

tetni a mosodát, ami a Kápolna utcai böl-
csődeépületben kap ideiglenes helyet.
Szintén komolyabb tétel a dunakömlődi 
temetőt érintő beruházás. Itt kerítést épí-
tenek és felújítják a ravatalozót (részletek 
a harmadik oldalon). A kivitelezésre be-
nyújtott ajánlatok mindegyikénél alacso-
nyabb volt a tervezői költségbecslés, ezért 
van szükség plusz forrásra. 
A mostani döntés biztosít forrást az Élet-
fa Idősek Otthona új szárnyának megépí-
tését megelőző geodéziai mérésékhez, egy 
tér�gyelő kamera felújításához és a Duna-
kömlődi Sporttelepen lévő gázkazán cse-
réjéhez, és ugyanitt egy könnyűszerkeze-
tes tároló létesítéséhez is – tudtuk meg a 
bizottság elnökétől.                   

Vida Tünde
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Jutalom a jó 
munkáért

Ki kapja a Segítő 
Kéz kitüntetést?

A központi költségvetés támogatást bizto-
sít az államháztartási adatszolgáltatásokat 
rendszeresen időben és kiváló minőségben 
teljesítő települési önkormányzatoknak. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium Paks Vá-
ros Önkormányzatának négy dolgozóját 
részesítette összesen 550.000 forint juta-
lomban. A pénzügyi osztály díjazott mun-
katársai: Kissné Kiss Zsuzsanna, Maros� 
Annamária, Dóczi Gabriella és Grósz Ve-
ronika.
Az önkormányzat tavaly már kapott ha-
sonló elismerést. Idén a nemzetgazdasá-
gi miniszter az ország 3100 önkormányza-
tából mindössze 291-nek adott lehetőséget 
arra, hogy részt vegyen a pályázaton, ame-
lyen egy szakmai teszten is meg kellett fe-
lelni. Ez alapján a 291 pályázónak is csu-
pán egy része, 99 önkormányzat – Tolna 
megyéből összesen 4 település – részesül-
hetett pénzbeli elismerésben.               -kgy-

A paksi képviselő-testület azok elismeré-
sére, akik munkájukkal hozzájárultak a 
város szociális és gyermekjóléti ellátásá-
nak javításához, vagy e tevékenységük so-
rán kimagasló teljesítményt nyújtottak, 
Segítő Kéz kitüntetést alapított. A díjat 
kétévente adják át a szociális munka nap-
ján, november 12-én. Az idei díjazott sze-
mélyére szeptember 12-ig várnak javasla-
tokat (indoklással), amit a jegyzőhöz kell 
eljuttatni.

-gyöngy-

Fotó: Babai István

 Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25. n 5



A Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskolában tanítok. Három felnőtt 
gyermekem van, akik már a sa-
ját lábukon állnak, és ők valóban 
a saját erejükből boldogulnak.
2002-től három cikluson keresz-
tül – az Önök bizalmából – az 
önkormányzat tagja voltam. 
Az első ciklusban, az akkori 5. 
számú választókerület képviselő-
jeként, a választókerülethez tar-
tozó 8 utcából 4-et felújíttattam. 
Ezeken túl évtizedes csapadék-
víz-elvezetési, járdafelújítási, par-
kosítási, hóeltakarítási problémá-
kat oldottam meg, óvodák, álta-
lános és középiskolák fejlesztését 
támogattam. 
Számomra akkor is csak az ott 
élők kérése számított.
Az ő ötleteik, javaslataik alapján 
cselekedtem, indítottam el fej-
lesztéseket. A jövőben polgár-
mesterként is így cselekszem a 
paksiak érdekében.
Szüleimtől, nagyszüleimtől azt 
láttam, azt tanultam, hogy se-

gíteni kell, ahol tudunk, ezért is 
döntöttem úgy, hogy jelentke-
zem erre a feladatra.
Polgármesterként többek között 
azért fogok dolgozni, hogy:
– újra megnyissuk a Kápolna 
utcai bölcsődét;
– fejlesszük az óvodáinkat;
– ne engedjük el az iskolák ke-
zét; 

– a �ataloknak közösségi teret 
hozzunk létre; 
– fecskeházakat építsünk, bér-
lakásokat létesítsünk;
– a letelepedési támogatást a 
paksi �atalok érdekében alakít-
suk át; 
– a Pakson élők érdekét �gye-
lembe vevő fejlesztés történjen 
az egészségügyben;

– a paksi idősek otthona a valós 
igényekhez igazodva bővüljön; 
–  a szociális házi gondozói há-
lózatot bővítsük, fejlesszük;
– az utcák felújítása az ott élők 
kéréseit �gyelembe véve tör-
ténjen;
– az óváros képe az óvárosban 
élők igénye szerint alakuljon.
A következő időszak fejlesztései-
nek a paksiakról kell szólnia, hi-
szen mi élünk itt. A polgármester 
feladata, hogy a lakosság érdeke-
it képviselje, számára ez legyen a 
legfontosabb iránytű.
A személyes találkozókban hi-
szek, és polgármesterként is a 
paksiakkal való rendszeres kap-
csolattartást részesítem előny-
ben.
Tudom, hogy együtt sikeresek le-
szünk, és sok hasznos eredményt 
elérő polgármesterük leszek.
Tel.: 30/315-69-33 
E-mail: 
mezosi.arpad@gmail.com

Az időközi polgármester-választás jelöltjei

Szabó Péter a Fidesz-KDNP jelöltje 
Kedves Paksi Választópolgá-
rok!
Szabó Péter vagyok. Felesé-
gemmel és két gyermekünk-
kel a lakótelepen élünk. Másfél 
éve alpolgármesterként dolgo-
zom városomért. Mivel a pol-
gármesteri ciklus utolsó két 
évére kaphatok felhatalmazást, 
így természetesen a megkez-
dett úton szeretnék továbbha-
ladni, hiszen Süli János polgár-
mesteri programját sokan tá-
mogatták, és az elmúlt másfél 
évben alpolgármesterként én 
is ennek megvalósulásáért dol-
goztam. Örülök annak, hogy 
Miniszter úr, a Képviselő-tes-
tület néppárti, KDNP-s és Fi-
deszes tagjai is támogatásuk-
ról biztosítottak. Persze a vá-
ros új vezetőjeként munkámat 
saját értékrendemnek és elkép-
zeléseimnek megfelelve, a pak-
si polgárokkal folyamatos pár-
beszédben kívánom végezni.

Polgármesterként azért fogok 
dolgozni, hogy lehetőségeket 
teremtsünk a paksi �ataloknak 
a helyben maradáshoz, hogy 
innen ne elmenni, hanem ide 
visszajönni akarjanak. 
Erre minden esélyünk meg-
van, hiszen a következő tíz év-
ben az atomerőmű új blokkja-

inak építése jelentős mértékű 
fejlődést hoz Paks és a térség 
számára, mely hosszú évtize-
dekre meghatározza az itt élők 
mindennapjait, a város mellet-
ti elköteleződését. Mindezt az 
ideérkező jelentős  forrásokból 
észszerű, átgondolt  tervekkel, 
a paksiak érdekeit szolgálva kí-

vánom megvalósítani. Az épít-
kezéssel járó feladatok óriá-
si energiákat igényelnek, de a 
város felelős vezetőjeként �-
gyelmet fogok fordítani azok-
ra is, akiket közvetlenül nem 
érint az atomerőmű építése. 
Hiszem, hogy a város fejlődé-
se akkor lesz teljes és értékes, 
ha Paks polgárai is szívükbe 
fogadják és támogatják a vál-
tozással járó feladatokat, ki-
hívásokat. Mindez őszinte és 
konstruktív párbeszéddel, a la-
kosok számára nagyon sok fel-
készítő és tájékoztató program 
megvalósításával lesz elérhető.
Tisztelt Paksiak! Minden vá-
lasztás kézzel fogható ered-
ménye az összefogás és a belő-
le fakadó sikerek. Kérem Önö-
ket, szeptember 10-én fogjunk 
össze városunk előttünk álló 
éveiért, sikeres, közös jövőn-
kért. 

Mezősi Árpád független jelölt

6 n Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25.



Kerezsi László: Paksért min-
denkivel, Paks ellen senkivel.
Kerezsi Lászlót indítja a Ma-
gyar Munkáspárt az időközi 
polgármester-választáson – je-
lentette be �ürmer Gyula el-
nök Pakson. A Munkáspárt 
27 éve a dolgozó emberek és a 
nemzet ügye mellett, ezen so-
hasem változtattunk. A dolgo-
zó emberek hangja hiányzik a 
politikából. Az ország, a térség, 
Paks fejlődését úgy kell alakíta-
ni, hogy az ne csak keveseknek 
legyen jó. Ezt szeretnénk mi el-
érni.
Nős vagyok, van két felnőtt gye-
rekem és két unokám. Katonai 
Főiskolán és a Budapesti Mű-
szaki Egyetem környezetvédel-
mi szakán szereztem diplomát 
– mondta el Kerezsi László. Há-
rom cikluson keresztül voltam a 
kőbányai önkormányzat képvi-
selő-testületének tagja.
Paks II. felépítését fontosnak 

tartom és támogatom. Fontos a 
város fejlődéséhez, és az orszá-
géhoz egyaránt. Az atomener-
gia mellett keresnünk kell más 
megújuló energiaforrásokat is, 
de az erőmű továbbfejlesztésé-
ről nem mondhatunk le.
Paks II. a város további gya-
rapodását hozza magával. Ha 

több lakosa lesz a városnak, 
önálló kórházra lesz szükség. 
Minden paksinak hozzá kell 
tudni jutnia a legjobb egészség-
ügyi ellátáshoz, és természete-
sen ingyen.
Szociális bérlakásokat kell épí-
teni. Ne feledjük! Az elmúlt év-
tizedekben nem épültek szo-

ciális bérlakások, miközben 
szükség van rájuk. Több isko-
la, óvoda és bölcsőde kell majd. 
Rendbe kell tennünk a város út-
jait, a járdákat.  
Fontos feladat a vasúti személy-
szállítás helyreállítása. Diáknak, 
nyugdíjasoknak legyen mód-
juk vonaton is eljutni Szekszárd-
ra, Dunaújvárosba, Budapestre 
és máshová. Bővíteni kellene he-
lyi buszjáratok, jobban igazítani 
a helyi buszok menetrendjét a tá-
volsági buszokéhoz.
Nem vagyok paksi – mondta el 
Kerezsi László. De néha nem árt 
friss szemmel nézni a dolgokat. 
Sok minden jó történt a városban 
az elmúlt években. Ami jó, azt 
meg kell őrizni, de új dolgokat is 
kell csinálnunk.
Kész vagyok együttműködni min- 
denkivel, aki a paksi emberekért 
tenni akar. De senkivel sem fogok 
együttműködni, aki a paksi em-
berek ellenére cselekszik.

Az időközi polgármester-választás jelöltjei

Kerezsi László a Magyar Munkáspárt jelöltje

Medveczki Zoltán a Magyar Környezetvédők Pártja jelöltje
Medveczki Zoltán a Magyar 
Környezetvédők Pártja polgár-
mesterjelöltje: Apai és anyai 
ágon nemesi családból szár-
mazom. Szüleim a kommunis-
ta rendszertől rengeteg atroci-
tást és méltánytalan bánásmó-
dot kaptak. Törvényellenesen 
rám – pedig 3. gyerek voltam 
– még családi pótlékot sem 
adott az állam. Tehát nem ügy-
nök családból származom, 
mint hazánk mostani nagyjai, 
nem volt fedőnevem és tartó-
tisztem, mint több miniszter-
elnöknek és köztársasági el-
nöknek. 
Sok politikussal ellentétben én 
körülöttem nincsenek zavaros 
ügyek, nincs szeretőm, homo-
kosom, szektásom, kábítósze-
resem és hazaárulókkal kap-
csolatom. A CIA, a MOSZAD, 
a KGB, illetve az Iszlám Állam, 

Soros Gyuri szabadkőművesei 
sem támogatnak, egyik csoda-
szervezetnek sem vagyok, vol-
tam és leszek a �zetési listáján, 
és nem is akarok ott lenni párt-
elnök létemre se. 
A Fidesz csúcsirányítói, mint el-

kényeztetett gyermekek kezelik 
az ország vagyonát. Önelégült-
ségükben akár eurómilliárdokat 
is képesek feláldozni strómanja-
ik révén teljesen értelmetlen és 
felesleges projektekre – lásd NK 
Osijek futballiskola 3,3 milli-

árd euró! A fejlesztések – ame-
lyeket Paksra elrendeltek – ki-
zárólag Paks II. építéséhez és 
üzembe helyezéséhez szüksé-
ges mértékig vannak tervezve!  
Ezt méltánytalannak és igaz-
ságtalannak tartom, ezért is 
indultam az időközi választá-
son, mert beláttam, a jelenle-
gi testület beletörődve vár a Fi-
desz részéről odavetett mini-
mális juttatásokra! 
Feltett szándékom, hogy amit 
a Fidesz szolidaritási adó cí-
mén 1 milliárdot elvesz Paks-
tól, visszaszerezzem a város-
nak. 
Pető� tollából ismert: „nyaljuk 
kegyelmes lábait” vagy „szaba-
dok vagyunk!” Én az utóbbiak 
táborát erősítem!
Adni fog, nem elvenni – ezért 
kell a Medveczki!
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Hatalmas lépés a Szabályozó- és Bizton-
ságvédelmi Rendszer rekonstrukciója

Zajlik a Szabályozó- és Biztonságvédelmi 
Rendszer rekonstrukciója a Paksi Atomerő-
műben. Tavaly a kettes, idén az egyes blokkon 
történik meg a rendszerek felújítása. A válto-
zás – mint Pekárik Géza érzékeltette – olyan, 
mint áttérni a képcsövesről a síkképernyős 
LCD televíziókra. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki ve-
zérigazgató-helyettese azt mondta, az üzem-
idő-hosszabbítást követő egyik kurrens fel-
adat a folyamatirányítási rendszerek felújítá-
sa, hiszen ezek a '60-as, '70-es évek műszaki 
színvonalát képviselik. – A folyamatirányítási 
rendszerek egyik fontos eleme a Szabályozó- 
és Biztonságvédelmi Rendszer, ami a védel-
mi berendezésektől a szabályzórudak irányá-
ba továbbítja a jeleket. E rendszeren keresz-
tül mozgatjuk a rudakat, változtatjuk a reaktor 

teljesítményét, és szükség esetén ez a rend-
szer végzi a reaktor vészleállítását is – részle-
tezte a vezérigazgató-helyettes. – A folyamat-
irányítási rendszerek nagyon fontos és bonyo-
lult rendszerek, mert – ahogy kifejtette – mint 
a vérerek az emberi testet, a folyamatirányítá-
si rendszerek átszövik az egész erőművet. Cse-
réjük azért is esedékes, mert a tervezési élettar-
tamukat elérték, a szükséges alkatrészek után-
pótlása egyre kevésbé biztosítható. 
Az újonnan kiépített digitális rendszereknek 
valamelyest rövidebb ugyan az élettartama, 
mint az analóg technikának, de a meghosz-
szabbított üzemidővel számolva is ki fogják 
szolgálni az atomerőművet, így újabb cseré-
re már nem lesz szükség. Az új, digitális rend-
szer nagymértékben eltér az elődjétől, az üze-
meltetési, karbantartási, létesítési feladatok is 

markánsan különböznek az eddig megszokot-
tól. A digitális technika összes előnyét magával 
hozza a rekonstrukció, tehát óriási lépést jelent 
a mostani, négy blokkra vetített tízmilliárd fo-
rintos nagyságrendű beruházás. Pekárik Géza 
azt mondta, ugyanabba a kubatúrába sokkal 
szélesebb körű funkcionalitással bíró rendsze-
reket építenek be. Az újonnan telepített digi-
tális rendszerek szolgáltatásai és megbízható-
sága messze meghaladják a korábbi technika 
nyújtotta lehetőségeket. Az új rendszerek ké-
pesek önmaguk működését ellenőrizni, jelzik 
a meghibásodást, a rendelkezésre állásuk lé-
nyegesen magasabb, a karbantartási szükség-
let viszont minimális, így hatékonyabb műkö-
dést várnak tőlük. 
A közbeszerzési eljárás keretében megbí-
zott SKODA az alvállalkozójával közösen a 
Dukovany erőműben sikerrel végrehajtotta 
már ezt a rekonstrukciót. Ennek ellenére nem 
pontosan egyezik meg a két feladat, mert a 
Paksi Atomerőműben a paksi követelménye-
ket kielégítő, itteni sajátosságokat �gyelembe 
vevő, adaptált rendszert várják el. 
A know-how a tervezői, fővállalkozói szerep-
ben lévő Skodáé és alvállalkozójáé, a ZAT-é, 
a szekrények, készülékek is az ő gyártóműhe-
lyeikben készülnek, majd a teljes körű tesztelés 
után a beépítést az MVM Ovit Zrt. szakembe-
rei végzik – tájékoztatott Pekárik Géza. 
Az első átalakítást tavaly ősszel végezték el, a 
kettes blokk Szabályozó- és Biztonságvédel-
mi Rendszerét cserélték. Idén az egyesen van a 
sor, utána jön a hátralévő kettő blokk évenkén-
ti ütemezésben.                                       Vida Tünde

Másfél milliárdnyi forrás érkezik 
Paks térségébe, hogy a város és 
környezete fejlesztését szolgálja. 
A kormány – mint Süli János mi-
niszter lapunknak megerősítet-
te – a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványon keresztül 
juttat újabb 1,5 milliárd forintot 
térségfejlesztésre.
Az alapítvány az eddigi gyakor-
lathoz hasonlóan még idén meg-
hirdeti a pályázatot, de a ki�ze-
tésekre minden bizonnyal már 
csak jövőre kerül sor – tette hoz-
zá a miniszter.

Süli János emlékeztetett rá, hogy 
Lázár János, miniszterelnökséget 
vezető miniszter tavasszal, pak-
si látogatása során beszélt arról, 
hogy a tavaly esedékes egymil-
liárdos kereten felül, az idei esz-
tendőre másfél milliárd forintot 
biztosít a kormányzat az alapít-
ványnak.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány kiírásaira negy-
venegy település önkormányza-
tai pályázhatnak, főként a Paks II. 
projekttel összefüggő fejlesztéseik 
megvalósítására.                          -vt-

Újabb másfél milliárd érkezik a térségbe 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Vida Tünde
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Csak egy nyári eső – ezt a címet 
viselte az a musical, amelyet a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban láthatott a közönség a 
Nuclear Kids programban. A 
Roszatom állami konszern nem-
zetközi gyermekművészeti pro-
jektjében hetvenöt �atal vett részt 
Oroszországból és olyan külföldi 
országokból – így Magyarország-
ról is –, amelyekkel az állami vál-
lalatnak kapcsolata van.
Az eddigieknél is több országból: 
az Amerikai Egyesült Államokból, 
Bangladesből, Belaruszból, Cseh-
országból, Hollandiából, Horvát-
országból, Indiából, Kazahsztán-
ból, Kínából, Litvániából, Ma-
gyarországról és Törökországból 
érkeztek a gyerekek, akik három 
héten át a Szentpétervár melletti 
Rjepinóban táboroztak, és készül-
tek az előadásra. 
A 2009-ben indult Nuclear Kids 
nemzetközi gyermekművészeti 
projekt célja eredetileg az volt, 
hogy elősegítse az atomener-

gia-ipari ágazatban dolgozók 
gyermekeinek barátságát, nép-
szerűsítse az atomenergiát a �-
atalok körében, illetve hogy ab-
lakot nyisson a különböző or-
szágokból érkező gyerekeknek 
egymás kultúrájára. 
Anna Trapeznyikova projekt-
vezető kiemelte, az is cél volt, 

hogy lehetőséget adjon az orosz 
atomenergetikai konszernhez 
tartozó zárt városokban élő te-
hetséges diákok művészeti fej-
lődésére. Idén a legelzártabb 
városba, az atomenergia böl-
csőjének tekinthető Szárov vá-
rosába is eljutottak az Atom-
kölykök, és bemutatták a mu-

sicalt, amelyet pro� színházi 
szakemberek segítségével vittek 
színpadra.
Egy paksi szereplője volt idén a 
Nuclear Kids programnak, a 11 
éves Krickij László, aki a Pak-
si II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolába jár. Édesanyja orosz, 
László Ukrajnában született, 
2015-től él Pakson. Számára 
nem okozott gondot, hogy részt 
vegyen a programban, mert 
jól beszél oroszul. Azt mond-
ta, magyar, orosz, török gye-
rekekkel barátkozott, a darab-
ban pedig egy sárkányrepülős 
�út alakít. Arról is beszélt, hogy 
Szárov szép város, nyitottak az 
emberek, valójában nem is tud-
ta, hogy ez egy zárt város.
A Csak egy nyári esőt bemu-
tatták Nyizsnyij Novgorodban, 
Szárovban, a két magyar állo-
más, Paks és Kalocsa után pe-
dig visszatértek Oroszország-
ba, és augusztus 17-én és 18-án 
Moszkvában, a Helikon Operá-
ban léptek színpadra az Atom-
kölykök.                   Vida Tünde

Atomkölykök előadása Pakson
Fotók: Molnár Gyula (fent) és Vida Tünde (lent)

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Gyermekként élte át a háború utáni nél-
külözést, i�úként a téeszesítést. Tízévesen 
egyedül szántotta Szabó Ferenc a család 
földjeit, mert apjának más munkát kellett 
vállalnia, hogy legyen mit enni.

Csupán öt esztendeje mondhatja magát pak-
sinak Szabó Ferenc, hiszen élete nagy részét 
Pálfán töltötte. Esete megcáfolja „az öregfát 
nem lehet átültetni” bölcsességet, remekül 
érzi magát Pakson. 
Cselédsorban élő szülei negyedik gyerme-
keként, 1942-ben született. Három nővé-
re és egy húga mellett „kivételes” helyzet-
ben volt egyetlen �úként: a munka dandár-
ja mindig neki jutott. Mint felidézte, az apja 
tehenész, az anyja gró� szobalány volt. A há-
ború utáni földosztáskor ők is területhez ju-
tottak, de az '50-es évek elején nagyon ín-
séges időket éltek. Magukhoz vették nagy-
bátyja árván maradt 11 esztendős �át. Vele 
és az időközben megházasodott nővére fér-
jével együtt átmenetileg kilencen éltek a szo-
ba-konyhás házban, így ő és apja az istálló-
ban aludtak. Két lovuk volt, velük szántottak. 
– 1959-ben húsz holdat szántottam bérben 
– mesélte. Addigra volt gyakorlata, hiszen 
tízévesen már egyedül dolgozott a földeken 
a lovakkal. Akkoriban a tanács megszabta 
a kötelező beadás mértékét, azaz azt, hogy 
mennyi búzát, tojást, hízót kellett beszolgál-

tatni. 1952-53-ban nagy szárazság, kevés ter-
més volt. – 1952-ben 16 mázsa búzánk ter-
mett, éppen annyi volt a beadás. Az összeset 
elvitték, semennyi nem maradt kenyérnek 
– mesélte. Az apja Alsórácegrespusztán vál-
lalt munkát, a föld pedig rámaradt. Azt sem 
tudta, melyik az ő parcellájuk. Ilyenkor édes-
apja mindig azt mondta, hogy ne legyen rá 
gondod �am, ahol a Csillag megáll, az a mi 
földünk. A kemény munka mellett lelemé-
nyességre is szükség volt. A fuvarosok dup-
la fenekű lovaskocsival vitték a gabonát, apja 
alkalmanként megmentett 40-50 kg búzát, 
amit aztán a szomszéd faluba vittek őrletni, 
nehogy az elöljáróság neszét vegye. A kény-
szer szülte a titkos disznóvágásokat is. Egy 
család, legyenek bár kilencen, mint az övék, 
egy hízót vághatott, annak a húsa viszont 
édeskevés volt. Ezért az egyik hízót az ud-
varon vágták, pörzsölték, a másikat pedig az 
istállóban, arra is ügyelve, hogy egy időben 
szúrja le őket a böllér, nehogy a két visítás le-
buktassa őket. Mint visszaemlékezett, 1953 
tavaszán, az iskolában sorra lettek rosszul a 
gyerekek. Akkoriban jegyre adták a kenyeret, 
de vagy jutott, vagy nem, így az éhségtől so-
kan elájultak. 
Az ötvenes évek második felében a szűk esz-
tendőket jobb idők követték, három éven ke-
resztül szabadon gazdálkodhattak, nem sa-
nyargatta őket az adó. Érthető hát, hogy a 

téeszesítés hírét nem fogadta a többség öröm-
mel. A faluban többek mellett a simontornyai 
bőrgyár munkásai jártak házról házra, agitál-
ni a tsz mellett. Miután édesapja a gró� vi-
lágban első csírásként dolgozott, vezetőként 
tekintettek rá az egykori cselédek, sokan at-
tól tették függővé a belépést, hogy ő aláírja-e 
az okmányt. Ő azonban nem akart belépni. 
Egyszer – mint Szabó Ferenc meséli – elvit-
ték, 48 óráig nem is hallottak felőle. Amikor 
két nap múlva hazajött, könnyes szemmel 
annyit mondott: elvették a földjeinket. Hogy 
hova vitték, mi történt vele, soha nem mond-
ta el. Az akkor 18 éves �ának viszont a lel-
kére kötötte, hogy ő is lépjen be, hogy gon-
dot viselhessen a lovaikra. Azt remélte, hogy 
a tsz-ek csillaga hamar le fog áldozni. Szabó 
Ferenc huszonhét éven át dolgozott a pálfai 
termelőszövetkezetben, aminek megszűné-
sét minden korábbi nehézség ellenére nem 
fogadta örömmel. Azt mondta, hatékonyab-
ban tudtak dolgozni együtt. A közösségi ösz-
szefogás ráadásul nem korlátozódott a köte-
lező feladatokra, közösen építették, szépítet-
ték házaikat, segítették egymást mindenben. 
Szabó Ferencnek a közösség ma is fontos, és 
ezt Pakson meg is találta. Nemcsak két lánya, 
négy unokája és egy dédunokája körében 
érzi jól magát, hanem a Paksi Városi Nyug-
díjas Klubban és a Kereszt utcai idősek klub-
jában is.                                                  Dallos Sz.

Történetek a ládafiából

Szabó Ferenc
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Pakson is van kutyabarát munkahely
Kutyabarát munkahely lett és fel-
került a kutyabarat.hu, kutyaba-
rát helyeket közvetítő és népsze-
rűsítő hazai portálra az Agricum 
helyi termékek boltja, és az ott 
működő Paksi Turisztikai Infor-
mációs Pont. – Turisztikai szem-
pontból azért fontos, hogy kutya-
barát munkahely lettünk, mert 
az utóbbi években megváltoz-
tak az utazási szokások, már nem 
csak a gyermekbarát, a család-
barát helyek keresettek, hanem 
mivel sokan szeretnék maguk-
kal vinni kedvencüket is üdül-
ni, vagy éppen étterembe, bevá-
sárolni, megnövekedett a kutya-
barát helyek iránti igény, illetve 
a kutyások ezeket preferálják – 
mondta el Czink Dóra, hozzá-
téve, hogy csatlakozásukkal pél-
dát szeretnének mutatni Pakson. 
A turisztikai és városmarketing-
referens arról is beszámolt, hogy 
mivel az üzletben csomagolt árut 
lehet vásárolni, nem kellett plusz 
engedélyeket beszerezniük ah-
hoz, hogy kutyabarát munka-
hellyé válhassanak. – A felelős 

kutyatartók kedvencei jól nevel-
tek, nyugodtak, szófogadóak, így 
nem lehet probléma, ha betérnek 
velük egy kutyabarát helyre. Er-
ről már Seres Ágota idegenfor-
galmi ügyintéző beszélt, aki azt is 
elmondta, hogy a paksi helyi ter-
mékek boltjában és a turisztikai 

információs ponton eddig is szí-
vesen látták a kutyával érkező tu-
ristákat, vásárlókat. Arról is tájé-
koztatott, hogy a 2012 június óta 
működő kutyabarát.hu jelenleg 
a legnagyobb ilyen pro�lú adat-
bázis, több mint 400 kutyabarát 
hely van feltüntetve a portálon. 

A Pakson elsőként kutyabarát-
tá vált munkahelyen a kutyusok 
leheveredhetnek, friss vizet le-
fetyelhetnek, és étellel is kínál-
ják őket. Az eddigi fogadtatás azt 
mutatja, hogy érdemes volt csat-
lakozniuk a kutyabarát helyek 
köréhez.                                   -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egy héten belül két lakótelepi la-
kástűzhöz riasztották a tűzoltókat 
Pakson. Augusztus 7-én a Geszte-
nyés utca egyik négyemeletes pa-
nelházának legfelső szintjén kelet-
kezett tűz. Valószínűleg a tűzhe-
lyen felejtette az ételt az ott lakó 
fér�, aki egyébként a tűz idején a 
lakásban aludt. A lángokat a tűz-

oltók megfékezték, de a konyha 
kiégett, a fér�t a mentők a helyszí-
nen ellátták, nem kellett kórházba 
szállítani. Az, hogy nem lett na-
gyobb baj, a lakótársak oda�gye-
lésén, segítőkészségén múlt. Az 
alsó szomszéd, Antalik Jánosné 
a munkából hazaérve vette észre, 
hogy ömlik a felettük lévő lakás-

ból a füst. Azonnal megpróbálta 
riasztani a tulajdonost, és beko-
pogott az összes lakásba. – Hív-
tuk a segélyvonalat, és megpró-
báltam betörni az ajtót, mert tud-
tam, hogy otthon van a szomszéd, 
de nem reagált – mesélte Kele-
men Marianna. Egy fér� lakó-
társ segítségével berúgták az ajtót, 
a TEK szemközti bázisáról pe-
dig kommandósok érkeztek tűz-
oltó készülékkel, és hozzáfogtak 
az oltáshoz. Percek alatt megér-
keztek a tűzoltók és a mentők is. 
Három nappal később, augusztus 
10-én a Babits Mihály utca egyik 
tízemeletes panelházából érke-
zett segélyhívás. Itt is a legfelső 
szinten csaptak fel a lángok. Bo-
ros Brigitta, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság szó-
vivője arról tájékoztatott, hogy a 
tűz oltását a paksi és a szekszárdi 
hivatásos tűzoltók végezték nagy 

erőkkel, a helyszínen három gép-
járműfecskendővel, egy magasból 
mentő szerrel és egy vízszállító-
val dolgoztak a megyei katasztró-
favédelmi műveleti szolgálat irá- 
nyításával. A tüzet a gyors beavat-
kozásnak köszönhetően sikerült 
megfékezni, de a lakás egyik szo-
bája teljesen kiégett. A tűzoltók át-
vizsgálták az épületet további izzó 
részek után kutatva, majd átszel-
lőztették a füsttel telítődött he-
lyiségeket. Ennek során megálla-
pították, hogy a tűz sem az érin-
tett lakás alatti ingatlanra, sem a 
tetőre nem terjedt át. A kigyul-
ladt lakásban senkit nem talál-
tak a tűzoltók. Boros Brigitta azt 
is elmondta, hogy személyi sérü-
lés nem történt, de a munkálatok 
idejére a tömb lakóinak el kellett 
hagyniuk az épületet. A tűz kelet-
kezésének okát vizsgálják. 

-vt-

Két lakástűz is volt a lakótelepen
Fotó: Molnár Gyula
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Tárgy/
történet

A 19. századi nemesi és polgári családok-
nál műveltség és rangjelző szerepe volt 
a zongorának, ami mint lakberendezé-
si tárgy, általában a társas összejövetelek 
helyszínén, a szalonban kapott helyet. Ki-
vételt képez ez alól a Szeniczey közbirto-
kos család, akiknél szintén megtalálható 
volt a klasszikus zene alaphangszere a vá-
rosi múzeumnak ma otthont adó Deák-
házban de: „…zongoránk az ebédlőben 
állt, ha azután mesterünk eljött, Deák bá-
tyánk az ő kedvencz karosszékébe az ebéd-
lőbe letelepedett, a zongora mester elkez-
dett játszani, mi csak hamar tánczra per-
dültünk.” (A kedves „Oncli” — Szeniczey 
Cecília visszaemlékezése Deák Ferencről, 
1903.) 
A múzeum kiállításában látható darab 
mégsem tőlük való, hanem Szelle Zsig-
mond leszármazottai, Szőllőssy Lajosné 
és családja ajándékozták a múzeumnak. 
A hozzáértők szerint hangszerként nem 
képvisel olyan jelentős értéket, mint ami-

vel tulajdonosának személye ruházza fel. 
Szelle Zsigmond jelentős régészeti, numiz-
matikai és könyvgyűjteményét 1894-ben 
a paksi polgári �úiskolának ajándékoz-
va létrehozta Pakson az első „múzeumot”. 

Ez tulajdonképpen egy 21 négyzetméter 
alapterületű iskolateremben elhelyezett 
gyűjtemény volt, amely folyamatosan gya-
rapodott. 
Dr. K. Németh András kutatása emelte ki 

Szelle Zsigmondot a feledés homályából, 
életútját részletesen ismerteti a Paksi Mú-
zeumi Füzetek 4. számában.
A dunaföldvári járásbíró felvidéki eredetű 
nemesi család sarjaként született 1838-ban 
Pakson. Apja Szelle Károly ügyvéd volt. 
Sírköve az Öreghegy utcai régi református 
temetőben ma is áll. Szelle Zsigmond min-
den szabadidejét a régészetnek szentelte, 
számos helyen végzett ásatásokat, folya-
matosan kapcsolatot tartott a kor híres ré-
gészeivel, többek között Török Auréllal. A 
világháborús pusztítás a múzeumokat sem 
kerülte el, a gyűjtemény 1944-ben néhány 
könyv kivételével megsemmisült. Szelle 
művészi hajlamát mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy kiválóan rajzolt, énekelt és 
írt. Tehetségét örökölték gyermekei: Hon-
óra lánya zongorázott – elképzelhető, hogy 
éppen ezen a zongorán – �a, Zsigmond 
pedig rajzolt. A hagyatékának részét képe-
ző hangszer Bécsből származik, Emerich 
Betsy zongorakészítő műhelyéből, amit a 
billentyűzet fedlapján található aranyo-
zott felirat is tanúsít: „Auszeichnung von 
Emerich Betsy in Wien München 1854”.
A zongora – restaurálás után – a Paksi 
Metszet Emléktér nevű kiállítási egységé-
be került, ahol különböző múzeumi ren-
dezvények alkalmával meg is szólaltatják. 

Gazdag-Fejes Margit

Fotók: Pupp Edina

12 n Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25.



Portré

Jó napot, mi újság?

Hamvas István
Pónya József után a Paksi Atomerőmű má-
sodik leghosszabb ideje regnáló vezérigaz-
gatója, Hamvas István nem szeret celeb 
lenni. Hiába felsővezető másfél évtizede az 
ország egyetlen nukleáris erőművében, si-
került elkerülnie a re�ektorfényt. 2003-tól 
mint műszaki vezérigazgató-helyettes fe-
lelt az erőműért, vezérigazgatónak hét éve 
nevezték ki. Hogy a rendszerváltás utáni 
gyors személycseréket neki miért sikerült 
elkerülni, persze nem tőle kell kérdezni, de 
ha mégis megtesszük, ő azt mondja, bizto-
san nem azért, mert megfelelő mez van raj-
ta, hiszen mindig deklarálta: nem politi-
zál, és azt az atomerőműtől sem várhatja el 
senki. A szaktudás, a hozzáértés és az, hogy 
belső, paksi szakember, bizonyára nyom 
a latban, és kétségkívül jó ajánlólevelei 
az időközben elért eredmények is. Ezeket 
hosszan lehetne sorolni, hiszen számtalan 
nagy projekt, műszaki teljesítmény, rekord 
fűződik ezen időszakhoz, Hamvas István 
azonban inkább azt emeli ki, ahogyan si-
került a 2003-as üzemzavar után helyreál-
lítani a munkatársak megrendült szakmai 
önbizalmát. – Mindenki szégyellte, hogy ez 
bekövetkezett nálunk, lelkileg megviselte 
az akkori kollektívát. Nehéz volt felismerni, 
hol vannak a bajok, és azokat felszámolni 
– fogalmazott. Megtörtént a hibák azono-
sítása, rendet tettek a fejekben, helyretették 
a kompetenciákat, megerősödött a szakmai 
közösség. 

Ha Hamvas István nem is szeret a közép-
pontban lenni, rivaldafényben tetszeleg-
ni, a dolgok sűrűjében igen, azt kifejezet-
ten élvezi, ha egy szakmai team tagjaként, 
vezetőjeként befolyásolhatja a történése-
ket. Alapvetően nyugodtan kezeli a feszült 
helyzeteket, kon�iktusokat. Jó példa erre, 
amikor több mint egy éven át jöttek a hí-
rek, hogy nyugati menedzsment kerül az 
atomerőmű élére…
Első számú vezetőként tudja, hogy a fele-
lősség az övé, ennek ódiumát viszonylag jól 
is viseli, és bár az őt kevésbé ismerők talán 
észre sem veszik, természetesen a stressz 
számára sem ismeretlen fogalom. Ma már 
azt is tudja, mire gondolt Pónya Józsi bácsi, 
amikor azt mondta: magányos leszel majd 
vezérigazgatóként. Ez elsősorban a döntési 
helyzetekre vonatkozik. Lehetetlen a dön-
téseknél – köztük például a személyi kér-
déseknél – bárkivel is megosztani az ösz-
szes információt, hiszen megtörténhetne, 
hogy valaki akarata ellenére rossz tanácsot 
adna. Így magára marad ezekben a kérdé-
sekben, magányosan emészti magát, hogy 
jó döntést hozzon, és vállalja annak min-
den kockázatát, felelősségét. A vezérigaz-
gatóságnak, amellett, hogy egy jó és sike-
res kollektíva élén számtalan szép pillana-
tot lehet megélni, természetesen árnyoldala 
is van. Különösen Hamvas István számára, 
aki szeretne, de nem tud csak önmaga len-
ni, ha bemegy egy boltba, leugrik a ben-

zinkútra. Ha ezt Pakson nem is tudja meg-
tenni, megélheti Erdélyben, ami 2004 óta 
része az életüknek. Az üzemzavar utáni ne-
héz időszakban fogott össze felesége és ak-
kori titkárnője, Zsoldosné Judit, és szer-
vezték meg az első egyhetes kirándulást, 
aminek minden pillanata tökéletesen si-
került és máig tartó hatása van. Hogy mi 
fogta meg Erdélyben, azt – mint többször 
hangoztatta – lírai véna híján nehezen tud-
ná megmagyarázni, de egy biztos, ott gond 
nélkül felhúzhatja a gumicsizmát. 
A munkát és a magánéletet egyébként tu-
datosan és sikeresen választja külön. Fele-
sége és egyik �a az atomerőműben dolgo-
zik, másik gyermekük az MVM Informa-
tikánál, de a ritka kivételektől eltekintve 
nem téma a családban az atomerőmű. Ott-
hon leginkább a kert foglalja le, és ha lehe-
tőség van, a három unoka. Gyerekkorában 
nem szerette a kerti munkát, de ahogy idő-
sebb lett, ráébredt, hogy fontos neki. Előbb 
Biritón, majd Dunakömlődön volt telkük, 
most pedig már a családi ház kertjében ter-
mel zöldséget, gyümölcsöt. – Még a zöld-
babot és zöldborsót is én pucolom – jegyzi 
meg. Nem, nem mintaférj. Mánia – mond-
ja mosolyogva. 
Terveire térve megjegyzi: nem titok, hogy a 
jövő évi választások után szeretne nyugdíj-
ba menni. Ezt akkor tudná a legjobb lelki-
ismerettel megtenni, ha egyrészt a Paks I. 
és a Paks II. közötti humánerőforrás-gaz-
dálkodást megnyugtató módon egy kézben 
tudná, illetve ha tisztázódna, ki üzemelteti 
az új blokkokat, hogy már az építésnél ér-
vényesülhessenek az üzemeltetői szempon-
tok, amelyek néhol eltérhetnek a beruhá- 
zóitól.
– Paks II.-t saját gyerekünknek tekintjük, 
hiszen elvittük a parlamenti jóváhagyá-
sig. Nincs a cégnél senki, aki azt mondaná, 
hogy nem kell a bővítés. Azt is tudja a tár-
saság, hogy minden segítséget meg kell ad-
nunk hozzá – vázolta. 
Kérdésünkre elárulta, hogy habár nagyon 
szerette a �zikusi munkáját, sőt azt lehet 
mondani, hogy bigott volt, ma már nem hi-
ányzik neki, mert nagyon szereti a mostanit. 
Az azonban nem teljesen igaz, hogy azért, 
mert a hobbija a munkája, amiért sokan sze-
rencsésnek mondják. Szerencsésnek azt az 
adottságot tartja, hogy úgy tudja szeretni, 
magáénak érezni, odaadással végezni mun-
káját, mintha a hobbija lenne. Ezen a kó-
don túl magával hozta még a szülői házból a 
munkaszeretetet, a belső kényszert az aktív, 
tevékeny életre, és egy igen szigorú erkölcsi 
normát, amit nap mint nap szem előtt tart a 
munkája során.  

Vida Tünde

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Teltházas sóstói táborozással folytatódott 
Paks és Kézdivásárhely igen szerteágazó 
kapcsolata. Augusztus második hetében 
táboroztak együtt erdélyi és paksi gyer-
mekek a Balatonnál, csakúgy mint 1990 

óta minden nyáron. Mezősi Árpád, a tá-
bor ötletadó, alapító szervezője, táborve-
zető elmondta, hogy 1989/1990 telén az 
elsők között, ha nem elsőként keresett er-
délyi kapcsolatot a paksi gyerekekre,  is-
kolákra gondolva. Telefonos kapcsolatfel-
vétel után, ismeretlenül, hívó szava erejé-
ben bízva négy csoport is elindult azon a 
nyáron Kézdivásárhelyről a sóstói egykori 
Paksi Járási Úttörőtáborba, valamint nyá-
ri diákcserére paksi, györkönyi, kajdacsi, 
madocsai és pálfai családokhoz. Ez ala-
pozta meg a 28 éve ismétlődő közös tábo-
rozást, a diákcserét, a Regélő mesemon-
dó versenyt, a Ki mit tud?-ot és a családok 
között kialakult kapcsolatokat. A tábor – 
mint mindig – idén is teltházas volt. A sok 
közös játék, kézműveskedés, sportolás, 
éneklés, strandolás, kirándulás, beszélge-
tés, tábortűz, zászlófelvonás, ki mit tud te-
szi vonzóvá. A gyerekek elviszik a prog-
ram jó hírét társaiknak, de sokan már a 
táborban eldöntik, hogy jövőre is szeret-

nének jönni, ha lesz rá mód. Ezt a kézdi-
vásárhelyi csoportot vezető Kelemen Éva 
is megerősítette. A tanítónő azt mondta, 
hogy idén ötvenhárom gyermekkel érkez-
tek a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás, Pe-
tő� Sándor és Nagy Mózes iskolákból. A 
gyerekeknek nagy élmény volt a hajóki-
rándulás, a balatonfüredi Annagórában és 
a Jókai Mór Emlékházban tett látogatás, 
jártak cirkuszban, állatkertben és a Cso-
dák Palotájában. Mind megannyi emléke-
zetes pillanatot adott, de a gyermekek na-
gyon élvezték a tábori Ki mit tud?-ot, és 
a kézműves foglalkozásokat is. – A gyer-
meklétszám is igazolja, hogy van igény a 
táborra, vannak, akik évek óta visszajár-
nak, itt a diákcserés kapcsolatok is tovább 
tudnak fejlődni – tette hozzá. Ahogy meg-
tudtuk, az 1990-es évek közepétől a prog-
ramokat, így a tábort is pályázati forrás-
ból, valamint a paksi önkormányzat tá-
mogatásával valósítják meg. 

-tünde-

Erdélyi és paksi gyerekek tábora Sóstón

Első alkalommal tartottak népzenei tábort

Népzene hangjai szűrődtek ki a Cseresznyés-
kert Erdei Iskola falai közül a közelmúltban, 
ugyanis népzenei tábor zajlott, mégpedig 
első alkalommal. A négynapos tábort tulaj-
donképpen a Pro Artis Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékeinek igénye hívta életre, 
de nemcsak onnan érkeztek táborozók, ha-
nem Budapestről és Székesfehérvárról is. A 
tábort vezető Havasréti Pál elmondta, hogy a 
Cseresznyésben töltött idő alatt magyar népi 
hangszereken magyar népdalokat tanítottak 
a kollégákkal a gyerekeknek, különösen nagy 

hangsúlyt fektetve az éneklésre, a zenei em-
lékezet fejlesztésre, és néprajzi ismereteket is 
tanultak a táborozók. Minden nap négy nép-
dallal foglalkoztak, a munkát együtt kezdték, 
majd a gyerekek előképzettségéhez igazított 
szekciókban folytatták, este pedig közös ze-
nélésre ültek össze. Pihenésképpen játszot-
tak, sportoltak a �atalok, illetve építettek az 
udvaron egy fakunyhót.  Havasréti Pál mel-
lett Kurucz Réka, Kovács Lajos és Barkovics 
Borbála foglalkozott a növendékekkel a tá-
borban.                                                    -gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc Szucsán Sára először zongorázni tanult, 
majd jött a népzene, most már ismeri pél-
dául a tekerőlantot, a citerát, a kobozt, és 
szívesen énekel. Elmondta, hogy a komoly-
zenét és a népzenét egyaránt kedveli, de 
utóbbiban kicsit szabadabbnak érzi magát. 
Sára táncol is, mégpedig a Bölcskei Néptánc 
Egyesületben és a Dunaföldvári Ördög- 
szekér Táncegyüttesben. A tábor elnyerte a 
tetszését, és bízik abban, hogy lesz jövőre is.

Fotó: magánarchívum
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Ásatás zajlik a római temető területén

Jobbra húzott történetek címmel, magánki-
adásban jelent meg Moldoványi-Tóth Anikó, 
írói nevén Tóth Anikó Dóra kötete. A szer-
ző ma is gyakori vendég Pakson, ahova szülei 
akkor költöztek, amikor ő egyéves volt. 
A Bezerédj Általános Iskola után a Vak Boty-
tyán Gimnáziumba került, ahol 1986-ban 
érettségizett. Az útját Dobó Éva és Takács 
Éva egyengették, nekik is szerepük volt ab-
ban, hogy �lmelmélet, �lmtörténet, esztéti-
ka szakon diplomázott a Pécsi Tudomány-
egyetemen. Újságíróként kezdett dolgozni, 
majd a reklámszakmában helyezkedett el. Az 
írás apró gyerekkorától része volt az életének. 
Meséket „gyártott”, mostanáig az íróasztal-
�óknak. Most megjelent könyvét eredetileg 
egy pályázatra szánta, de úgy döntött, inkább 

magánkiadásban jelenteti meg, nem alku-
szik. – Kreatív szövegíróként az ország legki-
emelkedőbb reklámügynökségeinél fordul-
tam meg és számos hazai, illetve nemzetközi 
díjat nyertem, így tudom, mitől igazán izgal-
mas és lebilincselő egy sztori – mondja magá-
ról. Témát is igazán jól tud választani, könyve 
ugyanis a Tinderről szól, ami egy partnerke-
reső mobil alkalmazás. Mivel tudta, hogy ez 
egy népszerű alkalmazás, de egyetlen író sem 
dolgozta fel, sőt külföldön sem született róla 
túl sok könyv, ezt választotta első riportköny-
vének témájául. Történetei egytől egyig iga-
zak, miként jellemzi őket: „ultragáz randik, 
sok éve lángoló szerelmek, meleg viszonyok”. 
Némelyiket mindkét fél szemszögéből meg-
ismerheti az olvasó, ami a szereplők számá-

ra is különleges, hiszen megtapasztalhatják, 
hogy mennyire másként élték meg ugyanazt 
a történetet. Egy közülük magáé Anikóé, aki 
szintén nagy tinderező volt. Ez azonban már 
a múlté, az alkalmazásnak köszönhetően ta-
lálta meg élete szerelmét, akivel mondhatni 
viharos gyorsasággal mélyült el kapcsolatuk, 
és ma már házasok. Az első budapesti könyv-
bemutató remekül sikerült, beigazolódott, 
amit Anikó gondolt, azaz, hogy a téma iránt 
komoly az érdeklődés. Máig tartó kötődésé-
nek köszönhetően Paksra is tervez bemuta-
tót, a jelenlegi elképzelések szerint a Csengey 
Dénes Kulturális Központban ismerheti meg 
az olvasóközönség a Jobbra húzott története-
ket az Őszi könyvtári napok keretében. 

-vt-

Folytatják az ásatást Dunakömlődön, az 
egykori római kori temető területén. A 
Paksi Városi Múzeum idei feltárásának 
eddigi eredménye, hogy megtalálták a te-
mető határát és újabb leletekkel bővült az 
intézmény gyűjteménye. 

Az egykori temetőre a római kori katonai 
erőddel szemben lévő dombon találtak rá, a 
területen 2009 óta végez ásatásokat a Paksi Vá-
rosi Múzeum. A feltárások első évében tizen-
három, a rákövetkezőben huszonhat sírt bon-
tottak ki, 2012-ben és 2013-ban pedig további 
közel hatvanat, közöttük három igazán külön-
legeset: két eltérő típusú sírkamrát, illetve egy 
kriptát. – A két hete megkezdett idei ásatáson 
20 régészeti objektumot sejtető foltot talál-
tunk a területen, ebből körülbelül 12-14 sír – 
mondta el Szabó Antal régész, hozzátéve, hogy 
az eddigiek alapján ezekről ugyanaz mondha-
tó el, mint a korábban feltártakról, azaz, hogy 
mintegy 95 százalékuk kirabolt, sokszor még 
a csontokat is elbolygatták. – Azonban a kira-
bolt, így csupán az eltemetettek maradványait 
magukba rejtő, vagy sok esetben teljesen üres 
sírok vizsgálata is fontos, hiszen „mesélnek” a 
sírrablásokról, az egykori temetkezési szoká-
sokról, a település demográ�ájáról – jegyezte 
meg Szabó Antal, hozzátéve, hogy a kor majd-
nem mindegyik sírtípusa megtalálható itt 
egyetlen temetőben. Annak ellenére, hogy a 
nyughelyeket szinte kivétel nélkül kirabolták, 
adott leleteket az egykori temetkezési hely. A 
legutóbbi, 2013-as munkálatok során például 
egy bolygatatlan sírra is rábukkantak, amely-
ben találtak egy pár bronz fülbevalót, illetve 

egy kiváló állapotú ólommázas kerámiakor-
sót, amivel egy viszonylag ritka darabbal gya-
rapodott a múzeum gyűjteménye. Az idei ása-
tás első két hetében egy övcsatot, egy övdíszt, 
nyakláncot és fülbevalót is találtak, valamint 
egy kislány sírjában egy úgynevezett bullát, 
ami a �atal lányok nyakában függött, és álta-
lában személyes értékeiket tartalmazta, pél-
dául az első tejfogat, hajszálat, szeméremszőrt 
és ehhez hasonló dolgokat. Már a legutóbbi 
ásatásnak is kiemelt célja volt a temető kelet-
nyugati kiterjedésének meghatározása. Ak-
kor arra számítottak, hogy nyugati irányban, 
a 2012-es feltárás határánál túlnyúlóan meg-
találják a temetőárkot, ám kiderült, hogy nagy 
számban vannak még sírok, tehát a temető jó-

val nagyobb, mint azt feltételezték. Idén vi-
szont a temető nyugati részén már megtalál-
ták azt az észak-déli irányú, széles, mély árkot, 
ami valószínűleg az egykori temető „keríté-
se” lehetett, ezért is van az idei munkaterüle-
ten kevesebb sír, mint az előző években. Így az 
is bizonyos, hogy az idei munka a tervezett-
nél rövidebb ideig fog tartani. Az ásatáson a 
feltárás vezetőjével, dr. Váradyné Péter� Zsu-
zsannával kötött megállapodás értelmében, a 
Pécsi Tudományegyetem régészeti tanszéké-
nek hallgatói dolgoznak, ami számukra fontos 
szakmai tapasztalatot jelent, a Városi Múzeum 
pedig ezáltal egyetemi kutatóhelyként is funk-
cionál ezekben a hetekben.

Kohl Gyöngyi

A Tinderről szól Tóth Anikó Dóra könyve

Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25. n 15



Megkezdte a felkészülést a 2017/2018-as 
bajnokságra az ASE NBI/A-s fér� kosár-
labdacsapata. A felkészülés első heteiben 
nem lesz a csapattal Eilingsfeld János és 
Ruják András, akik a válogatottal készül-
nek az Európa-bajnokságra, valamint Ga-
ramvölgyi Ákos, aki az Universiade-ra uta-
zó magyar csapatot erősíti. Teo Čizmićet az 
új csapatról, a felkészülésről és az elvárá-
sokról kérdeztük.
– Sikerült kipihennie magát?
– Megtaláltam a módját, hogy pihenjek. A 
Split környéki tűzvész szerencsére nem fe-
nyegetett bennünket, elég közel lakunk a 
tengerhez. Augusztus elején már éreztem, 
hogy tele vagyok energiával, és kezdenék, 
mert nagyon régen volt csapatedzés. Már 
vártam, hogy elkezdődjön a munka.
– Hogyan történt a játékosok kiválasztása? 
Szabad kezet kapott? 
– Először megnéztem a kiválasztott játé-
kosról az összevágott felvételeket, aztán ha 
láttam benne fantáziát, akkor 2-3 mecs-
csét is. Ezután természetesen utánajártam, 
hogy a kiszemelt sérülékeny-e, és milyen 
emberileg. Jan Pavlik akkor kapcsolódott 
be, amikor már a szerződtetésről volt szó.
– Az öt külföldi között három újonc van. Ez 
sok vagy kevés?
– Nem terveztem, hogy mennyi újonc le-
gyen, így alakult. Seth Allent igazából nem 
számítom annak, mert magas rangú konfe-

renciából, a Virginia Tech Egyetemről jött, 
ahol vezéregyéniség volt, sokat volt nála a 
labda, szóval szerintem nem tipikus újonc. 
A másik két játékosnak, Tim Williamsnek 
és Javion Ogunyeminek kell 1-2 hónap, 
hogy hozzászokjanak az európai kosárlab-
dához. Már elmondtuk nekik, hogy a sza-
bályok az egyetemi bajnoksághoz képest 
több mindenben eltérnek, ilyen például a 
lépés és a visszajátszás. 
– Követve a riválisok átigazolási híreit, meg-
�gyelhető, hogy más csapatoknál sokan ér-
keznek próbajátékra. Nem kellett volna eset-
leg élni ezzel a lehetőséggel?
– Ha biztos vagyok abban, hogy a kiválasz-
tott játékos pont az, akit kerestem, és rend-
ben van egészségileg, akkor nincs ok attól 
félni, hogy valami nem fog működni. Ak-
kor próbáltam volna kiharcolni a próbajá-
tékot, ha egy picit bizonytalan lettem vol-
na velük kapcsolatban, de biztos vagyok 
benne, hogy ha sikerül kihozni belőlük azt, 
amit láttunk tőlük, akkor nem lesz gond.
– Troy Barnies visszatérése – �noman fogal-
mazva – meghökkentette a szurkolókat. Mi-
ért esett rá a választás?
– Nagyon fontosnak tartottam, hogy iga-
zán karakteres játékosokat szerződtessünk, 
és Troy azzal, hogy visszajött, igazából ezt 
igazolja. Tudja, hogy voltak problémák, de 
a visszatérése azt mutatja, hogy bevállalós, 
elszánt. Szeretem az ilyen habitusú játéko-

sokat: néha úgy tűnik, hogy rossz �úk, de 
velük lehet feszült hangulatú, idegenbe-
li meccseket nyerni. Troy nagyon motivált, 
szeretne bizonyítani.
– Nagyon komoly ellenfelekkel fog játszani a 
csapat a felkészülés során. Szeptember elején 
a Cibona Zagreb látogat a Gesztenyés útra. 
Mire számíthatunk?
– Nagyon erős csapatot láthat majd a pak-
si közönség, sikerült a Cibonának átlagon 
felüli horvát játékosokat igazolni. Augusz-
tus eleje óta együtt készül náluk a teljes ke-
ret – külföldiek is –, úgyhogy lesz mit néz-
ni. Szeretem az ilyen kihívásokat, jót tesz 
ha, erős csapat ellen készülünk.
– Még az elején tart a felkészülés, az ismer-
kedés a játékosokkal, és nem sok mindent 
tudni az ellenfelekről sem. Mégis mivel len-
ne elégedett a bajnokság végén?
– Nehéz lenne megmondani, hogy hánya-
dik helyen végzünk. Azt tudom ígérni, 
hogy nagyon „éhes”, nagyon harcos csapat 
leszünk, amelytől félni fognak az ellen-
felek. Mindenkinek keményen meg kell 
majd izzadnia azért, ha meg akar verni 
bennünket. Úgy tűnik, hogy nagyon erős 
lesz a liga, szóval nehéz bajnokság elé né-
zünk. A klubvezetés elvárásai is magasak.
Minden meccsen úgy megyünk ki a pá-
lyára, hogy nyerni akarunk. Hogy ez mire 
lesz elég, majd kiderül. Szeretnénk minél 
előrébb végezni!                      Kovács József

Teo Čizmić: nagyon harcos
csapat leszünk

Sport

Fotó: Molnár Gyula
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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
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Birkás  Mária  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Az ASE versenyzői augusztus első 
hétvégéjén Szegeden szálltak víz-
re, az I� úsági és U23-as Magyar 
Bajnokságon. A fér� ak U23-as 
korosztályának kenu egyes 5000 
m-es versenyében Koleszár Zol-
tán, a fér�  i� úsági U17-U18-as 
korosztályban a kenu kettesek 200 
m-es versenyén Hodován Dávid a 
Dunaferr-es Kollár Kristó al, míg 
a kenusok 3x200 m-es váltójában 
Klenk Botond, Somkert Máté és 
Hodován Dávid is a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel. – Igen 
népes volt a mezőny. Mivel két 
héttel korábban volt a serdülő baj-
nokság, ezért nagyon sok serdülőt 
elindítottak a kollégák az i� k kö-
zött, ahogy mi is. Kajak egyesben 
például már az is szenzációszám-
ba ment, ha valaki bejutott az „A” 
döntőbe. A mieink szereplése fe-
lemásra sikeredett. Koleszár Zol-
tánnak a kenu egyes 1000 m nem 
úgy sikerült, ahogy szerette volna, 
de az 5000 m-re összeszedte ma-
gát, és taktikus, érett versenyzést 
mutatott. A serdülők próbálgat-
ták az oroszlánkörmeiket az i� k 
között: a három ezüstérem mel-
lett negyedik, ötödik, hatodik és 
kilencedik helyezéseket értek el 

versenyzőink – mondta el a Pak-
si Hírnöknek Bedecs Ferenc szak-
mai igazgató. Egy hétre rá már a 
Ráckevei Duna-ágban, a maraton 
válogatón voltak érdekeltek a 
paksi versenyzők. – Kiszli Van-
da a nagy szélben a futószakasz 
utáni beszállóknál kétszer is bo-
rult, de óriási rutinjának köszön-
hetően így is másodikként ért cél-
ba Mihalik Sára mögött. Mivel 
Sára U23-as korosztályú, így Van-
da a felnőttek között indul majd 
a világbajnokságon kajak egyes-
ben. Vanda másnap Mihalik Sá-
rával a párosok versenyében győ-
zött, így ebben a versenyszámban 
is indulhatnak a felnőttek között a 
dél-afrikai Pietermaritzburgban. 
Koleszár Zoltán életét is megke-
serítette a szél a versenyen, ne-
gyedikként ért célba, de csak egy 
U23-as, Dóri Bence végzett előtte, 
így indulhat ebben a korosztály-
ban a vb-n. Másnap Dóri Bencé-
vel megnyerték a felnőtt párosok 
versenyét, így Kiszli Vandához 
hasonlóan Koleszár Zoltán is két 
számban áll rajthoz szeptember 
közepén Dél-Afrikában – tudtuk 
meg Bedecs Ferenctől. 

-joko-

Győzelem és döntetlen a mér-
lege a Paksi FC OTP Bank Li-
gában szereplő labdarúgócsa-
patának, legutóbbi megjelené-
sünk óta, az előző két lejátszott 
fordulóban. A negyedik játék-
napon a zöld-fehérek a Szom-
bathelyi Haladás együttesét fo-
gadták, és Szabó János, valamint 
Bartha László találataival 2:0-
ra diadalmaskodtak. – Nem in-
dult jól a mérkőzés, de türelme-
sen, okosan futballoztak a � úk, 
aminek meglett a gyümölcse. A 
második félidőben már darál-
tunk, a két gólon kívül három-
négy helyzetet is kidolgoztunk. 
A meccs végére pedig egész jól 
futballoztunk. Ma az volt a leg-
fontosabb, hogy nyerjünk, ami 
sikerült – értékelt a lefújást kö-
vetően Csertői Aurél vezető-
edző. A PFC a Haladás ellen az 
első győzelmét aratta a 2017/18-
as kiírásban. A következő fordu-
lóban a Groupama Arénában a 
Ferencváros következett. A ta-
lálkozó esélyese egyértelműen a 
hazai egylet volt, de legutóbb a 
Paks diadalmaskodott Budapes-
ten. Az önbizalom tehát meg-
volt a Csertői-legényekben, ép-
pen ezért türelmesen játszottak, 
sőt 1:0-ás hátrányban is hittek a 

sikerben. Végül Hahn János ta-
lálatával sikerült egyenlíteni és 
értékes pontot szerezni. –  Ma-
gyarországon azt szokták mon-
dani, hogy ha valaki a Fradi ott-
honában játszik, akkor elégedjen 
meg egy döntetlennel is. Ben-
nünk azért van egy kis hiányér-
zet. Időnként elég jól játszottunk, 
de tudunk ennél jobban is futbal-
lozni. Több lehetőségünk is volt 
rá, hogy megnyerjük ezt a mér-
kőzést, de sajnos ez most nem si-
került. Pontosabb játékra lett vol-
na szükségünk, létszámfölényes 
játékokban rossz döntéseket hoz-
tunk, rosszul passzoltunk. A szü-
netben azt kértem a játékosoktól, 
hogy bátrabban és koncentrál-
tabban focizzunk. El kell fogad-
nunk ezt az ikszet, megküzdöt-
tünk érte – hangzott a következő 
összegzés a paksi trénertől. A 6. 
fordulóban a Videotonnal mér-
kőztek volna a zöld-fehérek, de a 
rivális nemzetközi kupaszereplé-
se miatt ezt a találkozót szeptem-
ber 6-ra halasztották. Így a PFC 
jelenleg 6 ponttal a tabella 9. he-
lyén áll. A Csertői alakulat legkö-
zelebb augusztus 26-án 18 óra-
kor a Vasas otthonában vendég-
szerepel. 

Faller Gábor

Nyolc ország részvételével Szlo-
vákiában rendezték a VII. Ra a 
Csapat Közép-Európa Kupát. 
A versenyen két négyes csoport-
ba osztották a háromfős csapato-
kat. A trió szám után páros, majd 
egyéni verseny is zajlott. Az össze-
tett eredmények alapján alakult 
ki a csoportok végső sorrendje, 
mindkettőből az első két gárda ju-

tott tovább. A trófeát a házigazda 
Szlovákia I. csapata nyerte, a má-
sodik Lengyelország, a harmadik 
pedig Svájc lett. Magyarországot a 
Paksi Ürgemezei Sport Szabadidő 
és Turizmus Egyesület képviselte, 
Cseh Attila elnök vezetésével. A 
paksi csapat egy trió és két egyé-
ni győzelemmel a középmezőny-
ben végzett.                                  -efgé-

Szlovákiában raff áztak

Két mérkőzés mérlege Zsúfolt a versenynaptár a 
kajak-kenu szakágban
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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

Sport

Az Atomerőmű SE berkein belül, 1982-ben 
alakult meg a vitorlás szakcsoport, amely az 
eltelt 35 év alatt az iszapos, nádas horgonyzó 
helytől egy 100 hajó befogadására alkalmas ki-
kötőig jutott el. A szakcsoportban folyó mun-
káról, versenyekről, tervekről László Zoltánt, a 
szakcsoport elnökét kérdeztük.
– Harmincöt éve négy Kalóz hajóval alakult 
meg az ASE Vitorlás Szakcsoportja. Mekkorá-
ra nőtt azóta a �otta? 
– Az elmúlt 35 év alatt egyesületünk folyama-
tosan növekedett, a kezdetekhez képest nem-
csak kishajókkal, hanem motorossal, nagy-
hajókkal is bővült a �ottánk. Ma 11 Kalóz, 20 
Optimist, 6 Laser, 13 Dol�n, 1 Beneteau 311 
típusú hajó, valamint 5 motoros alkotja a hajó-
parkunkat. Természetesen a versenyrendezés-
hez, gyerektáborokhoz, utánpótlás-neveléshez 
szükséges eszközökkel is rendelkezünk.
– Az 1992-ben átadott kikötő bírja a terhelést?
– A Koloska kikötő megnyitása óta folyamato-
san bővült. A kezdetben 50 nagyhajó tárolásá-
ra kialakított kikötő az évek során 100 férőhe-
lyessé vált. Ma már az MVM csoport tagválla-
latainak egyesületei is itt tárolják a hajóikat és 
itt tartják a rendezvényeiket. A kikötő kihasz-
náltsága a hajóbérlők és az üdülővendégek ré-
széről egyaránt folyamatosan növekszik, ami 
nagy feladatot ró a kikötő személyzetére, üze-
meltetőjére. 
– Hogyan lesz valakiből vitorlázó? Hány tag-
ja van a szakcsoportnak, közülük körülbelül 
mennyien járnak ki a vízre rendszeresen?
– Az eltelt évek alatt folyamatosan nőtt az 
egyesület létszáma. Egyre többen kezdtek hó-
dolni a vitorlázásnak, így ma már közel 350 ta-
gunk van. Közülük sokan az alapítás óta aktív 
tagjaink, és mára a nyugdíjas korosztályt kép-
viselik, de �atalok is csatlakoztak hozzánk, így 
most egyenlő a korosztályi megoszlás. 
A tagság jelentős része évente egyszer biztosan 
megfordul a kikötőben, körülbelül az egyhar-
mada pedig ennél többször is igénybe veszi a 
tagsággal járó lehetőségeket. A tagság nagyjá-
ból ötöde részt vesz a rendezvényeinken, segíti 
versenyeinket, és ugyanennyien vannak, akik 
versenyeken képviselik egyesületünket.
– Mely versenyeiteket rendezitek meg minden 
évben? Idén mi volt eddig, és mi lesz még?

– Az ASE VSC éves programnaptárában öt 
verseny állandó. A szezont május elején nyit-
juk a Burgmann-Atom Kupával, amelyet Finn-
dingi, valamint Kalóz hajóosztályokra írunk 
ki. Június első felében a Soltész-Paks Kupának 
ad otthon a Koloska kikötő, 470-es és kalóz ha-
jóosztály részvételével. A nyári szezon végén, 
az augusztus 20-a közeli hétvégén, az ARTESZ 
Kupát rendezzük meg, majd szeptember ele-
jén a Koloska Regattát, azaz a Dol�n Országos 
Bajnokságot. Zárásként a legnagyobb rendez-
vényünket bonyolítjuk le, a Villamosenergia-
ipari Vitorlás Találkozót (VVT). Eredetileg ez 
egy "vándorló" verseny volt: a különböző cé-
gek vitorlás szakosztályai rendezték meg, de 
néhány éve már az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. támogatásával az Atomerőmű Sportegye-
sület kapja meg a lehetőséget lebonyolítására. 
A több mint 200 fő részvételével rendezendő 
VVT nemcsak egy verseny, hanem társasági 
esemény is különböző előadásokkal, szóra-
koztató programokkal. Az idei lesz a 46. al-
kalom. Ezek mellett előfordul, hogy egy-egy 
MVSZ-hajóosztály felkér minket az éves baj-
nokságuk lebonyolítására. Legutóbb például 
tavaly a Kalóz Országos Bajnokságot rendez-
tük meg.
– Az üdülni érkezők is kipróbálhatják a vitorlá-
zást? Van aki segít, tanít?
– A Rekreációs Központ biztosít ilyen progra-
mot, így lehetőségük van egy 10 fő befogadá-
sára alkalmas vitorlás hajón, illetve egy 12 fős 
motoroson vízre szállni és belekóstolni ebbe a 
világba. Ha az első élmény után közelebbről is 
megismerkedne valaki a vitorlázással, termé-
szetesen várjuk a szakosztályba. Minden év-
ben 4-5 gyerektábort szervezünk. Közülük 
kerülnek ki az utánpótlás programunk tagjai, 
akik már a versenyzéssel is megismerkednek. 
Felnőtt tagságunknál viszont elengedhetetlen 
a hazai belvízi vitorlás vizsga megléte. Mivel 
egy teljesített vizsgához – csakúgy, mint a gép-
jármű jogosítványok esetében – nem feltétle-
nül társul megfelelő gyakorlat, egyesületünk 
ennek megszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. 
Minden évben tavasszal és ősszel egy ötnapos, 
úgynevezett bográcstúrát szervezünk, aminek 
az a célja, hogy a jelentkezők megismerjék a 
hajóinkat, a kikötőt, a Balatont. A túra során 

körbevitorlázzuk a tavat, meglátogatjuk a töb-
bi kikötőt, hogy tagjelöltjeink megismerjenek 
minden lehetőséget. Sőt, két éve csapatépítő 
nagyhajós versenyt is rendezünk, ami a CSAT 
Kupa nevet viseli. Ennek célja, hogy azok, akik 
már rendelkeznek valamennyi tapasztalattal, 
megismerhessék a versenyzést is. Minden csa-
pat egy mentorral indul, aki tanácsadó szere-
pet tölt be a hajón, illetve szükség esetén köz-
belép, de alapjában véve minden a tanulni vá-
gyók feladata. Egy szó mint száz, könnyen 
lehet egy üdülővendégből akár verseny csapat-
tag, ha elkötelezettséget érez a sportág iránt és 
szándékában áll megtanulni az alapokat, ame-
lyek továbbfejlesztésében már szívesen állunk 
rendelkezésre.
– Lesz-e, kell-e mostanában fejlesztés, bőví-
tés? Milyen tervek vannak a jövőre nézve?
– Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a 
megnövekedett tagságnak minél több le-
hetőséget tudjunk biztosítani, legyen szó a 
hajók folyamatos karbantartásáról, korsze-
rűsítéséről, cseréjéről vagy a kiszolgáló lé-
tesítmények megfelelő színvonalú működ-
tetéséről. Az elmúlt évben tervezni kezdtük 
a kikötő bővítését, remélve, hogy a balaton-
füredi önkormányzattal karöltve, az elkövet-
kező években egy nagyszabású beruházás 
keretében meg is tudjuk valósítani elképze-
lésünket. A �ottánkat is szeretnénk tovább 
növelni, és még nagyobb hangsúlyt fektetni 
a gyerektáborokra. Tagjaink képzését is tá-
mogatjuk, hiszen a versenyek rendezésénél 
szükségünk van olyan szakemberekre, akik 
a megfelelő vizsgákkal rendelkeznek. Cé-
lunk, hogy a tagjaink közül tudjuk összeállí-
tani a csapatunkat, ezért ha valaki hajlandó-
ságot mutat, segítjük, szponzoráljuk tanulá-
sát. Ebben a programunkban az idén 12, a 
Nemzetközi Vitorlásszövetség által minő-
sített versenyrendezővel bővült csapatunk. 
Úgy látjuk, hogy egyesületünk vezetősé-
ge folyamatosan keresi a fejlődési lehetősé-
geket, dolgozik a támogatási programon, a 
továbbképzési rendszeren, hogy tagságunk 
a vitorlázásra szánt szabadidejét kellemes 
hangulatban, megbízható �ottával, korszerű 
környezetben tölthesse el.

Kovács József

Vitorlásflotta Balatonfüreden 
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével két jegyet nyer-
het a Latinovits bérlet egyik 
előadására, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ felaján-
lásában.

A keresztrejtvény kiemelt sorában egy szín-
darab címe szerepel. A megfejtéseket szep-
tember 1-jéig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben  a
szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra. A név 
mellé telefonszámot is kérünk. 
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Gelencsér Tamarának.
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HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (továbbiakban KKÁT) III. ütem
2. fázisának (21-24. tárolókamrák) üzembe helyezési engedélye tárgyú, OAH-2017-01753/2017 ügyszámú hatósági eljárásban.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn
kívül a létesítmény biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 16 óra

A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
                                                                       (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról, a KKÁT III. fázis 2. ütem üzembehelyezési engedélykérelemét
megalapozó tevékenységről és az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló közérthető összefoglalók
2017. augusztus 25-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes
Adolf u. 4.), az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján –
ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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Jumbo Travel Utazási  iroda

MSC tengeri 
hajóutak
kanári szigetek,  
Maldív szigetek

OktóberfeSt 
MünChen
2017.09.17-19.

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 Paks, Dózsa györgy u.14. u-001672 · Mamut bt

travel

Sör, CSülök  
Prágában 
Kulturális és  
Kulináris kalandozás 

2017 október

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Gépészmérnök kollé-
gákat keresünk tervező 
gyakornoki, tervezői és 

konstruktőri  pozíciókba. 
Paksi és Paks környéki, 
valamint, Solid Edge 

tapasztalattal rendelkező-
ket előnyben részesítjük.

(allas@robolution.eu)

Dunaszentgyörgyön a József Attila 
utcában 1650 m2-es telken, 70 m2-es, 
2 szobás családi ház eladó egy paksi 

panel árának harmadáért. 
Irányár: 6,8 MFt 

Érd: 0630/6561-868

20 n Paksi Hírnök, 2017. augusztus 25.


