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Látszólag nagy események nélkül haladt az 
életünk 2017-ben, mert a számunkra sors-
fordító események Budapesten és Brüsszel-
ben zajlottak – fogalmazott évértékelő be-
szédében Szabó Péter, Paks polgármeste-
re a Csengey Dénes Kulturális Központban 
tartott Újévköszöntő esten. Emlékeztetett, 
hogy miközben várták a végleges bejelen-
tést a Paks II. projektről, azért tették a dolgu-
kat, számos beruházás valósult meg a város-
ban, és turisztikai vonzerejének növelésén is 
munkálkodtak.  
Visszatérve az új atomerőművi blokkok 
építésére azt mondta, hogy a várt brüssze-
li bejelentés új helyzetet teremtett, és nem-
csak azért, mert Süli János immár miniszter 
lett, hanem azért is, mert az építkezés kéz-
zelfogható közelségbe került. – A választók 
bizalmából immár polgármesterként szep-
temberben arra szegődtem, hogy közvetlen 
munkatársaimmal, a képviselő-testülettel és 
a hivatal dolgozóival új lendületet és határo-
zott irányt szabjunk a város jövőbeni fejlődé-
sének – mondta, kiemelve, hiszi, hogy Paks-
ról alkotott jövőképünket a töretlen és mind-
annyiunk számára hasznos fejlődés, a közös 
felelősségvállalás, és �ataljaink helyben tar-
tása kell, hogy meghatározza.
– Városunk dinamikus fejlődése az erőmű 
felépítésével garantált. Annak érdekében, 
hogy az életünket hosszú évtizedekre meg-
határozó folyamatot képesek legyünk kéz-
ben tartani, saját akaratunk és elképzelése-
ink szerint közösen megvalósítani, elkészí-
tettünk egy 540 oldalas tanulmányt, amely 
megteremti az átgondolt fejlődés kereteit. 
Mindehhez a kormány segítsége is szüksé-

ges, amit magunk mellett tudhatunk, hiszen 
a közeljövőben minden bizonnyal sikerül 
Magyarország Kormányával egy külön meg-
állapodást kötnie városunknak, ami nagyon 
jelentős forrást biztosít Paks fejlesztéséhez – 
hangsúlyozta. Hozzátette, hogy mindezzel 
lehetővé válhat, hogy az erőművi beruházás-
tól függetlenül, a saját magunk által megha-
tározott tempóban, mintegy három év alatt 
megvalósítsuk azokat a fejlesztéseket, ame-
lyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy váro-
sunk minden területen 21. századi színvo-
nalon szolgálhassa ki a jelentős mértékben 
megnövekedő lakosság igényeit. Kitért arra, 
hogy ismerik a város fejlődésének szükség-
szerű irányait, ami az elmúlt hónapokban 
megtartott fórumok, konferenciák, egyezte-
tések keretében folytatott folyamatos párbe-
szédnek köszönhető. 
Emlékeztetett, hogy a város csak felelősség-
gel működtethető hatékonyan és szakszerű-
en, aminek jegyében átszervezték a hivatal 
szervezeti rendszerét, a hivatal köztisztvise-
lőinek 12%-os béremelésével szeretnék meg-
becsülni és megtartani képzett szakemberei-
ket.
Arról a Paksi Atomerőmű Zrt-vel kötött 15 
évre szóló megállapodásról is beszélt, ami az 
építményadó mértékét a város számára sok-
kal kedvezőbben határozza meg. Kiemelte, 
hogy felelősséggel kell tekinteni a kis- és kö-
zépvállalkozásokra is, hiszen az atomerőmű 
mellett ők a város legnagyobb munkaadói, 
adó�zetői, Paks innovatív, értékteremtő fej-
lődésének zálogai. – Szeretnénk a lehetősé-
gekhez mérten segíteni a helyi KKV szektor 
cégeit, aminek első jeleként 1,4%-kal csök-
kentettük az építményadó mértékét. Bízunk 
abban is, hogy a városi fejlesztésekből minél 
többet paksi vállalkozások fognak elnyerni.

Szabó Péter kitért az időskorúak támoga-
tására, segítésére, amivel kapcsolatban el-
mondta, hogy 2017-ben elindult az Élet-
fa Idősek Otthona bővítésének előkészítése, 
idén is támogatni szeretnék a nyugdíjas klu-
bokat, megtartani a Szépkorúak Hete ren-
dezvénysorozatot és folytatni a Harmadik 
Kor Egyeteme programsorozatot.
Szabó Péter a �atalok itthon tartását célzó 
tervekről is beszélt. A következő években 
építési telkekkel, szolgálati bérlakások létesí-
tésével szeretnék segíteni a �atalok letelepe-
dését, helyben tartását. 
Mint mondta, több száz millió forinttal tá-
mogatja 2018-ban is a város a paksi sport-
életet, és szeretnék, ha ez a hatalmas összeg 
zömében az utánpótláskorúak és a tömeg-
sportban résztvevők sportolását segítené. 
Azt is elmondta, hogy még az idén tavasszal 
megkezdődik egy új uszoda tervezése.
Szabó Péter hangsúlyozta, hogy ne pesszi-
mistán, de ne is túlzott optimizmussal vág-
junk neki közös utunknak az új esztendő-
ben, hanem reálisan, de azzal az örömmel, 
ami egy nagy lehetőség megragadásaként 
a gyarapodás, a fejlődés, a többé válás örö-
mét hordozza. És azokkal a belső értékek-
kel, amelyek testet öltenek a közös hitben, az 
összefogásban, a megpróbáltatásokon túl te-
kintő reményben.   
A polgármester évértékelő beszédét követő-
en a Pannon Filharmonikusok adott újévi 
hangversenyt. Vezényelt Bogányi Tibor, köz-
reműködött Kálnay Zsó�a, Nánási Helga és 
László Boldizsár. 
Szabó Péter polgármester évértékelő beszé-
déből további részleteket a www.telepaks.net 
honlapon olvashatnak. A 2017-ben megva-
lósult beruházásokról pedig lapunk 3. és 4. 
oldalán találnak összefoglalót. 
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Évet értékelt a polgármester 
az újévköszöntő esten
Fotók: Babai István
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Eseményekben bővelkedő 
évtől búcsúzik az önkormányzat
A helyi közélet és a beruházások terüle-
tén is sok minden történt az óévben. Idő-
közi polgármester-választás volt Pakson, 
nagyszabású aszfaltozási program zajlott 
a városban, és egyebek mellett két tömb-
belső felújítása is zajlott. A legfontosabb, 
önkormányzatot érintő eseményeket, be-
ruházásokat idézzük fel 2017-ből. 

Januárban írtunk arról, hogy kiválasztották 
a tervezőt a Gagarin, a Barátság és a Kishe-
gyi út által határolt terület, azaz a lakótelepi 
központi park felújítási terveinek elkészíté-
sére. A tervek elkészültek, idén a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után, ütemek-
re bontva, önkormányzati forrásból meg-
kezdődik a terület rekonstrukciója. Az első 
szakaszban a Csengey kulturális központ és 
a Spar közötti tér felújítását végzik el. 
Februárban hirdették ki a 2016 októberé-
ben kiírt városlogó-pályázat eredményét a 
Városházán. A nyertes embléma tervezője, 
Karádi Nikoletta megjelenítette pályamun-
kájában a város több nevezetességét, és utal 
az új szlogenre is: Paks az együttműködés 
városa. Azóta a város arculati kézikönyve is 
elkészült, július óta használja a Polgármes-
teri Hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek.
Ugyancsak februárban nyílt ötletpályáza-
tot írt ki az önkormányzat a Pollack Mihály 
utca északi, beépítetlen oldala városszerke-
zetben betöltött szerepének újragondolásá-
ra. Az a cél, hogy a XXI. századi igények-
nek megfelelő és fenntartható lakókörnye-
zet alakuljon ki a területen. A legjobbnak 
ítélt alkotások díjazására 17 millió forintot 
szánt a város. Az eredményhirdetés május-
ban volt, a győztes terveket a Csengey kul-
turális központban megtartott fórumon a 
lakosság is megismerhette. 
A Báthory parkba tervezett egyedi játszó-
tér kialakítására és egy talajradar beszerzé-
sére pályázott az önkormányzat februárban 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványnál. A Duna és természeti környeze-
te tematikára épülő Viza elnevezésű játszó-
tér decemberben elkészült, a beruházás 22 
millió forintból valósult meg, aminek 75%-
át az alapítvány biztosította. A talajradar 
beszerzése 18 millió forintba került, a tá-
mogatási arány ugyanakkora volt, mint a 
játszótér esetében. 

Márciusban kezdődött el a Sánchegy utca 
felújítása Dunakömlődön. A május végé-
ig tartó munkálatok idejére a dunakömlődi 
csárda parkolójától a lussoniumi elágazóig 
lezárták az utcát a forgalom elől. A beruhá-
zás 14,5 millió forintból, a Kronológ K�. ki-
vitelezésében készült el. 
Májusban zárult le a Paksi Városi Múze-
um előtti területen zajlott beruházás mű-
szaki átadása. A korszerűsítés keretében új 
járdát építettek a Szentháromság tér felő-
li oldalon a múzeum sarkától a Deák utcai 
kereszteződésig, valamint megújult a De-
ák-ház és a Mádi-Kovács kúria előtti terü-
let a Bajcsy-Zsilinszky utcáig. A parkoló-
ban a megállóhelyek száma nem változott, 
viszont városi beruházásokban eddig még 
nem használt anyagból kapott szilárd bur-
kolatot a zúzottköves helyett. Új támfal is 
épült a múzeum régi és új épületei között, 
amin a Paksi Metszet név szerepel, és új 
utcabútorokat is kihelyeztek. A munkát a 
DC Dunakom Plusz K�. szakemberei vé-
gezték el, a beruházás 50 millió forintba 
került, amit az önkormányzat saját forrás-
ból biztosított. 
Májusban az atomerőmű bővítésért felelős 
tárca nélküli miniszterré nevezték ki Süli 
Jánost, Paks polgármesterét. A miniszte-
ri esküt az Országgyűlés május 2-i ülésén 
tette le, majd május 31-én hivatalosan is 
bejelentette, hogy miniszteri kinevezése 
miatt lemond Paks polgármesteri tisztsé-
géről és Szabó Péter alpolgármestert bíz-
ta meg a város irányításával a szeptember 
10-re kiírt időközi választásig. A képvise-
lő-testület július 12-én társadalmi alpol-
gármesterré választotta Bana Jánost. 
Májusban arról is tudósítottunk, hogy 
a helyi adózásra vonatkozó új megálla-
podást kötött az önkormányzat és a vá-
ros legnagyobb adózója, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. Az egyezség tizenöt évre 
szól, és a helyi adó �zetésére vonatkozó 
irányelveket tartalmazza. A sikeres meg-
állapodás eredményeként az építményadó 
mértékét 3,6 százalékról 2,2-re mérsékelte 
a képviselő-testület decemberben. 
Áthúzódó beruházásként valósult meg 
a megújult Váci Mihály utcai tömbbel-
ső műszaki átadása júliusban. Amellett, 
hogy új köntösbe öltöztették a teret, elké-
szült a városi kerékpárút egy szakasza, il-

letve kihelyeztek egy tér�gyelő kamerát is 
a tömbbelső területén. A kivitelező a DC 
Dunakom Plusz K�.-t volt, a beruházás 
161 millió forintból valósult meg. 
Augusztus elején folytatódott a tömbbelső-
felújítási program: elkezdték a Kurcsatov és  
az I�úság utcák közötti terület Kandó Kál-
mán és Wigner Jenő utcák közé eső részé-
nek felújítását, ami mintegy 250 millió fo-
rintból valósult meg önkormányzati for-
rásból. A kivitelezés során korszerűsödött 
a burkolat, a közvilágítás, a zöldfelület, és a 
játszóterek, valamint új, 10 férőhelyes par-
koló is épült. 
Nyár végén számoltunk be arról, hogy meg-
érkezett az új rendezvényhajó, ami a paksi 
halászbárkák küllemét idézi. Az úszómű 26 
méter hosszú, 8 méter széles, a színpad 136 
négyzetméter. A hajón öltözők, vizesblok-
kok is vannak, illetve adott a hajókikötés le-
hetősége. A beruházásra nettó 114 millió fo-
rintot biztosított az önkormányzat. A léte-
sítmény műszaki átadását augusztus 28-án 
tartották. 
Augusztusban nagyszabású aszfaltozási 
program indult a városban. A lakótelepen és 
az óvárosban is több utca burkolata korsze-
rűsödött. Első ütemben az I�úság, az Építők, 
a Barátság és a Kishegyi utcák aszfaltozása 
készült el 208 millió forintból. A Rákóczi, a 
Pál és a Györkönyi utcákban november ele-
jén fejeződött be a rekonstrukció, ami közel 
100 millió forintba került, és kilenc héten át 
zajlott. 
Szabó Péter nyerte meg a szeptember 10-én 
megtartott időközi polgármester-választást, 
a szavazók 68%-a rá voksolt. A Paksi Lokál-
patrióták Egyesülete támogatásával induló 
Fidesz–KDNP jelölt 3414 szavazatot kapott, 
míg a második helyen végzett független je-
lölt, Mezősi Árpád 1423-at. A választás után 
átalakították a szakbizottsági struktúrát, to-
vábbá Szabó Péter polgármester előterjesz-
tésére Kovács Sándort társadalmi alpolgár-
mesterré választotta a képviselő-testület ok-
tóberben. 
Szeptemberben tudósítottunk a Csengey 
Dénes Kulturális Központban megvalósult 
fejlesztés műszaki átadásáról. A mintegy 23 
millió forint értékű beruházás során felújí-
tották a színpad mögötti öltözőket, az okta-
tótermet, a vizesblokkokat, valamint meg-
szépült a teakonyha és a folyosó is.             Ü

 Paksi Hírnök, 2018. január 12. n 3



 Közélet

Ü   Október 9-én megnyitották a hajlék-
talanok nappali melegedőjét a Síp utca 7. 
szám alatt. Az önkormányzati tulajdonú 
épületben lehetőség van étkezésre, tisztál-
kodásra és a közösségi élet hasznos eltöl-
tésére. A Paks Kistérségi Szociális Központ 
által működtetett intézmény szolgáltatása-
it igénybe vevőktől orvosi igazolást kérnek, 
illetve elvárt tőlük, hogy betartsák a házi-
rendet és a társadalmi együttélés alapvető 
szabályait. 
November elején kezdték el térkőburkolatú 
járda építését a Gesztenyés úttól az Ürge-
mezei Strandfürdőhöz vezető út mellett. 
A munkálatok elvégzésére a Zo-Bau K� . ka-

pott megbízást az önkormányzattól, a beru-
házás 12,5 millió forintból valósult meg. 
Novemberben fejeződött be a dunakömlődi 
ravatalozó teljes körű felújítása. Az épületre-
konstrukció mellett egy 23 négyzetméteres 
nyitott búcsúztatótér kialakítása, a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítése, két urnafal meg-
építése is a projekt része volt, valamint pa-
dokat helyeztek ki a területen, és a sírkert 
kerítését is helyreállították. A munkálatok 
értéke közel nettó 22 millió forint volt. 
November 11-én kezdték meg a Hunya-
di utca felújításának műszaki átadását. Az 
év elején elindított beruházás mintegy 300 
millió forintból valósult meg, amit az ön-

kormányzat saját költségvetéséből biztosí-
tott. 
Több alkalommal várta fórumra a lakossá-
got az önkormányzat 2017-ben. A Telepü-
lésszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabály-
zat, és a városi közlekedési koncepció fe-
lülvizsgálatának keretében megszervezett 
rendezvények mellett tervegyeztető, város-
fejlesztési, vállalkozói, valamint szolgálta-
tói fórumon is tájékoztatott az önkormány-
zat, illetve igyekezett megismerni a paksiak 
véleményét. Az atomerőmű-beruházásra 
való felkészülés jegyében szervezett prog-
ramokra 2018-ban is várják majd a lakos-
ságot.                                           Dallos Szilvia

Fotók: Paksi Hírnök archív 

4 n Paksi Hírnök, 2018. január 12.



KözéletKözélet

A paksi székhelyű Mezőföldvíz K� . min-
den hozzá tartozó településen fenntartot-
ta a biztonságos üzemeltetést, tavasszal új 
laborépületet avattak a paksi szennyvízte-
lepen, házigazdái voltak a MaVíz igazga-
tói fórumának és képviseltették magukat 
országos szakmai versenyeken.

A hazai vízellátást biztosító cégek vezetői a 
közművezetékadó, valamint a minimálbér 
és a garantált bérminimum megemelésének 
hatásai mellett a munkaerő-megtartás kér-
déséről és az ivóvízminőség-javító beruhá-
zások problémáiról is tárgyaltak a Magyar 
Víziközmű Szövetség márciusban, Pakson 
megtartott konferenciáján. A szakmai fó-
rumon szó volt arról, hogy a magyarországi 
víziközmű ágazat számára a legnagyobb gon-
dot a szektort terhelő közműadó okozza, ami 
az öt éve befagyasztott árral párosul. A tanács-
kozáson elhangzottak szerint a legfontosabb 
cél, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, 
amelyekkel fenntarthatóvá válik az ágazat. A 
víz világnapi jubileumi ünnepséggel egybe-
kötve adták át a Mezőföldvíz K� . új mikro-
biológiai laboratóriumát a paksi szennyvíz-
tisztító telephelyen márciusban. Az új labora-
tóriumban elsősorban az üzemeltetett víz- és 
szennyvízrendszereknél előírt ellenőrző min-
tavételi és vizsgálati feladatokat végzik el. Ok-
tóber közepén volt a XIII. Országos Ügyfél-
szolgálati Verseny. A konferenciával egybekö-
tött rendezvényen elhangzott, hogy az utóbbi 
években ezen a területen is nőtt az ügyfélszol-
gálatokra nehezedő nyomás és a szakember-
hiány. Összesen 15 víziközmű-szolgáltató ne-
vezett a versenyre 3-3 fős csapattal, a felada-
tok között volt szituációs gyakorlat, szakmai 

teszt és levélírás is. A Mezőföldvíz csapa-
ta – nagyobb szolgáltatókat is megelőzve – 
a 7. helyen végzett. A cég képviseltette ma-
gát a Szegeden megrendezett XVI. Országos 
Víziközmű Szerelőversenyen is, ahol szépen 
szerepelt a csapatuk, amelynek tagjait Mis-
kolci Zoltán, dunaföldvári főmérnök készí-
tette fel. Sikeres évet zártak a Paksi Ürgemezei 
Strandon. A júniusi 9 ezer fős forgalom után 
júliusban 12, augusztusban pedig 13 ezer lá-
togató járt a fürdőhelyen, ami a 2016-os for-
galomnál közel 25 százalékkal több. 2017-ben 
újra üzemelt a csúszda, és kiválóan műkö-
dött a strand free wi� -je, egy-egy forró nyá-
ri napon akár 1200-an felcsatlakoztak rá. Si-
keresen lezajlottak a hagyományos sport- és 
szabadidős programok, amelyeknek a strand 
adott helyszínt, volt bocsa-bajnokság, orszá-
gos strandfoci bajnokság, Nagy Sportágvá-
lasztó és Pool Festival. A társaság straté-giai 
feladatának tekinti az atomerőmű-beruházás-
ra való felkészülést. Négy évre lebontott, rész-
letes, műszaki és pénzügyi adatokat tartalma-
zó projekttervet készítettek a város és a Paks II. 
beruházás víziközmű fejlesztésére, és üzembe 
helyezték a felvonulási terület első vízátadási 
pontját. A társaság vezetése a négy főmérnök-
ségen (Pécsvárad, Bonyhád, Paks, Dunaföld-
vár) évzáró rendezvények keretében találko-
zott minden munkatárssal és polgármesterrel 
december első felében. A munkamegbeszélé-
seken értékelték a 2017-ben végzett munkát, 
az önkormányzati kapcsolatokat és a 2018-
ra szóló terveket. A Mezőföldvíz K� . elisme-
rése is, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség 
az elnökség tagjává választotta Csapó Sán-
dor ügyvezetőt. 

Kohl Gy.

Kétszáznál is több cipősdoboznyi ajándék 
gyűlt össze az önkormányzat karácsonyi jó-
tékonysági akciójában. Az adományokat Ko-
vács Sándor alpolgármester, a program ötlet-
gazdája adta át a Segítők Háza és a Katolikus 
Karitász képviselőinek. Ezek a szervezetek jut-
tatták el az ajándékokat a rászorulóknak még 
karácsony előtt. Kovács Sándor azt mondta, 
elégedett a felajánlott adományok mennyisé-
gével, mert viszonylag rövid idő állt rendel-
kezésre és ez volt az önkormányzat első ilyen 
kezdeményezése. Az akció rávilágított arra, 
hogy van segítő szándék a paksiakban, húz-
ta alá. A Segítők Háza vezetője, Molnár Im-
réné arról számolt be, hogy náluk hatvanöt 
olyan család van regisztrálva, ahol csupán egy 
22.800 forintos ellátásból élnek. Nekik és to-
vábbi hozzájuk rendszeresen járó harminc-
hét családnak igyekeznek segítséget nyújta-
ni. Többek között őket várták a hagyományos 
karácsonyi ebédre is december 23-án, ahol a 
töltött káposzta és az önkormányzat akciójá-
ban gyűjtött csomagok mellett jutott a fa alá 
játék, csokoládé is – számolt be róla Molnárné 
Ancika. Az ajándékok átadásával nem ért vé-
get az önkormányzat karácsonyi akciója. – Él-
ménycsomaggal is támogatta az önkormány-
zat, illetve a Paksi Atomerőmű Zrt. a rászo-
rulókat – mondta Czink Dóra turisztikai és 
városmarketing referens. Családi mozizásra 
várták a nehéz sorsúakat, a nagycsaládosokat. 
Összesen 360 jegyet osztott ki az önkormány-
zat, a Segítők Háza, a Kereszt utcai ellátó, a 
családsegítő szolgálat és a Nagycsaládosok 
Egyesülete közreműködésével. A mozijegyek 
költségét a város állta, az atomerőmű pedig 
édességgel, egyéb csemegével igyekezett gaz-
dagítani a családok élményét.                  -tünde-

Mozgalmas volt  a 2017-es 
év a Mezőföldvíz Kft.-nél

Sikeres volt 
az akció
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 Közélet

Dr. Blazsek Balázs kapta a Lussonium-díjat

Emléktáblát avattak katonák tiszteletére

Közel tizennyolcezer sorkatona 
dolgozott az atomerőmű építé-
sén, üzembe helyezésén és üze-
meltetésén az alatt a tizenöt év 
alatt, amíg Pakson állomáso-
zott a 164. általános műsza-
ki zászlóalj. Tevékenységük el-
ismerésére emléktáblát avattak 
az egykori laktanya területén.

Az emléktáblát Hamvas István, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója és Bencze János, 
az egykor Pakson szolgáló ala-
kulat utolsó parancsnoka lep-
lezte le. Az alakulat történetét az 
1983-tól parancsnok-helyettes-

ként szolgáló Csécs István osz-
totta meg az egybegyűltekkel.
Azt mondta, hogy a zászlóalj-
nak működése alatt 27 200 ka-
tonája volt, ebből Pakson mint-
egy 18 ezer szolgált. Az alakula-
tot 1975-ben költöztették Paksra, 
létszámát fokozatosan emelték. 
A �atalok a bevonulást követő-
en, a kiképzés során elsajátítot-
ták mindazokat a tudnivalókat, 
amelyek a haza fegyveres védel-
mében, a hátországi őrzés-védel-
mi feladatok ellátásában nélkü-
lözhetetlenek voltak.
– Összességében becsületesen, 
fegyelmezetten helytálltak a ka-

tonák. Ma a világ élvonalába tar-
tozik az az atomerőmű, ame-
lyik építésében a kezük munkája 
benne van – mondta a volt pa-
rancsnok-helyettes, hangsúlyoz-
va, hogy ez mindannyiukat büsz-
keséggel tölti el.
Bencze János, az alakulat ma is 
Pakson élő, utolsó parancsnoka 
szerint különleges élmény volt 
az alakulat tagjainak, hogy a ka-
tonai feladatok ellátása mellett 
egy olyan beruházásban vehettek 
részt, ami az atomkorszak kezde-
tét jelentette, az itt szolgálók test-
közelből tapasztalták meg a jövő 
technológiáját.
– Nagyon sokan teremtettek itt 
egzisztenciát, családot alapítot-
tak, komoly vezetői tapasztalatok-
ra tettek szert, sikeres vállalkozók-
ká, munkavállalókká váltak, akad 
olyan, aki ma igazgatóként dolgo-
zik az erőműben – fűzte tovább 
gondolatait Bencze János.
Süli János miniszter az együtt-
működés fontosságát emelte ki, 
és méltatta a katonák erőműépí-
tésben vállalt szerepét. Mint el-
mondta, ma nincs magas létszá-
mú sorkatonai állomány, ezért 

a küszöbön álló építkezés során 
ilyen munkaerőre nem lehet szá-
mítani.
– Új blokkok épülnek, ideköltö-
zik a XXI. század technológiá-
ja, de mindez a negyven éve ve-
tett alapokon nyugszik majd, 
ezért szimbolikus és természetes 
is, hogy emléket állítsunk azok-
nak, akik tevékenyen vettek részt 
az atomerőmű építésén – fogal-
mazott Szabó Péter. Paks polgár-
mestere a város önkormányzatá-
nak nevében mondott köszöne-
tet azoknak, akik az építőszázad 
tagjaként dolgoztak az erőmű 
megépítésén.
Rámutatott, hogy azok a tízes 
éveik végén, húszas éveik elején 
járó �atalok, akik Pakson szol-
gáltak, talán bele sem gondoltak, 
hogy „történelmet írnak, hatal-
mas nemzeti érték megteremté-
sében vesznek részt, és nem utol-
sósorban a mai napig a nemzet 
jelentős részének mindennapi 
életét meghatározó létesítményt 
hoznak létre szaktudásukkal, 
kétkezi munkájukkal” – mondta 
a polgármester.                      

Vida T.

Vezeti a Paksi Polgármesteri Hi-
vatalt, előkészíti a képviselő-tes-
tület munkáját, a választási iroda 
vezetőjeként levezényli a válasz-
tásokat, biztosítja a város törvé-
nyes működését dr. Blazsek Ba-
lázs jegyző. 2017-ben ő vehette át 
a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör 
Lussonium-díját. Az elismerést 
a szervezet elnöke, Siklósi Zol-
tán adta át Süli János miniszter 
és Kovács Sándor alpolgármester 
társaságában. 
– Huszonhét esztendővel ez-
előtt, napra pontosan az 1990. 
december 16-i ülésén választott 
meg a képviselő-testület jegy-
zőnek, és a következő év janu-
ár elsejétől léptem hivatalba – 
mondta dr. Blazsek Balázs a díj 
átvételét követően. Ahogy a díj-
átadóra készített �lmben elhang-

zott, még úttörőként vezényelték 
ki az első atomerőmű-beruhá-
záshoz kapcsolódó közmeghall-
gatásra, az építkezés kezdetén 
katona volt, most pedig már hi-
vatalvezetőként dolgozik a két új 
atomerőművi blokk építéséhez 
kapcsolódó, várost érintő felada-
tokban. 
– A beruházás kapcsán olyan 
kihívás előtt áll a város, ami a 
vállalkozókat is nagyobb ösz-
szefogásra kell, hogy inspirál-
ja – mondta az esten, hozzáté-
ve, bízik abban, hogy a városve-
zetés a jövőben is segíteni tudja a 
helyi vállalkozások munkáját, di-
namikus fejlődését. A képviselő-
testület felterjesztésére 2003-ban 
címzetes főjegyzői címet adomá-
nyozott az ország miniszterelnö-
ke dr. Blazsek Balázsnak, amivel 

szakmai munkáját ismerték el. A 
kitüntetett a Paksi Sportegyesü-
let elnökeként és a paksi katoli-
kus egyházközség világi elnöke-
ként is munkálkodik. – Ha a szü-
lővárosa ismeri el az embert, az 
mindig megható, és ilyen esetben 

még nagyobb elvárást támaszt 
magával szemben a munkájában 
– fogalmazott dr. Blazsek Balázs. 
Kiemelte, hogy ez a megtisztelő 
elismerés a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal valamennyi dolgozójá-
nak szól.                   Kohl Gyöngyi

Fotó: Vida Tünde

Fotó: Babai István 
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Eseménydús év volt 2017 
az atomenergetikában
Eredményes évet zárva kezdte 
meg a 2017-es esztendőt a Pak-
si Atomerőmű, amely 2016-ban 
újabb termelési csúcsot ért el: 80 
ezer háztartás számára elegendő 
mennyiséggel növelte a termelé-
sét az előző évhez képest. A blok-
kok teljesítménykihasználása min- 
den eddiginél magasabb volt, a 3. 
blokk pedig a VVER 440 típusúak 
történetében először százszázalé-
kos teljesítménykihasználással 
működött, azaz hiba és kiesés 
nélkül üzemelt az év minden pil-
lanatában, számoltak be az atom-
erőmű vezetői első sajtótájékoz-
tatójukon. 
Március elején megérkezett a hír, 
miszerint az Európai Bizottság jó-
váhagyta, hogy magyar állami tá-
mogatást kapjon a paksi atom-
erőmű bővítése. A bizottság 2015 
novemberében indított vizsgála-
tot annak tisztázására, hogy a be-
ruházás �nanszírozása megfelel-e 
az unió szabályozásának. 
Több mint száz, a Paksi Atom-
erőmű térségében megvalósu-
ló projektet támogatott össze-
sen 980 millió forinttal márci-
usi, dunapataji ülésén hozott 
döntésével az atomerőmű által 
alapított, Miniszterelnökség ál-
tal támogatott Jövőnk Energiá-
ja Térségfejlesztési Alapítvány. 
A nyertes önkormányzatok el-
sősorban a küszöbönálló Paks 
II. beruházással kapcsolatos te-
lepülésfejlesztéshez kaphattak 
vissza nem térítendő támoga-
tást.
Az Országos Atomenergia Hi-
vatal 2017. március 30-án kiad-
ta a telephelyengedélyt a Paks II. 
projekttársaság számára. Az en-
gedélykérelemben és a kapcso-
lódó dokumentációban a társa-
ságnak be kellett mutatnia a te-
lephely jellemzőit, és be kellett 
bizonyítania, hogy a telephely 
alkalmas az új atomerőművi 
blokkok befogadására. 
A Paksi Társadalmi Tanács április 

13-i ülésén Lázár János Miniszter-
elnökséget vezető miniszter beje-
lentette, hogy Süli János a Paks II. 
projektért felelős tárca nélküli mi-
niszterként folytatja munkáját, il-
letve közölte, hogy a kormány 1,5 
milliárd forintos keretet biztosít 
térségfejlesztésre a 2017. évre vo-
natkozóan. Áder János köztársa-
sági elnök április 26-án nevezte ki 
Süli Jánost a paksi atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszterré. 
A miniszter május 2-án tett esküt 
a Parlamentben. Aszódi Attila és 
Becskeházi Attila államtitkárként 
segítik a Paks II. projekt megva-
lósítását.
A második alkalommal meg-
rendezett TEIT Nap keretében 
emlékezett meg alapításának 
25. évfordulójáról a Társadalmi 
Ellenőrző, Információs és Tele-
pülésfejlesztési Társulás. A ka-
locsai Érsekkertben családi és 
sportnapon vettek részt a tag-
települések delegációi, a Tomo-
ri Pál Főiskola épületében pedig 
konferenciát tartottak. 
Nemcsak a lakosság tájékozta-
tásában fontos szerepet vállaló 
önkormányzati társulás jubilált 
2017-ben, hanem az atomerőmű 
Karbantartó Gyakorló Központ-
ja is, amely egyedülálló módon 

biztosít lehetőséget arra, hogy 
valós berendezéseken, de inak-
tív körülmények között gyako-
rolhassa a karbantartó személy-
zet a munkafázisokat, különös 
tekintettel a primerköri felada-
tokra. Sok ezer órányi oktatás 
zajlott mostanáig a létesítmény-
ben, amelyet 20 éve, 1997-ben 
adtak át. 
Lenkei Istvánt nevezte ki Süli Já-
nos a Paks II. társaság vezérigaz-
gatójává, az igazgatóság élén jú-
lius 1-jétől dr. Mészáros György 
áll. Több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező, az ügy iránt lojális 
szakembereket kért fel Süli János 
miniszter arra, hogy a cég me-
nedzsmentjének tagjaként segít-
sék az új blokkok megépítését.
Nyugat-magyarországi turnéra 
indult ősszel a Paks II. projektet 
bemutató mozgókiállítás, miu-
tán közel húszezer embert foga-
dott nyári, nyolcállomásos fesz-
tiválkörútján. 
Október elején Lenkei István 
vezérigazgató és Mittler István 
kommunikációs igazgató beje-
lentették, hogy Paks II. Atom-
erőmű Zrt. néven működik to-
vább a két új blokk megvalósí-
tásáért felelős projekttársaság. A 
cégnév mellett az új, dinamikus 
logó is azt jelzi: a megvalósítás 
szakaszába lépett a beruházás. 

Novemberben megkezdődött az 
első fővállalkozói számlák ki�-
zetése 98 millió euró értékben. 
Az összeg 80 százalékát az orosz 
államközi hitelből, 20 százalékát 
hazai költségvetési forrásból fe-
dezik. 
Múzeumi Mozaik című konfe-
renciájával zárta le „életének” 
egy szakaszát az Atomenerge-
tikai Múzeum, amelynek az új 
blokkok építése miatt el kell 
költöznie. Az előadók az orszá-
gos gyűjtőkörű, európai szinten 
egyedülálló intézmény sokré-
tű munkáját mutatták be a ren-
dezvényen. 
Teltházas beszállítói konferen-
ciát rendezett Budapesten a 
Roszatom állami konszern. Az 
Atomex-Europe 2017 résztve-
vői első kézből tájékozódhat-
tak hazai és külföldi szakembe-
rek előadásában többek között 
a Roszatom atomerőmű-beru-
házásairól, a beszállítói lehető-
ségekről és követelményekről, 
illetve a nukleáris minősítésről, 
a Paks II. Zrt. feladatairól és a 
projekt aktuális állásáról.
Eseményekben gazdag volt a 
Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő Nonpro�t K�.-nél a 2017-
es esztendő. A decemberi év-
értékelőn elhangzott, hogy a 
bátaapáti Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóban betelt az 
első, elkészült a második kam-
ra, továbbá a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójának újabb 
modulja is 2017-ben.
Karácsony előtt megérkezett a 
hír az Országos Atomenergia 
Hivatalból: a nukleáris ható-
ság az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kérelmére 20 évvel meg-
hosszabbította a paksi atom-
erőmű 4. blokkjának üzemel-
tetési engedélyét, így 2037-ig 
szolgálhatja az ország villamos-
energia-ellátását, garantálva az 
alacsony árakat és az ellátásbiz-
tonságot.                        Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Harmincöt éve termel áramot az 1. blokk
Áramot termel a Paksi Atom-
erőmű – közölte címlapján lap-
zárta utáni hírként 1982. dec-
ember 28-án a Tolna Megyei 
Népújság. A megye lakói így 
már alig néhány órával azt kö-
vetően értesültek a hírről, hogy 
az megtörtént. Egy nappal ké-
sőbb terjedelmes anyag jelent 
meg a megyei lapban ugyaneb-
ben a témában.
A Paksi Atomerőmű 1. blokk-
ját 35 esztendeje kapcsolták rá 
az ország villamoshálózatára. 
Az erről hírt adó megyei lap-
ba, és annak másnapi számá-
ba, amelyben részletes hely-
színi riportban számolt be 
Haza�  József a történelmi, de 
legalábbis ipartörténeti pilla-
natról, Kováts Balázs jóvoltá-
ból lapozhattunk bele.
Bár Kováts Balázs – ahogy fo-
galmazott – passzív résztvevő-
je volt annak, amikor sikeresen 
rákapcsolták az országos villa-
moshálózatra az egyes blokk 
kettes számú generátorát, még-
is élénken emlékszik a történ-
tekre. Azt mondta, minden-
ki szeretett volna jelen lenni a 
pillanatnál, legalább százan to-
longtak a vezénylőteremben, 
ahol egy normál hétköznapon 
négyen dolgoznak.
Kováts Balázs akkoriban tu-
dományos indításvezető-he-
lyettesként dolgozott. Bár nem 
az ő műszakjában került sor a 
párhuzamos kapcsolásra, még-
is mindent elkövetett, hogy ott 

lehessen. – Időben foglaltam 
helyet magamnak egy körülbe-
lül 180 centiméter magas irat-
szekrény tetején – mesélte. Re-
mek hely volt, mindent lehe-
tett látni, hallani. Ott volt egy 
sor állami vezető, két szovjet 
miniszterhelyettes és az erő-
mű vezetői, élükön Pónya Jó-
zse� el.
Abból az időből sokan már nin-
csenek a Paksi Atomerőmű kö-
telékében, nyugdíjas éveiket 
élik, vagy nincsenek már közöt-
tünk. Az akkori ügyeletes mér-
nök viszont, aki az atomerőmű-
ves szleng szerint Isten után az 
első az erőműben, még ma is az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
munkatársa. Bajsz József volt az, 
aki előbb engedélyt kért a csat-
lakozásra, majd 1982. december 
28-án 0 óra 13 perckor bejelen-
tette, hogy megtörtént.
Megérkezve az éjszakás mű-

szakba abban a hitben voltak, 
hogy már nem vár rájuk ilyen 
feladat, hiszen délutánra ter-
vezték a párhuzamos kapcso-
lást. Azonban kisebb problémák 
adódtak, így maradt az éjszaká-
sokra, ami Bajsz József emlékei 
szerint komoly csalódást jelen-
tett a délutános ügyeletes mér-
nök, Faragó Péter számára.
Bajsz József nem érezte akkor, 
hogy történelmi pillanat részese, 
sőt azt sem, hogy a szokásostól 
eltérő lenne a feladat. A stressz 
sem volt különleges, hiszen hó-
napok óta zajlott az atomerőmű 
bonyolult rendszerének össze-
hangolása. A feladatra koncent-
ráltak, azon dolgoztak, hogy 
biztosítsák a rendszerek műkö-
dését, megteremtsék a feltétele-
ket a párhuzamos kapcsoláshoz. 
Próbákat kellett elvégezni, ezek 
előhoztak kisebb problémákat, 
amiket meg kellett oldani.

– Mindig csak a következő lé-
pést láttuk magunk előtt. Mi 
ott, a műszakban, a vezénylőben 
nem is tudtuk felmérni, hogy 
mit jelent ez az esemény, és kü-
lönösen azt nem, hogy mit fog 
jelenteni 30-35 év távlatából – 
elevenítette fel.
Kováts Balázs beszélt arról, hogy 
az erőműben és a kormányzat-
ban komoly várakozás előzte 
meg az országos hálózatra kap-
csolást, de a városban nem lehe-
tett ezt érzékelni. Egyebek kö-
zött azért sem, mert abban az 
évben már „minden napra ju-
tott valami különlegesség, egy 
sarokpont”. – Nagyszerű öröm 
volt, amikor megtörtént. Én is 
lemásztam a szekrény tetejé-
ről, hatalmas ölelkezés volt, a si-
ker összehozta a csapatot – idéz-
te fel a 35 éve történteket Kováts 
Balázs.
Habár mint tudományos indí-
tásvezető-helyettes ott volt a ket-
tes blokk párhuzamos kapcsolá-
sánál, és talán a másik kettőnél 
is, azok emléke már megkopott. 
– Ugyanezt csináltuk végig, biz-
tos, hogy ott voltam a vezény-
lőben, de nincs róla különleges 
emlékem – jegyezte meg Ko-
váts Balázs. Igaz, mint hozzá-
tette, addigra nagy rutinra tet-
tek szert, mert az egyes blokkon 
rengeteg próbát kellett elvégezni 
addig, amíg „üzemi géppé” nyil-
vánították. Erre 1983 novembe-
rében került sor.               

Vida Tünde

Fotó: Gottvald Károly/Tolna Megyei Népújság archív
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Megkapta az RHK Kft. az üzembe 
helyezési engedélyt

Számos változást hoz a 2018-as esztendő 
a társulás számára

Atomerőmű

Vezérelvein nem, de eszközein szeretne vál-
toztatni a Társadalmi Ellenőrző, Informá-
ciós és Településfejlesztési Társulás a lakos-
ság tájékoztatása terén. A legfontosabb vál-
tozatlanul a korrektség, de élni kell az új 
csatornák, modern kommunikációs eszkö-
zök adta lehetőségekkel – mondta Gáncs 
István alelnök a TEIT Balatonfüreden tar-
tott találkozóján.
A társulás alelnöke szerint nagyon sok vál-
tozás vár a régióra, a beruházás felbolygatja 
a térség életét, a környéken lakóknak hosz-
szú távon kell berendezkedniük a nukleáris 
ipar szomszédságára, ezért a régió jogos igé-
nye a megkülönböztetett státusz, azaz hogy 
a nukleáris ipar befogadójaként előnyöket is 
élvez.
– Szerencsére a TEIT-nek szerződéses ala-
pon lehetősége volt tapasztalatokat gyűjteni 
külföldön működő, épülő és leszerelés alatt 
álló atomerőművek környezetében is – fo-
galmazott az alelnök, aki szerint a magyar 
gyakorlat a kommunikációban, a társadalmi 
kapcsolatok terén a világ élvonalában van.
Dr. Bálint József elnök azt mondta, kemény 
tárgyalások előtt áll idén a társulás, hiszen 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel év vé-
gén lejár a szerződése, a Paks II. Atomerő-
mű Zrt.-vel pedig még nincs. Az utóbbira 
vonatkozó tárgyalásokat megkezdték.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Te-
lepülésfejlesztési Társulás szerződéstől füg-
getlenül szeretné kivenni részét az új atom-
erőmű építésével kapcsolatos tájékoztató 

munkából – mondta az elnök. Hozzátette, a 
társaság vezetésétől megerősítést kaptak ar-
ról, hogy számítanak a TEIT-re, habár a tér-
ségfejlesztés, a kiemelt tájékoztatás a Paksi 
Társadalmi Tanács 47 települését érinti.
Az elnök beszámolója szerint tavaly minden 
szerződésben vállalt feladatukat teljesítet-
ték, minden programot megvalósítottak, az 
elszámolás problémamentes volt az erőmű 
és az RHK K� . esetében is. Az idei költség-
vetést a tavalyi szinten tervezik és nem szá-
molnak bővüléssel a tagságot illetően sem – 
részletezte dr. Bálint József.
A TEIT ülésén részt vett Süli János minisz-
ter, aki szerint meg fog pezsdülni a térség, 
hiszen komoly térségfejlesztés kapcsolódik 
az erőmű építéséhez. A fő teherviselő Paks 
lesz, mint legközelebb fekvő település, de 
szeretnék, ha a környékbeli helységek is osz-
toznának az előnyökön és a hátrányokon.
– Szeretnénk minél több településen elhe-
lyezni a dolgozókat, ott gondoskodni az el-
látásukról, valamint a térségben megtermel-
tetni a szükséges élelmezési alapanyagokat 
– vázolta Süli János. Azt mondta, hogy alap-
vetően 47 településsel számolnak, de építe-
nek a TEIT tapasztalataira, a kiépült kapcso-
latra, hiszen a közvetlen környezetet képvi-
seli, az ottélők ellátása napi információval, a 
véleményük megismerése fontos.
A miniszter arról is beszélt a településve-
zetőknek, hogy az atomenergia a politikai 
kampány színterévé vált, és ez az országgyű-
lési választásokig fokozottan így lesz. Mint 

hangsúlyozta, eltökélt szándék, hogy meg-
építik a két blokkot, mert az ország ellátás-
biztonságának ez a záloga.
A kampány közeledtével felerősödtek az 
atomerőművet ért támadások. Gyakran je-
lennek meg minden realitást, valóságot nél-
külöző információk, fontos, hogy az itt élők 
a lehető legteljesebb, legkorrektebb tájékoz-
tatást kapják. Kulcskérdés, hogy az atom-
erőmű környékén élők elegendő informá-
cióval rendelkezzenek, és a TEIT ezt a sze-
repet már 25 éve betölti – fogalmazott dr. 
Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója.
Annak érdekében, hogy a kapcsolat valóban 
élő legyen, minden évet közös értékeléssel 
és tervezéssel kezdenek. – Számos kihívás 
van, fel kell készíteni a társadalmat a bőví-
téssel járó feladatokra, hangsúlyozta dr. Ko-
vács Antal, aki Hamvas István vezérigazgató 
mellett képviselte az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt.-t a társulási ülésen.
Szabó Péter, Paks polgármestere emlékez-
tetett rá, hogy a szervezet tavaly volt 25 
éves, és a jubileumi találkozón számba vet-
ték az eredményeit. – Azt gondolom, hogy 
a következő huszonöt évben hasonló ered-
ményeket kell, hogy felmutasson a TEIT – 
mondta. Hozzátette, a társadalmi tanács lé-
tének ellenére fontos a társulás működése, 
és az is, hogy a szervezetben, illetve általa a 
paksi érdekek és vélemények is hangot kap-
janak.

Vida T.

Kiadta az Országos Atomenergia Hivatal a Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolója 21–24. kam-
rájának üzembe helyezési engedélyét a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelő Nonpro� t K� .-
nek. A hatóság honlapján olvasható, hogy az 
első kiégett üzemanyag-kazetták elhelyezését 
10 munkanappal a tervezett tevékenység előtt 
be kell jelentenie az RHK K� .-nek. A Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Nonpro� t K� . emel-
lett köteles a Végleges Biztonsági Jelentés ha-
tályos jogszabályok � gyelembevételével mó-
dosított változatát az OAH-nak 2018. március 
31-ig megküldeni – fogalmaz az OAH közle-

ménye. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató 
a társaság éves munkáját értékelő sajtótájékoz-
tatón beszélt arról, hogy előzőleg megkapták a 
használatba vételi engedélyt, megtörténtek a 
rendszerszintű üzembehelyezések, jövőre pe-
dig üzemeltetési engedélyért kell majd folya-
modniuk. – Függetlenül attól, hogy majdnem 
egy évre elegendő hely van még, fontosnak 
tartjuk, hogy befejeződött az új modul épí-
tése, mert így zavartalanul tudjuk fogadni az 
erőműből a kiégett üzemanyagkazettákat – 
mondta a cég vezetője. Arról is beszélt, hogy 
elvégezték a létesítmény időszakos biztonsá-

gi felülvizsgálatát, ami „nem kis munka volt”. 
Ilyenre egyébként tíz évente kerül sor. A már 
üzembe helyezett húsz kamrában eddig 9007 
kazettát tároltak be, még 288 szabad hely van. 
Évente hozzávetőleg 300 kazettát szállítanak át 
az atomerőműből vasúton a tárolóba, így tet-
tek 2017-ben is. A C15 projektnek köszönhe-
tően ez a szám csökkenni fog. A Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolóját modulszerűen bővítik, 
a négy kamrát tartalmazó új modul 2017-ben 
épült meg. A továbbiakban a jelenleg alkalma-
zottnál sűrűbb rácsosztást alakítanak ki, ami 
növeli a létesítmény kapacitását.                      -vt-
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Közélet Mozaik

Őket díjazta a város 2017-ben
A mindenkori paksi képviselő-testület ál-
tal alapított díjak adományozásáról éven-
te vagy kétévente döntenek a beérkezett ja-
vaslatok alapján. 2017-ben a tizenegy díjból 
hat átadása volt időszerű, és összesen tíz dí-
jazottat köszöntöttek. Akkori írásainkból, a 
kitüntetettek gondolataiból idézünk. 

A Magyarok Világszövetsége által alapí-
tott, a paksi városi kitüntetések sorába emelt 
Tisztes Polgár elismerést. 

Tóth György az ERBE-
nél kezdett el Paks-
sal foglalkozni, majd 
1985-ben az atomerő-
mű dolgozója lett, volt 
műszaki igazgató és ál-
talános műszaki igaz-
gató, 1999-től 2003-as 
nyugdíjazásáig a hu-

mánpolitikai igazgatóságot vezette. Részese 
volt az ESZI történetében meghatározó ala-
pítványi konstrukció létrehozásának. 2001 
és 2003 között az Atomerőmű Sportegyesü-
let társadalmi elnöke volt. Nyugdíjba vonu-
lása után szintén mérnök feleségével alapí-
tottak egy betéti társaságot, nukleáris terü-
letet érintő tevékenységet végeznek. – Nem 
számítottam rá, nemigen szoktam szerepel-
ni, csak végzem a dolgomat – mondta Tóth 
György a díj átvételekor. 

– Amikor azt mond-
ták, a munka éltet, azt 
gondoltam, ez egy frá-
zis, de már tudom, ér-
zem magamon, hogy 
valóban igaz – jegyez-
te meg Fritz János, aki 
Pécsett szakérettségi-
zett, hat félévet végzett 

az egyetemen, majd családi okok miatt át-
ment levelezőre. A konzervgyárba került, és 
végül nem diplomázott, hanem technikusi 
oklevelet szerzett. A Budapesti Szerelőipa-
ri Vállalatnál kőművesként munkálkodott, 
majd a paksi kirendeltségű TOTÉV-nél he-
lyezkedett el. Dolgozott a Járási Tanácsnál, 
majd a Községi Tanácsnál. Több társasház 
épült a tervei alapján. 1977-től nyugdíjazá-
sáig a Dunamenti Termelőszövetkezetnél 
dolgozott, tagja volt a Nagyközségi Közös 
Tanácsnak, Paks Város Első Tanácsának. 
Hárman vehettek át Gyermekeinkért Díjat 
2017-ben: Bacskó Gáborné, Őrsi Istvánné és 
Tumpek Györgyi. Mindhárman a bizalomra 
épülő, szeretetteljes gyermeknevelésben, ta-
nításban hisznek. 

– Negyvenéves pá-
lyafutásom megkoro-
názása ez a díj, lesz 
mire emlékeznem, és 
úgy gondolom, na-
gyon boldog nyug-
díjas tanító néni le-
szek – mondta Bacskó 
Gáborné, aki 1979-es 

megnyitása óta a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola pedagógusa. Különös gondot 
fordított a tehetséggondozásra, a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a sajá-
tos nevelési igényű tanulók integrált nevelé-
sére, és főiskolai hallgatókat mentorált. Veze-
tői munkáját igazgatóhelyettesként, munka-
közösség-vezetőként kitűnő szervezőkészség, 
mély emberség jellemezte.

Őrsi Istvánné olyan 
óvónő, akiből árad az 
őszinte gyermeksze-
retet, derűs, nyugodt, 
barátságos és biztos 
a dolgában. A Pak-
si Napsugár Óvoda 
munkatársa elmond-
ta, hogy már hatodi-

kosként tudta, hogy óvónő szeretne lenni. 
Dolgozott Dunakömlődön, illetve a Vörös-
marty utcai óvodában, majd a nyolcvanas 
évek derekán került a Munkácsy utcai óvo-
dába. Közel negyven éve van a pályán. Hit-
vallása: az emberi szív szeretetből áll ösz-
sze. Adj ma egy darabot másoknak belőle, 
ne félj, hogy elfogy, hiszen neked is adnak. 
Ezért van értelme minden egyes napnak. 

Tumpek Györgyi 35 
éve dolgozik a Pak-
si Bezerédj Általános 
Iskolában, rajz és vi-
zuális kultúra tantár-
gyat tanít. A tanórák 
és a nyári alkotótá-
borok mellett múze-
umi órákon is tanítja 

a művészeti ismereteket, 2014-től a vizuális 
munkaközösség vezetője, a Magyar Rajzta-
nárok Országos Egyesületének tagja. Önálló 
művészeti tevékenysége is jelentős. Tumpek 
Györgyi azt mondta, hogy boldog ember, 
amit annak tud be, hogy a legapróbb dol-
goknak is tud örülni. Hitvallása, hogy mű-
vészet nélkül nincs élet, nagyon fontos, hogy 
az iskolákban magas fokon oktassanak mű-
vészetet a gyerekeknek.
Kernné Béda Erika kapta tavaly a Pongrácz 
Sándor-kitüntetést, amit az egészségügyben 

dolgozók elismerésére alapított az önkor-
mányzat. A díjat a Semmelweis-napi városi 
ünnepségen adják át. 

A díjazott 1982-től 
munkálkodik a paksi 
egészségügyben szak-
ápolóként. Folyama-
tosan dolgozott Paks 
háziorvosi körzetei-
ben és az üzemorvo-
si ellátásban, 2007 óta 
dr. Czigler Csaba há-

ziorvos mellett. 2009 óta a paksi közpon-
ti orvosi ügyelet munkájában is részt vesz, 
jelenleg ügyeletvezető. A 13 települést ellátó 
ügyelet magas színvonalú működését szív-
ügyének érzi, összekötő kapocs a Polgár-
mesteri Hivatal és a működtető Emergency 
Service között. Kernné Béda Erika kiemel-
te, hogy neki a kedvesség nem kerül semmi-
be, a betegeknek viszont fontos, hiszen sok-
szor egy mosoly is elég ahhoz, hogy biztatást 
kapjanak, megnyugodjanak.
Örvös Ferenc vehette át a Paks Város Díszpol-
gára címet 2017-ben, a Pro Urbe díjat pedig 
Németh Lászlóné és Mittler József.

– Szép volt a konzerv-
gyári időszak, nagyon 
jó kollektíva dolgo-
zott ott, egy szív, egy 
lélek – mondta Ör-
vös Ferenc, aki Pak-
son született. Agrár-
diplomáját a keszthe-
lyi egyetem jogelőd 

intézményében szerezte, de tanári végzett-
sége is van. Tanított is, de szakmai pályafu-
tását a paksi konzervgyárban töltött három 
évtized határozta meg. Először osztályveze-
tő volt a termelési részlegen, majd húsz éven 
át a gyár igazgatója. Vezetése alatt az üzem 
folyamatosan korszerűsödött, a termelés fo-
kozatosan emelkedett, az előállított évi hat-
vanezer tonna termékből Londontól Tokió-
ig sok helyre szállítottak. A dolgozók gyer-
mekeinek bölcsődét, óvodát működtettek.

– Azt, hogy milyen ér-
zés átvenni egy ilyen 
díjat, elmondani nem 
lehet – fogalmazott 
Mittler József. 1965-
től 2000-ig a Paksi 
Vak Bottyán Gimná-
zium tanára, 1996-tól 
igazgatóhelyettese, va-

lamint felnőttoktatási tagozatvezetője volt, és 
osztályfőnökként is munkálkodott.                 Ü
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Ü     Rendszeresen szervezett Pető�- és Rá-
kóczi-emléktúrákat. Érettségi elnöki felada-
tokat is ellátott és a Paksi Vak Bottyán Te-
hetséggondozó Alapítvány kuratóriumának 
tagja volt. 1969-ben új sportágként honosí-
totta meg a tájfutást Tolna megyében, har-
mincöt évig a Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség elnöke volt. Tizenöt évig az „Együtt 
a parlagfű ellen” Alapítvány kurátora, négy 
évig a TelePaks Kistérségi Televízió felügye-
lőbizottságának tagja volt. 

– Ha úgy érzi az em-
ber, hogy létrehozott 
valamit, akkor a jól 
végzett munka örö-
mével tudja átadni 
magát nyugdíjas évei- 
nek – mondta Né-
meth Lászlóné. Negy-
venéves pályafutása 

alatt szaktanárként, osztályfőnökként, mun-
kaközösség-vezetőként, húsz évig igazga-
tóként tevékenykedett. 1975-től dolgozott 
a Paksi Bezerédj Általános Iskolában,1989-
ben nevezték ki igazgatónak. Munkássága 
alatt indult az iskolában balett, vizuális kul-

túra és német nyelvi tagozat, a dzsúdó órák, 
meghonosította a táboroztatást német nyelv-
területen, a számítástechnika oktatást vizsgá-
zási lehetőséggel. Elsőként hozott létre Pak-
son Iskolaszéket, a működést alapítvány lét-
rehozásával segítette.
Egyikük első éveikben veszi körül gondos-
kodással az embereket, másikuk pedig éle-
tük alkonyán áll mellettük. A Segítő kéz ki-
tüntetés 2017-es díjazottjai: Weiszné Vass 
Éva kisgyermeknevelő és Prantner Józsefné 
nyugalmazott mentálhigiénés nővér.

Weiszné Vass Éva a 
szekszárdi egészség-
ügyi szakiskola után 
az I�úság úti bölcső-
dében helyezkedett el 
gondozónőként. Ott 
három évig dolgozott, 
gyermekei születése 
után pedig a Kápol-

na utcai bölcsődében huszonöt évig, ennek 
bezárásakor visszatért első munkahelyére. 
Időközben leérettségizett, felsőfokú csecse-
mő- és kisgyermeknevelő oklevelet szerzett. 
Negyven éve dolgozik a paksi szociális szfé-

rában, a gyermeknevelés nagyon sokszor 
felemelő, ám korántsem könnyű területén. 
– A szülők a legféltettebb kincsüket, a gyer-
meküket bízzák ránk, ami nagy felelősség, 
egyben csodálatosan szép feladat – mond-
ta a kitüntetett. 

– Ha visszaforgathat-
nám az idő kerekét a 
pályaválasztásig, akkor 
csakis ezt a területet 
választanám – mond-
ta Prantner Józsefné, 
aki mielőtt mentál-
higiénés nővér lett az 
Életfa Idősek Ottho-

nában, harminc esztendőt egészen más terü-
leten dolgozott. Kiemelte, hogy nagyon sze-
reti az idős embereket, öröm velük foglal-
kozni, sokat lehet tőlük tanulni, és nagyon 
hálásak tudnak lenni a törődésért. Fáradha-
tatlan, magas színvonalú, közösségépítő és 
közösséget összetartó példamutató munkájá-
val érdemelte ki a Segítő kéz kitüntetést. Bár 
már nyugállományba vonult, a mai napig szí-
vesen tér vissza az idősek otthonába segíteni.                           

Kohl Gyöngyi

Jubileumot ünnepeltek az elmúlt évben

Mozaik

2017-ben több alkalommal írtunk helyi in-
tézmények, civilszervezetek, rendezvények 
jubileumáról a Paksi Hírnökben. Ezekből 
szemezgettünk a lap archívumának segítsé-
gével.

Az emberi értékeket, a közösségi kultúrát fon-
tosnak tartó emberek lelkesedése, energiája 
tartotta életben a kórust – hangzott el a Pak-
si Városi Vegyeskar negyvenéves fennállása 
alkalmából rendezett koncerten. A Pro Urbe 
Emlékéremmel kitüntetett kórusban külön-
böző korú, foglalkozású, hátterű emberek éne-
kelnek, lelkes, ambiciózus a csapat, igényük 
van arra, hogy mindig új célokat tűzzenek ki. 
Öt nagyarany, 19 arany, 60 ezüst és 66 bronz 
minősítés született a X. Országos Sillerfeszti-
válon, ahova a Kárpát-medence 66 települé-
séről 157 nevezés érkezett. A szakmai progra-
mért felelős Sárgödör Téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete szakmai estre is invitált, ahol 
neves szakemberek tartottak előadásokat, a 
második napon főzőversenyt rendeztek, a kul-
turális programot a Csengey központ állította 
össze.
Öt színpadon ötven koncert volt a 25. 
Gastroblues Fesztiválon, mellettük borbarát 
találkozó és főzőverseny. Utóbbin mindent 
egybevetve a Dunakömlődi Borbarátok volt a 
legsikeresebb csapat. Ételeikkel egy első és egy 

második helyezést szereztek, az ő főzőhelyüket 
találták a legszebbnek, a kóstoló jegyek gyűjté-
sében pedig harmadikok lettek. A jótékonysá-
gi főzőversenyen és a templomi koncerten ösz-
szegyűlt 712 ezer forintot a viski magyar óvo-
da javára ajánlották fel a szervezők.
A Szépkorúak hete programsorozat megnyi-
tóján ünnepelte alapításának 30. évfordulóját 
az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesület. Az 
ünnepre könyv készült Három évtized cím-
mel, két kiállítást nyitottak meg, a klub tagjai 
közül többen színpadra léptek az esti gálamű-
sorban, és levetítettek egy �lmet a klubról. Pa-
taki János, a klub elnöke elmondta, hogy 200 
főben maximált a létszámuk, jelenleg 80-an 
várnak arra, hogy csatlakozhassanak hozzá-
juk. 
Látványos volt a felvonulás, és tartalmas a kul-
turális műsor a XX. Dunakömlődi Szüreti Na-
pon. A Dunakömlődi Faluház által kiírt szü-
reti pályázatok közül a lekvárkészítő volt a leg-
népszerűbb, de szép számmal neveztek édes és 
sós süteményeket is. A szőlő és a bor volt a té-
mája a szüreti fotópályázatnak, amelyre kilenc 
alkotó húsz képpel nevezett. A szüret táncos-
párjának Pápista Évát és Pápista Sándort vá-
lasztották a napot záró bálon. 
XV. alkalommal rendezték meg a Márton-na-
pi ökumenikus újboráldást. – A rendezvény 
egyre nagyobb érdeklődést váltott ki az évek 

során, ma már egy nagy sátras ünnep – mond-
ta Polgár Zoltán, a Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesületének alelnöke, hozzátéve, 
hogy a tizenharmadiktól az önkormányzattal 
karöltve hívják a vendégeket a borünnepre. A 
rendezvényen már négy hordónyi újbort ver-
tek csapra, ugyanis Siklósi Mátyás kádármes-
ter egy újabb hordóremekkel ajándékozta meg 
az egyesületet. 
Huszadik alkalommal rendezték meg az 
”Öröm a zene” Paksi Országos Amatőr Pop–
Rock–Jazz Fesztivált, az első helyezett a Lép-
jünk a Holdra (Budapest) lett. – A fesztivál ko-
moly kiugrási lehetőség az amatőr zenekarok 
számára, hiszen díjaink komoly muníciót je-
lenthetnek – mondta Ru� Ferenc fesztivál-
igazgató. A fesztivál keretében mutatták be a 
Paksi Pillanathangok vol.1. című lemezt, amin 
16 paksi vagy paksi kötődésű zenekar saját da-
lai szerepelnek.
Harmincöt éve nyitották meg a mai Paksi 
Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodá-
ját. Az évforduló alkalmából születésnapi ren-
dezvényt tartottak, ahova az intézmény egyko-
ri dolgozóit, óvodásait is várták, illetve a jelen-
legi ovisokkal is megünnepelték a jubileumot. 
A tagóvodába jelenleg 64 gyermek jár, akikre 
hat óvónő és három dajka, illetve egy pedagó-
giai asszisztens vigyáz. 

-gyöngy-
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Nem volt tudatos választás, de 
keresve sem lehetett volna jobb 
időpontot találni a beszélgetés-
re Müller Mátyásné Jolikával, 
ugyanis idén hatvan éve, hogy 
cukrászdában kezdett dolgozni. 
Ezzel gyermekkori álma teljesült. 
Nem ez az egyetlen azonban, hi-
szen – mint mondta – minden 
vágya valóra vált, boldog és elé-
gedett. – Csodálatos gyerekeim, 
unokáim vannak, békében, har-
móniában, szolidan élünk, sze-
retjük, tiszteljük egymást, min-
denünk megvan, amire szüksé-
günk van – részletezte. Az álmok 
egyike volt a saját cukrászda is, 
ahol majd’ 25 éven keresztül ő 
fogadta mosolygó arccal a ven-
dégeket. Azt is elárulta, hogy 
most, amikor már az aktív mun-
kát befejezte, szívesen kirándul 
és ismerkedik az ország értékei-
vel, sokat olvas, főként történel-
mi témájú könyveket és a Bibliát, 
ami szép, békés estékkel ajándé-
kozza meg. A Stella cukrászdá-
ba, amit immár unokája, Sitkei 
Balázs vezet, rendszeresen visz-
szajár, egyrészt hogy segítsen, 

másrészt, mert még most is élve-
zi. – Nekem ez nem megterhelő. 
Észre sem vettem a 60 évet, és azt 
sem, hogy majdnem mindennap 
dolgoztunk – fogalmazott. Néha 
ugyan „loptak” egy-egy nap sza-
badságot, de – mint ahogy az a 
vendéglátásban dolgozóknál jel-
lemző – nem volt számukra hét-
vége, ünnepnap. Ezért – bár na-
gyon szereti a hivatását – igyeke-
zett rábeszélni az unokáját, hogy 
legyen inkább mérnök, mert ak-
kor műszak után mehet haza a 
családjához. Balázs válasza máig 
tisztán él benne: ”Mama, hogy 
lehetnék gépészmérnök, ha két-
éves koromtól itt voltam a lábad 
alatt a cukrászdában.” Jolikának 
persze hatalmas nagy büszke-
ség, hogy unokája kiváló a szak-
májában, rendszeresen gyarapít-
ja a tudását külföldön, és egy sor 
szakmai sikerről árulkodó tró-
fea van már a vitrinjében. A ked-
vencét, az Esterházy-tortát pedig 
úgy készíti, ahogyan azt az ere-
deti receptúra előírja. Régen ez 
nem így volt… Müller Mátyás-
né lánykori neve Varga Jolán, 

Pozsonypüspökiben született, a 
kitelepítéskor kerültek Paksra. 
Azért éppen ide, mert itt ért vé-
get a vasút. Feledhetetlen élmény 
számára, hogy meghívták a kite-
lepítés 70. évfordulójára. A cuk-
rászat iránti érdeklődése is a Fel-
vidékről indult, édesanyja urasá-
goknál szolgált Pozsonyban. Az 
ő receptkönyvéből készültek Jo-
lika első süteményei. Édesany-
ját nagyon hamar elveszítette, de 
álmát valóra váltotta: 15 eszten-
dősen elszegődött eladónak Hu-
szár János cukrászmester egy-
kori cukrászdájába, ami akkor 
szövetkezeti fenntartásban mű-
ködött. Szakmát szerzett, fel-
nőtt fejjel elvégezte Budapesten 
a vendéglátóipari középiskolát. 
A férjét is a vendéglátóiparnak 
köszönhette, hosszú időn át vol-
tak kollégák is. 1970-ben a Tolna 
Megyei Vendéglátóipari Vállalat 
vette át a cukrászdát, amelynek 
két évvel később az üzletvezető-
je lett. 1976-ban az akkori „divat-
irányzatot” követve a cukrászdá-
ból presszó lett Hangulat Presszó 
néven, amit továbbra is ő veze-

tett. Az új pro�l termékkör bővü-
léssel járt együtt, de nem minősé-
gi romlással. Természetesen em-
lékszik, amikor felpezsdült az élet 
az erőműépítés miatt. Amikor a 
földmunkákat végezték, sokan 
azt sem tudták, milyen „gyár” 
épül a községtől délre. Akkori-
ban jobbára az értelmiségiek en-
gedhették csak meg maguknak, 
hogy rendszeresen cukrászdába, 
presszóba járjanak, gyakori ven-
dégek voltak a mérnökök, épí-
tésvezetők. Egy mérnök magya-
rázta el a �atal üzletvezetőnek, 
hogy mit és hogyan fog „gyárta-
ni” az atomerőmű. Mázsaszámra 
fogyott a fagylalt, új ablakot kel-
lett vágni a falba, azon keresztül 
szolgálták ki a vendégeket. 1988-
tól megint új helyzet állt elő, bér-
be vette az üzletet, és közben el-
kezdte tervezni a sajátját, amit 
1992. augusztus 1-jén nyitott 
meg. A Stella nevet egy olaszor-
szági nyaralás során választotta. 
Egy kicsi, Stella – magyarul Csil-
lag – nevű kolostor nagyon mély 
benyomást tett rá, és már ott el-
határozta, hogy ha saját üzlete 
lesz, így fogja nevezni. A Stella 
Süteménybolt és Fagylaltozó – ez 
volt ugyanis az első neve – negy-
ven négyzetméteren működött, 
ez magában foglalta a cukrász-
műhelyt is. Olyan népszerű lett, 
hogy rövidesen bővíteni kellett, 
így a műhely az épület belsejébe 
költözött, később pedig a szom-
szédos üzlethelyiséget is hozzá-
csatolták. Nemcsak a munka-
körülmények változtak, hanem 
természetesen a sütemények is. 
A Huszár János bácsi féle üzlet-
ben kikeverték a vajat és a por-
cukrot, és máris kész volt a krém, 
még csak a pudingot sem ismer-
ték, ma viszont könnyed, válto-
zatos süteménycsodák készül-
nek, a cukrászat művészetté vált.
– Én már nem is tudnám eze-
ket megcsinálni, Balázs viszont 
nagyon sokoldalú – mondja Jo-
lika, hozzáfűzve, hogy nagyon 
sok örömet okozott neki az em-
berek iránta tanúsított tisztelete, 
a vendégek, munkatársak szere-
tete, amiért nagyon hálás. Csak-
úgy azért a rengeteg élményért, 
amivel a munkája során gazda-
godott.                             Vida Tünde

Portré

Jó napot, mi újság?

Müller Mátyásné

Fotó: Babai István
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Az ország élvonalában: A Paksi Kávé

Az Operettszínházban vendégszerepeltek

A vendégek szavazatai alapján 
2017 legkedveltebb 10 kávézó-
jának egyike lett A Paksi Kávé 
a Kávékorzó Független Kávé-
magazin által szervezett sza-
vazáson. A paksi vendéglátó-
hely szakmai vezetője, Hegedüs 
László is remekelt a versenyen.

A Kávés Szakma Legjobbjai díj-
átadó gálán kávé, kávézó, barista 
és kávépörkölő kategóriában 
hirdettek eredményt. A Pak-
si Kávé a „Top 10 kávézó” kate-
góriában ért el sikert, Hegedüs 
Lászlót a legjobb baristák közé 
választották, az általa képviselt 
paksi Umami Co�ee Roastery 
pedig a kávék és kávépörkölők 
versenyében került a legjobbak 
közé. A Paksi Kávét Mózsa Fe-
renc informatikus hozta létre 
2016 nyarán a Mittler üzletház-
ban azért, hogy Pakson is meg-
honosítsa azt a fajta kávékultú-
rát, ami rabul ejtette főként fő-
városi, úgynevezett speciality 
kávézókban. A megyében ha-
sonlót, mint mondta, csupán 
Szekszárdon ismer. Az e�éle ká-
vézók közösségi térként mű-
ködnek, ha nyitott a vendég, ak-
kor akár bevezetik a kávékészí-

tés rejtelmeibe. A Paksi Kávé 
több ingyenes workshopnak is 
helyet adott már, ahol a kávé-
kultúrát ismerhették meg az ér-
deklődők. – Én ezt szentimen-
tálisan látom, számomra nem 
elsősorban a pro�t volt a cél – 
mondta Mózsa Ferenc, akihez 
tulajdonostársként Speiser Gá-
bor, az agrárszektorban érin-
tett bajai vállalkozó csatlakozott. 
A szakmai vonalat pedig He-
gedüs László, Szekszárdon élő 

barista viszi 2017 februárjától. 
Abban mindhárman egyetérte-
nek, hogy a mostani elismerés 
csak egy fontos állomás a cél-
jaik eléréséhez vezető úton. Ta-
nulni, fejlődni szeretnének a ká-
vékészítésben és a vendéglátás-
ban is. Céljuk, hogy egy brandet 
hozzanak létre, és A Paksi Kávét 
országosan ismertté tegyék. He-
gedüs László hozzátette, szeret-
né megismertetni Pakson a ká-
vét mint gyümölcsöt. A barista 

Olaszországban járva és látva, 
hogy az olaszok milyen szenve-
déllyel fogyasztják a kávét, dön-
tött úgy, hogy amikor felhagy 
a futballkarrierjével, akkor ká-
véval foglalkozik majd. Azóta 
igyekszik mindenhova elmenni, 
ahol tanulhat, illetve már maga 
is oktat a Bols Mixer Akadémi-
án. – Egy nagyon jó ízvilágú, jó 
minőségű kávét sikerült megal-
kotnunk, ami középtájt az alma 
és a körte ízjegyeit hordozza ma-
gában, a lecsengése pedig nugá-
tos, csokoládés – mondta Hege-
düs László a legjobbak közé so-
rolt kávéról. Hozzátette, tisztelni 
kell a kávékészítés során a tra-
díciókat, de teret kell engedni a 
kreativitásnak is. 
– A baristánk választja ki, hogy 
milyen kávé kerüljön a vendé-
gek asztalára. Nálunk prémium 
kategóriás termékeket kóstol-
hatnak a kávét kedvelő emberek, 
és bár minden cégnek az alapja, 
hogy pro�tot kell termelni, eh-
hez előbb minőséget kell produ-
kálni – fogalmazott Speiser Gá-
bor, aki elárulta, hogy nem hívei 
a direkt marketingnek, viszont 
büszkék az eredményeikre.

-tünde-

A Budapesti Operettszínházban 
vendégszerepelt a Dunakömlő-
di Félnótás Dalkör. Az alkalom-
ra népszerű operettslágerekkel 
készültek. A siker nem maradt 
el, a közönség együtt énekelt a 
dalkör tagjaival. 

A 2009-ben alakult, jelenleg 
nyolctagú fér�kar neves előadó-
művészek között lépett fel egyet-
len amatőr együttesként, ami – 
mint vezetőjük Szurovecz István 
elmondta – nagy megtiszteltetés 
és büszkeség volt számukra. Ki-
fejezetten erre az alkalomra há-
rom ismertebb operettslágert 
is megtanultak, ami jó döntés-
nek bizonyult, mert a közön-
ség nemcsak tapssal jutalmazta 

őket, hanem velük együtt éne-
kelte a Csárdáskirálynő című 
darabból ismerős sorokat. Az 
adventi gála végén két, a reper-

toárjukon, illetve CD-jükön is 
szereplő templomi énekkel bú-
csúztak. Szurovecz István azt 
is elárulta, hogy ez volt a 191. 

fellépésük, aztán tavaly még 
az évbúcsúztatón szerepeltek 
a Dunakömlődi Faluházban. 
Az operettszínházi meghívást 
egy lassan évtizedes barátság-
nak köszönheti a Dunaköm-
lődi Félnótás Dalkör – tudtuk 
meg Lipták Jánostól. Az együt-
tes tagja elmondta, hogy Sárdi 
Mihály, a Budapesti Operett-
színház igazgatói tanácsadó-
ja, korábbi igazgatója több al-
kalommal vendégeskedett ná-
luk a présházsoron, első ízben 
az Operettszínház művészei-
nek dunakömlődi vendégsze-
replése kapcsán. Ebből alakult 
ki a jó kapcsolat, aminek révén 
meghívást kaptak a fellépésre.                                             

Vida Tünde

Fotó: magánarchívum

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Kézdivásárhelyen, a Rockkará-
csony elnevezésű fesztiválon 
mutatta be első nagylemezét 
a paksi Hungarokarma zene-
kar, régebbi dalai közé fűzve 
az újakat. A koncerten egy di-
rekt erre az alkalomra írt bal-
lada, az Egy érzés című daluk is 
elhangzott.

Az erdélyi és anyaországi zene-
karok részvételével rendezett 
feszvitált nyolcadik alkalommal 
rendezték meg Kézdivásárhe-
lyen, ahol a paksi Hungarokarma 

a koncertsorozat zárásaként 
december 23-án éjfélkor csa-
pott a húrok közé. A 2017 de- 
cemberében megjelent Betonszív 
című lemezükön hallható tíz da-
lon kívül régebbi szerzeményei-
ket is eljátszották, valamint kife-
jezetten a Rockkarácsonyra szer-
zett Egy érzés című, vadonatúj 
dalukat is bemutatták. A zenekar 
énekese, Herman Gábor tájékoz-
tatása szerint ezen a lassú, érzel-
mes dalon nagyon sokat dolgoz-
tak, hiszen néhány hónap alatt 
kellett teljesen összeállnia úgy, 

hogy a megszokott módon, itt-
honi koncertközönség előtt nem 
mutathatták meg, „nem járat-
hatták be” a nótát. A bónuszdalt 
a későbbiekben természetesen 
megjelentetik majd. A zenekar 
fontosnak tartja, hogy a határon 
túli magyarok is megismerhessék 
a dalaikat, ezért örültek a felké-
résnek, hogy Erdélybe utazzanak 
az ünnepek előtt. Herman Gá-
bor, a zenekar vezetője elmond-
ta, hogy új barátságokat kötöttek 
ottani zenészekkel és vendéglátó-
ikkal.  Arról is beszámolt, hogy a 
koncertjüket megelőzően a töb-
bi zenekarral együtt elénekelték a 
rendezvény himnuszát – a Pira-
mis együttestől az Ajándék című 
dalt –, ami még ünnepélyesebbé 
tette a Rockkarácsonyt. 
A Hungarokarma kizárólag sa-
ját dalokat játszik, témát a mai 
magyar élethelyzetekből merí-

tenek, gyakran csempészve tár-
sadalomkritikát a sorok közé. 
Innen ered a zenekar neve is: 
Hungaro-karma, azaz magyar 
sorskényszer. Zenéjükben a rock 
műfaj különböző elemei keve-
rednek, ők karmabilly-rocknak 
nevezik a stílust. 2016 tava-
szán szerzői kiadásban adták ki 
második maxijukat, amelynek 
címe Hungarokarma. Az album 
egyik dalához videoklip is ké-
szült, ami népszerű az interne-
tes videólejátszókon, és tv-csa-
tornákon is megtekinthető. Az 
együttes az elmúlt években több 
városban, számos fesztiválon, 
valamint motoros találkozókon, 
falunapokon is fellépett.
A Betonszív című nagylemezük 
CD-n több helyütt és internetes 
zeneáruházakban is megvásárol-
ható, valamint streamelhető is.

Kohl Gy.

A Csillogó Ünnepre szívesen hív-
nak a közönség soraiba hátrányos 
helyzetű gyerekeket, felnőtteket, 
de nem csupán ezért jótékonysá-
gi célú a Csillag Show-tánc Egye-
sület már hagyományos karácso-
nyi műsora, hanem azért is, mert 
minden esztendőben valamilyen 
nemes célra fordítják a publikum 
által vásárolt támogatójegyekből, 
egyéb adományokból összegyűj-
tött forrást. 2017 decemberében 
új táncszínházi produkciót mu-
tatott be a társaság Értékeink Bi-
rodalmában címmel. 
– Komoly témákat vittünk szín-
padra, ami nem volt könnyű, hi-
szen 3-19 éves gyerekekkel, �a-
talokkal dolgozom, de nagyon 
büszke vagyok rájuk, mert látom, 
hogy évről-évre milyen sokat fej-

lődik a tánctudásuk, a színészi 
képességeik – mondta dr. Czár-
né Nagy Ildikó művészeti ve-
zető, hozzátéve, fontosnak tart-
ja, hogy értéket teremtsenek és 

időtálló produkciókat hozzanak 
létre. Új műsorukban olyan ak-
tuális témákat dolgoztak fel mint 
például a természetvédelem, a 
kábítószerfogyasztás, a pénzköz-

pontúság vagy az emberek egy-
máshoz való viszonya. 
A Csillag Show-tánc Egyesület 
célja változatlanul az, hogy folya-
matosan fejlődjenek, helyi és or-
szágos szinten is elismerést vív-
janak ki munkájukkal. Bíznak 
abban, hogy a 2017-es Csillogó 
Ünnepen nagy sikerrel bemuta-
tott előadásuk országosan is leg-
alább olyan sikeres lesz, mint a 
2016-ban bemutatott Olimpia 
című műsoruk. Ez adta az alap-
ját a csapat műsorának, amivel a 
17. FINA világbajnokságon sze-
repeltek tavaly. A Csillogó Ünne-
pen összegyűlt pénzadománnyal 
ez alkalommal a paksi mentőál-
lomást támogatták, például egy 
életmentő készülékkel gyarapo-
dott az eszköztáruk.                -kgy-

Tizenharmadszor volt Csillogó Ünnep

Erdélyben koncertezett a Hungarokarma

Közélet Mozaik

Fotó: a zenekar archívuma

Fotó: az egyesület archívuma

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

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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Tálentum: Hora Dániel

Történetek a ládafiából: Bősz Fülöp
Mozaik

Hora Dániel egy afrikai erede-
tű ütőhangszeren, marimbán 
játszik. Mostanra számos fel-
lépésen, versenyen van túl, va-
lamint elnyerte a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány 
díját is, zene kategóriában.

– Hároméves voltam, amikor 
odaültem a bátyám zenekarának 
dobjához, és elkezdtem rajta ját-
szani. 2013-ban iratkoztam be a 
Paksi Pro Artis Alapfokú Művé-
szeti Iskola ütő tanszakára. An-
nak ellenére, hogy úgy gondol-
tam, csakis dobolni szeretnék, a 
második félévtől marimbán ját-
szom – mondta Hora Dániel, 
aki arról is beszélt, hogy a ma-
rimba egy afrikai eredetű ütő-
hangszer, aminek felépítése a 
zongoráéhoz hasonló, és amin 
nehéz játszani, kevesen is teszik 
az egész világon. – Én nagyon 
szeretem, fejleszti az agyműkö-
dést – emelte ki. 

A tanára, Tóthné Hanol Fran-
ciska elmagyarázta neki, mit 
kell tennie, hogyan kell játszania 
a marimbán, Dániel megpró-
bálta, és sikerült. Kicsit ugyan 
fájt utána a keze, de idővel meg-
szokta, és már nincs ilyen gond-
ja, mesélte.  
Dánielnek három éve volt az 
első versenye, ahol arany minő-
sítést kapott, majd egy Győrben 

rendezett országos versenyen 
dicséretben részesült, ami ne-
gyedik helyezésnek felelt meg. 
A Pécsett megtartott Dobszer-
da elnevezésű ütőtalálkozón ki-
emelt arany minősítést kapott, 
2017-ben pedig regionális ütő-
versenyen második helyezést 
ért el a korcsoportjában. Pak-
son is több rendezvényen fellé-
pett már.

– Emlékezetesek a nyaranta 
rendezett országos dobtáborok, 
ahova különböző helyekről ér-
keznek növendékek és tanárok. 
Járt már a táborban például 
Holló Aurél Kossuth-díjas mű-
vész, aki az Amadinda együt-
tesben játszik, és Joó Szabolcs, 
az Állami Hangversenyzene-
kar szóló timpanistája. A tábort 
minden alkalommal koncerttel 
zárjuk, ahol bemutatjuk, hogy 
mit tanultunk az egy hét alatt.
– Az első fellépésemen nagyon 
lámpalázas voltam, de viszony-
lag jól sikerült – idézte fel em-
lékeit Dániel, kiemelve, hogy 
mindig azt igyekszik megmutat-
ni a közönségnek, hogy nagyon 
szeret ezen a hangszeren játsza-
ni, és szeretné elérni, hogy egyre 
többen érdeklődjenek a marim-
ba iránt. Azt még elárulta, hogy 
tervei szerint zenei pályán tanul 
tovább.                               

Sólya E.

Bősz Fülöp tanulmányai után 
szakmájában, asztalosként he-
lyezkedett el Budapesten 1961-
ben. Később hazatért Paksra, 
megházasodott, és a konzerv-
gyárban kapott munkát. Soro-
zatunkban két, számára emléke-
zetes történetet mesélt el az éle-
téből.
1976-ban határozott úgy, hogy 
meglátogatja a testvérét Német-
országban. – Akkor még köny-
nyebb volt egyedül külföldre 
utazni. Ehhez három vízumra 
volt szükségem, osztrák, német, 
de még magyarországi engedély-
re is, amiket sikerült megszerez-
ni. 1980-ban az egész családdal 
szerettünk volna kiutazni. Szo-
katlanul lassan zajlott az ügyin-
tézés, majd egy napon rendőrök 
jelentek meg a lakásunkban, és 
elkezdték mérőszalaggal mérics-
kélni. Azzal az ígérettel hagytak 
ott bennünket, hogy hamaro-
san választ kapunk a vízumkérel-
münkre. Csak utólag tudtuk meg, 

hogy sokan előre eladták a lakásu-
kat, majd kiutaztak Németország-
ba, de onnan már nem jöttek visz-
sza. A mi esetünkben is ezt akar-
ták megelőzni. Végül megkapta 
a család az engedélyt – mondta 
el Bősz Fülöp, aki arról is beszélt, 
hogy milyen nehézségekbe üt-
köztek a gyermekei a felvételi el-
járás során. Egyik lányuk Pakson 
érettségizett, majd a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvos-
tudományi Karán folytatta ta-
nulmányait. Abban az időben tíz 
felvételi pontot kapott az a diák, 
akinek az apja vagy a nagyap-
ja veterán volt. Érdekesség az is, 
hogy akinek nem volt párttag a 
rokonai között keményen fel kel-
lett vennie a versenyt a bejutá-
sért.
Fiatalabbik lányuk a Pécsi Leőwey 
Klára Gimnáziumba jelentke-
zett. Kalandosan zajlott a felvéte-
lije. Helyhiányra hivatkozva nem 
vették fel a gimnáziumba, pedig 
szinte kitűnő tanuló volt, ráadásul 

a nagycsaládos státusz is előnyt 
kellett, hogy jelentsen. – Határo-
zottan tudtam, hogy gyengébb 
tanulók is helyet kaptak az osz-
tályban, ezért az illetékes minisz-
tériumtól kértem segítséget tele-
fonon. Megnyugtattak, hogy el-
intézik az ügyet. Mire másnap 
Pécsre értem, már a lépcsőn várt 

az igazgatónő, aki közölte, hogy 
felvették a lányunkat. A középis-
kola után agrármérnökként vég-
zett a gödöllői egyetemen. Ké-
sőbb a �unk is a Leőwey Klá-
ra Gimnáziumban érettségizett, 
aztán a Dunaújvárosi Főiskolá-
ra ment.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

Közélet Mozaik

Nagy Előd festő- és éremművész gyako-
ri vendég volt az atomerőmű-építkezésen, 
és sok festményen megörökítette azt, vala-
mint Paks néhány utcájának rejtett zugát. 
A látogatóközpont minigalériájában és az 
Atomenergetikai Múzeumban közel húsz 
alkotása látható.

Nagy Előd 6-8 éves korában a házuk keríté-
sének oszlopára telepedve � gyelte és csodálta 
a szemközti oldalon zajló iskolaépítés mun-
kálatait. Már erről az építkezésről is készített 
rajzokat, amelyekkel a kerületi gyermekrajz-
pályázaton díjat nyert. Már felnőttként mint 
festőművész felkérést kapott Újpalota épí-
tésének megörökítésére, mert ott épült ak-
kor Magyarország legnagyobb lakótelepe. A 
Fejér megyei Felcsútról nősült, ahol felesége 
öreg portája ma is megvan. Nemcsak felesé-
gébe, hanem a dunántúli tájba is szerelmes 
lett. A hetvenes évektől a nagy építkezések 
elég keményen kezdték átformálni a kör-
nyéket (Bicske, Mány, Nagyegyháza). Szeret-
te volna megörökíteni ezeket a változásokat, 
egyfajta krónikása kívánt lenni. Szándékáról 
írt Szekér Gyulának – nehézipari miniszter, 
majd miniszterhelyettes, a Minisztertanács 

elnökhelyettese –, aki felkarolta az elképze-
léseit, és felhívta Szabó Benjamin, az atom-
erőmű kormánybiztosának � gyelmét a festő-
művészre. A levelet 1979 elején írta meg, és 

a kormánybiztos októberben már le is vitte 
Nagy Elődöt az építkezés helyszínére. A mű-
vészt elbűvölte az építkezés, amely oly hatal-
mas volt, hogy az ember törpének érezhette 
magát az árnyékában. Éppen ezért a festmé-
nyein nem is nagyon látható ember, mert ha 
alakot festett volna, akkor nem látszott volna 
az építkezés monumentalitása. Egyik inter-

jújában el is mondta, hogy számára az épít-
kezés nagy színélmény is volt, még a betont 
is színesnek látta, pedig mindenki azt hiszi, 
hogy reménytelenül szürke. Alkalmanként 
néhány napot, csonka hetet töltött Pakson, 
ahogy az ideje engedte. Sokszor jött ősszel 
vagy télen, amikor igen zord idő volt, Szabó 
Benjamin titkári előszobájában öltözött át. 
Szili Gézának (a nehézipari miniszter helyet-
tese) volt ott ruhája, aminek a mérete megfe-
lelt neki, így közös pufajkájuk, gumicsizmá-
juk és sisakjuk volt. A sisakot egyébként el is 
vitte magával, és még ma is őrzi. Pakson két-
szer volt kiállítása a Városi Művelődési Köz-
pontban. Az első bemutatkozása 1982. júni-
us–júliusban volt, a tárlatot Szabó József, az 
atomerőmű általános vezérigazgatója nyi-
totta meg. A második kiállítására 1986. júli-
us–augusztusban került sor, és Csányi Lász-
ló nyitotta meg, aki így értékelte a művész 
munkáit: Költészettel tölti meg a valóságot, 
képein nem csak dokumentálni akar, hanem 
festői témává változtatja a látványt, új életet 
ad neki. Nagy Előd a Pakson festett képeiért 
1984-ben megkapta a Művelődési Miniszté-
rium nívódíját.        

Beregnyei Miklós
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*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 
  maximum 2018. február 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    február 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg
           kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés: 06-75/519-425

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.,
I. emelet

A Hungária Takarék  pályázatot hirdet
Vállalati � nanszírozó

munkakörbe

Feladatok: 
      •  ügyfelek teljes körű tájékoztatása, kiszolgálása,
      •  fi nanszírozási folyamat elvégzése az adott eljárásrendben, 
      •  pénzügyi termékek értékesítése,
      •  pénzkezelési tevékenység,
      •  adminisztrációs feladatok.
Elvárások a pályázóval szemben: 
      •  középfokú végzettség (érettségi), 
      •  mérlegképes könyvelői végzettség,
      •  kiváló elemző készség,
      •  jó kommunikációs készség, 
      •  megbízhatóság és precíz munkavégzés, 
      •  számítógépes ismeretek (erős Offi  ce ismeretek) 
Előnyt jelent: 
      •  szakirányú felsőfokú végzettség,
      •  közép-és nagyvállalati fi nanszírozási tapasztalat,
      •  pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,
      •  valutapénztárosi szakképesítés.
Amit kínálunk: 
     •  nagy összegű béren kívüli juttatás, 
     •  folyamatos szakmai képzések, 
     •  egy nagy tekintélyű csapatba tartozás lehetősége.
Munkavégzés helye:
7030 Paks, Táncsics Mihály u 4.
Jelentkezés az állásra:
Kérjük, szakmai önéletrajzát csatolva, � zetési igénye megjelölésével – a  tárgy 
mezőben a  munkakör megjelölésével- küldje el a kozpont@hungariatakarek.hu  
E-mail címre. Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

Nyugdíj mellett  munka?
Nyugdíja megtartásával akár Pakson is!

• előnyös adózás
• biztonságos, tiszta keretek
• korrekt fizetés nyugdíj mellé

Telefonáljon:
06 30 732 2652 

Ingatlanvagyon, érté-
kelés, ingatlanközvetí-

tés. Lakó, mező-
gazdasági, ipari, keres-
kedelmi  ingatlanok  ér-
tékelése, naprakész in-

gatlanárakkal.

Pakson, a Tolnai úton az óvo-
da mellett 1373 m2 telekterü-
letű társasház egyben eladó, 
736, 95 m2 beépített alapte-
rülettel. 3 öszkomfortos lakás: 

229 m2, 136, 20 m2, 243, 10 
m2, jól működő gazdabolttal: 
228, 80 m2, raktár: 66, 05 m2, 

garázsok: 66, 05 m2

Ingatlan ára: megállapodás 
szerint.

Pakson, a Virág u. és a Lakta-
nya u. sarkon 5 lakásos, föld-

szinti társasházban, garázzsal, 
kis kerttel, 114 m2 alapterü-

letű, önálló bejáratú lakás el-
adó. Fűtés: vegyes tüzelésű 

kazánnal, központi fűtés
Irányár: 21, 3 M Ft

Paks Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bú-
torokkal berendezett lakás 

hosszabb időre kiadó.
Ár: 80 000 Ft/hó. 

Pakson, az óváros központ-
jában, az Erzsébet szállodá-

val szemben, a Duna és a 6 sz. 
főút mellett 395 m2 telekterü-
lettel, újszerű, tetőtér-beépí-
téses 128 m2-es, 3 és félszo-
bás, teraszos, Dunára néző 

összkomfortos gáz központi 
fűtéses családi ház eladó.

 Ár: 34 M Ft

Pakson, az óváros központ-
jában, a Jámbor Pál utcában, 
4 szobás, összkomfortos, vil-
lanykazán központi fűtéses, 

vegyes falazatú családi ház el-
adó. Ár: 17,8 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

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

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
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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

Évet értékeltek a PSE szakosztályai
A Paksi Sportegyesület Karate szakosztályá-
nak a 2017-es évben két kiemelkedő nemzet-
közi versenye volt, a Shotokan Karate Do of 
United Nations (SKDUN) világszövetség ál-
tal rendezett szerbiai Európa-bajnokság és az 
Egerben megtartott világbajnokság. Az Eb-n 
egy első, két második és négy harmadik he-
lyezést, a vb-n csapatban egy első helyezést, 
egyéniben pedig egy második, két harmadik 
és két negyedik helyezést szereztek. A szak-
osztály létszáma: 30-40 fő. Idén cél a legjobb 
eredmények elérése a hazai minősítő verse-
nyeken, minél több dobogós helyezés a tava-
szi lengyelországi Európa-bajnokságon és a 
novemberi moldovai világbajnokságon, rész-
vétel a hazai Ippon Shobu minősítő Magyar 
Bajnokságon és a Diákolimpián. A Legered-
ményesebb versenyzők: Fehér Zsolt, Gulyás 
Félix, Varga Márton, Szabó Dorottya, Tóth 
Dominik, Kovács Adriána, Szabó Csaba, a 
szakosztály vezetője: Záborszki Zoltán.
– Meg tudtunk felelni az MLSZ által kiírt 
követelményrendszernek, ami szerint már 
nemcsak három, hanem hat korosztályban 
kellett képviseltetni magunkat a Bozsik Prog-
ramban. Ez rendkívül gördülékenyen ment, 
mert a Paksi SE előkészítő csapatainak lét-
száma megnövekedett, ami a szakmai mun-
kának, az infrastruktúra fejlesztésének és a 
megfelelő ,,családias közeg” kialakításának 
köszönhető. A Paksi FC nagypályás utánpót-
lás csapatai az U14, U15, U16, U17, U19-es 
együttesek, mindegyik az NB II-es bajnok-
ságban szerepel. Az U15-ös korosztály meg-
nyerte a Délnyugati bajnokságot, az U14-es 
5. lett. A női U15-ös és U18-as csapataink 
működtetése a kapcsolatrendszernek kö-
szönhetően megoldott, gondolok itt az ASE 
és a Kalocsa közötti szerződésekre. A lányok 
nagy lelkesedéssel játszva teljesítették a köve-
telményeket – összegzett Osztermájer Gábor 
utánpótlás szakosztályvezető.
– Nem megfelelő körülmények között kezd-
tük az éves felkészülésünket: a fűtetlen terem, 
majd a költözés akadályozta a munkánkat. 
Emiatt sokan elhagyták ökölvívó szakosztá-
lyunkat. A meglévő kis létszámmal csak au-
gusztusban tudtuk elkezdeni az érdemi mun-
kát, ami az eredményeinken is meglátszott. 

Az országos bajnokságokon csak a felnőtt 
korcsoportú Tolnai Attila volt eredményes. 
Két mérkőzést nyert a népes (15 fő) 91 kg-
os súlycsoportban. A minőségi munka mel-
lett a létszám nagymértékű növelése a feladat 
2018-ra – értékelt Kajtár László vezetőedző.
A Ritmikus Gimnasztika szakosztály nép-
szerű a lányok körében, tavaly 85-en űzték 
ezt a sportágat, a versenyzői létszám nőtt. A 
Berczik Sára versenyeken (egyéniben, duó-
ban, trióban és csapatban) eredményesen 
szerepeltek, számos arany, ezüst és bronz mi-
nősítéssel ismerték el teljesítményüket. A Di-
ákolimpia országos döntőjében a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium csapata a 4. korcsoport-
ban 1. helyezést ért el. Májusban tanévzáró 
gálát tartottak a Csengey kulturális központ-
ban, a nyári edzőtábort változatlanul Tengeli-
cen rendezték. Hermesz Lajosné szakosztály-
vezető, Hermesz Anita edző és Falusi Lívia 
vezetőedző a versenyzői létszám növelését, jó 
versenyeredmények elérését, a versenyzéshez 
szükséges feltételek biztosítását tűzték ki cé-
lul az idei évre. 
A Paksi Sportegyesület a 2017-es esztendő-
ben két nagy eseményt szervezett. Az első a 
kora tavasszal induló Fuss, Ússz, Kerékpá-
rozz a Gyermekedért program volt, amire a 
város összes közoktatási intézménye neve-
zett. A városi uszodában közel 600-an telje-
sítették az előírt távokat, a futás és a kerék-
pározás közel 2000 fővel zajlott. Szeptember 
első hétvégéjén 71-en vettek részt a Budapes-
ten megrendezett Coca–Cola Családi Moz-
gásfesztiválon, a szakosztály tavaly is meg-
nyerte a megyék versenyét. Az év végén meg-
kezdték a városi teremlabdarúgó-bajnokság 
előkészítését. A bajnokság idén január 6-án 
indult 13 csapat részvételével. 2018-ban a két 
nagy esemény mellett várhatóan lesz gyalog-
túra és olimpiai ötpróba. A szakosztály veze-
tője Rostané Katona Katalin.
A Paksi Sportegyesület tájékozódási futói 
2017-ben harmincöt versenyen indultak, 
amelyek között országos bajnokságok, ku-
paversenyek, terepfutó versenyek és nyolc-
fordulós Városi Tájfutó Bajnokság szerepelt. 
Az OB-kon nem értek el dobogós helyezést a 
zöld-fehér klub sportolói, mert a tavalyi esé-

lyes versenyzőik feljebb léptek egy kategóriát, 
Makovinyi Dorottya pedig érettségi és felvé-
teli miatt nem tudott aktívan bekapcsolódni 
a felkészülésbe. – Egy kicsit jobb eredmé-
nyekre számítottam, viszont örülök, hogy a 
régebbi tájfutók is visszajönnek, illetve szé-
pen alakul egy újabb generáció a mostani ki-
csik közül. Bízom benne, hogy Kovács Ka- 
rina és Hahn Máriusz a 16-os és a 14-es ka-
tegóriában idén ismét a legjobbat hozzák, il-
letve F35-ös szenior kategóriában várok pár 
OB dobogós helyezést, valamint váltó- és csa-
patbajnokságok esetén pontszerző helyeket – 
értékelt Kiss Gábor vezetőedző, hozzátéve, 
hogy a terveik között az OB-kon minél jobb 
eredmények elérése, a válogató versenyeken 
helytálló szereplés, a kezdő csoport kibővíté-
se és a Városi Tájfutó Bajnokság versenysoro-
zat folytatása szerepel. 
Az elmúlt évben a PSE tenisz szakosztályá-
nak legfontosabb célja a női teniszben rej-
lő lehetőségek kiaknázása volt. Csapat indult 
az országos bajnokság II. osztályában, ahol az 
A csoportban öt résztvevő közül a harmadik 
helyet sikerült megszerezni, ami a reménye-
ket túlszárnyaló eredmény. Ennek köszön-
hetően a paksi nők és lányok megjelentek az 
országos ranglistán, ahol egyelőre a csapatot 
vezető játékos–edzőnek, Lakatosné Klopcsik 
Dianának sikerült beverekednie magát a leg-
jobb százba. A női csapat mellett a kisebb lá-
nyok közül Komlósi Csenge jutott el a 12 éve-
sek között a ranglista 35. helyéig. Pál� Katalin 
szervezésében több női amatőr verseny volt, 
ami új színt vitt a paksi teniszéletbe. Tavaly a 
fér�csapat is előrébb lépett. Az elmúlt évek 5. 
és 6. helyei után Barta Attila edző a �atalítás 
mellett döntött, ennek köszönhetően a fér� 
csapat is a harmadik helyen végzett a III. osz-
tályban. A csapatküzdelmek mellett Kertész 
Milán 2017-ben kettő tornagyőzelmet ara-
tott és két 2. helye volt. Milán egyre javuló já-
tékával a felnőtt csapat első pályás játékosává 
küzdötte fel magát. Az elért eredmények és a 
játékosok látható fejlődése reményt ad arra, 
hogy idén mindkét csapat legalább megőr-
zi helyét a bajnokságban, de cél minimum 
egy hellyel előrelépni. A szakosztályt Szucsán 
Sándor vezeti.                                   Faller Gábor
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Jan Pavlik: Tanulni kell a hibákból

A 2000-es évek legrosszabb he-
lyezését érte el a 2016/2017-es 
bajnokságban az ASE NB I-es 
fér�  kosárlabdacsapata. Hamar 
véget ért a szezon, a kudarcnak 
számító 11. hely után volt idő át-
gondolni a történteket. Időköz-
ben a klub anyagi helyzete stabi-
lizálódott, az új szezonnak már 
teljesen új csapattal és célokkal 
vágott neki a Teo Čizmić által irá-
nyított társaság. A 2017/2018-as 
idény eleje kissé döcögősre sike-
rült, de decemberre már mutat-
koztak biztató jelek. Jan Pavlik 
szakosztályvezetővel az utánpót-
lásról is beszélgettünk.
– Mit lehet elmondani az előző 
szezonról?
– Tény, hogy az a szezon kín-
szenvedés volt, nem sikerült el-
érni semmit, ami méltó lenne 
az ASE-hoz. Január hetedikén 
Teo Čizmić váltotta Gediminas 
Petrauskast, aminek köszönhető-
en felpörögtünk pár meccs erejé-
ig, de ahogy kiderült, hogy nem 
tudunk bejutni a középházba, 
szerintem már mindenki a baj-
nokság végét várta. 
A 11. hely a 2000-es évek legrosz-
szabb helyezése. Ez volt a tanuló-
pénz, az okokról már sokszor be-
széltünk. Nem szabad elfelejteni 

a történteket, a hibákból tanul-
ni kell. Teoval másfél éves szer-
ződést kötöttünk, szabad kezet 
kapott a csapatépítésben. Sike-
rült visszahozni Eilingsfeldet, a 
Vasasból jött Garamvölgyi, ma-
gyar irányítót cseréltünk, Kovács 
Ákos helyett pedig Ruják András 
érkezett.
– Rengetegen kérdezik, miért nem 
tartotta meg a klub Ryan Watkinst 
és Matt Tibyt?
– Ryan két komoly sérülést szen-
vedett a szezon közben, ami koc-
kázatossá tette a szerződtetését. 
Márciusban ügynököt váltott, aki 
folyamatosan azt mondta, hogy 
talál neki Európa Kupában indu-
ló csapatot. Nyáron újra ügynö-
köt váltott, és azt mondta, hogy 
még várnak, ami nem azt jelen-
ti, hogy ajánlatot kapott. Amikor 
ismét szóba került nálunk, akkor 
már Sopronba szerződött, és ir-
reális összegbe került volna kivá-
sárolni. Tiby nagyon korán, még 
a szezon vége előtt talált magá-
nak csapatot Belgiumban, így ő 
már szóba sem került.
– Mennyire felel meg a csapat az 
elvárásoknak az alapszakasz kö-
zepén?
– Nagyon döcögősen indult, ki-
cseréltük mind az öt légióst, tel-

jesen új csapatot építettünk. A 
problémákat igyekeztünk megol-
dani, és most már kezdenek úgy 
menni a dolgok, ahogyan azt Teo 
a nyáron elképzelte. A váloga-
tott szereplése miatti szünet után 
tudtunk teljes csapattal készülni, 
ami azonnal látszott is a játékun-
kon. Amennyiben így folytatjuk, 
keményen edzünk, és elkerülnek 
bennünket a sérülések, folyama-
tosan emeljük a szintet, tudunk 
meglepetést okozni. Még sok ja-
vítanivaló van.
– Nem lehet a döcögős kezdés 
oka, hogy három újonc külföldi 
játékos érkezett?
– Három és felet mondanék, 
mert Hinds is csak a második 
pro�  szezonját kezdte. Ezzel az 
anyagi kondícióval minőségi já-
tékost csak rookie-kat (újonc, 
kezdő – a szerk.) lehet szerződ-
tetni elfogadható áron. Lehet, 
hogy 2-3 hónap is kell, mire al-
kalmazkodnak az új körülmé-
nyekhez, és kezdik azt nyújtani, 
amit vártunk. Valószínű, hogy 
ha csak egy érkezik, akkor más-
képpen alakul a bajnokság ele-
je. Allent két évre szerződtet-
tük, úgy hogy mind a két fél ki 
tud szállni egy kis ellenérték fe-
jében. Ahogy az utóbbi időben 

játszott, mindenképpen tudunk 
belőle pro� tálni. Ha marad, jö-
vőre is lesz egy jó játékosunk.
– Folyamatosan azt hallani, hogy 
nincs megfelelő utánpótlás a fér-
�  kosárlabdában. Mi a helyzet az 
ASE-nál?
– Paks nem egy nagy város, ke-
vés a gyerek, ezért nyáron elkezd-
tünk együtt dolgozni a szekszárdi 
GYKSE-vel, ahol 16 éves korig fo-
lyik a képzés. Már van három kö-
zös csapatunk. A 16-17 éves kor-
osztályt elindítottuk a felnőttek 
között az NB II. nyugati csoport-
jában, ami nagyon hasznos, sze-
rintem ez a szint nekik megfelelő. 
A GYKSE-vel közös 2003-as kor-
osztályos csapat már nemzetközi 
sorozatban is játszik az U16-osok 
között. Bízom benne, hogy jövőre 
ismét lesz T-licenc, akkor legalább 
két játékost tudnánk szerepeltetni 
az NB I/B-s Bonyhádban, ami jó 
lenne tapasztalatszerzésre. Nigéri-
ából érkezett Nwaneri Emmanuel 
Nnamdi, októberben igazoltuk le, 
játszik az NB II-ben és az U20-as 
csapatban is, szeptemberben töl-
tötte be a 18-at, két és fél év múlva 
lehet „magyar” játékos. Ha éven-
te fel tudunk adni egy-két játékost 
a felnőtt csapatba, az már jó lesz.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Megfejtésével a szóban forgó 
cég ajándékcsomagját nyer-
heti meg.

A megfejtés a TelePaks televíziót és a Paksi Hír-
nököt működtető cég neve. 
A megfejtéseket január 19-ig 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. 
Előző játékunk nyertese: Szászvári Józsefné.
Gratulálunk!


